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В отговор на потребностите на 

пазара катедра „Индустриален бизнес и 

предприемачество” (ИБП) е създадена 

през 2008 година, като приемник на 

катедра „Икономика и управление”, 

основана през 1953 година.  

Още със създаването участниците в 

катедра ИБП под ръководството на 

нейния ръководител проф. д.ик.н. Б. 

Хаджиев с помощта на преподавателите 

от УНСС - проф. д-р Йор. Владимирова, 

доц. д-р Г. Попов  и доц. д-р П. 

Димитрова от ИИИ при БАН подготвиха 

и осигуриха акредитацията на 

професионално направление „Общо 

инженерство” и професионално 

направление „Икономика”. 

Успешно завършилите обучението по 

специалност „Индустриален бизнес и 

предприемачество“ от професионално 

направление „Общо инженерство” 

придобиват квалификация „инженер-

мениджър”. 

Обучението по специалността се 

извършва от едни от най-

квалифицираните специалисти в 

областта на икономиката и  

 

 

управлението в региона и с прякото 

участие на представители на бизнеса. 

Обучението по специалност  

“Индустриален бизнес и 

предприемачество” за ОКС 

„бакалавър“ има за цел да подготвя 

висококвалифицирани специалисти в 

професионално направление “Общо 

инженерство”. В специалността се 

получава широкопрофилна подготовка, 

съобразена с изискванията на 

професионалното направление. На тази 

основа, паралелно със знания за 

бизнеса, икономиката и 

предприемачеството в индустрията,  сe 

предлагат и основни инженерни знания. 

Фокусът е върху индустриалния бизнес 

и индустриалното предприемачество 

през призмата на реинженеринга, 

бизнес икономиката и инженерната 

дейност.  

Срокът на обучение за 

“Бакалавър” е 4 години за редовна, 

задочна и дистанционна форма. 

Придобилите тази специалност имат 

право да продължат образованието си в 

образователно-квалификационна 

степен “Магистър”. 

 

 

Завършилите специалността 

“ИБП” ще могат да анализират, 

управляват и създават бизнес на 

различни фирмени, секторни и 

междусекторни индустриални нива. 

Така също ще могат да извършват 

производствена, маркетингова, 

финансова и инженерна дейност в 

сферата на индустрията. 

Завършилите тази специалност 

успешно могат да се реализират в 

предприятията от хранителната 

индустрията и във взаимосвързаните с 

нея отрасли, както и да работят в 

държавни и други институции в 

страната и в структурите на ЕС. 

Получената професионална 

квалификация инженер-мениджър по 

специалността им позволява да се 

реализират на управленчески и 

изпълнителски позиции, както и като 

предприемачи за индустриалния 

бизнес. 

 


