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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Стратегията за развитие на предприемачеството в Технически университет – 

Габрово за периода (2020-2023 г.) е разработена в съответствие със стратегическата цел на 
Университета - развитие и утвърждаване на Технически университет – Габрово (ТУ–
Габрово) като водещ изследователски университет за подготовка на 
висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на 
европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество и заемащ 
значимо място на картата на образователната и научната инфраструктура в България. 

Стратегията се основава на европейски, национални и институционални 
стратегически документи: 

• Закон за висшето образование; 
• Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 

2021 – 2030 г.; 
• „Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 

2017-2030; 
• План за действие „Предприемачество 2020 – Възраждане на предприемаческия дух 

в Европа“; 
• План за действие „Предприемачество 2020 - България“ с мерки в следните области: 

Образование и обучение по предприемачество за подпомагане на растежа и за  
разкриване на нови предприятия; Създаване на благоприятна среда за растеж и 
развитие на предприятията; Примери за подражание и достигане до специфични 
групи; 

• Мандатна програма на ръководството на Технически университет – Габрово за 
периода 2019-2023 г. 
 
Стратегията за развитие на предприемачеството е разработена в съответствие с 

основните приоритети за развитие на Университета, заложени в Мандатната програма на 
Технически университет – Габрово за периода 2019 – 2023 година: 

• Утвърждаване на Технически университет – Габрово като водещ 
изследователски университет в рамките на Европейска университетска мрежа. 

• Съвместяване на традиции и иновации в образователния процес и 
научноизследователската дейност. Достигане на европейски стандарти в 
областта на обучението на студенти и докторанти.  

• Осигуряване на високо качество на образованието посредством прилагането на 
нови и иновативни подходи за обучение и използване на образователни ресурси, 
информационни и комуникационни технологии. 

•  Разширяване на дела на дигиталните технологии в образователния процес и 
научноизследователската дейност. Създаване на работещ/и модел/и на 
„Индустрия 4.0”. 

• Развитие на специалностите, по които се провежда обучение в Технически 
университет – Габрово, и издигане на тяхната роля и значимост. 

• Стимулиране на творческата активност и участието на студентите в 
академичния живот на Университета. 
 
Изпълнението на стратегията ще осигури: 

• Модерно конкурентоспособно обучение с високо качество, гарантиращо 
професионална реализация. 

• Формиране на ключови компетентности у студентите в областта на 
предприемаческата активност. 

• Осигуряване на професионална подкрепа при стартиране на собствен бизнес и 
споделяне на предприемачески опит от специалисти от практиката. 
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1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

Утвърждаване на Технически университет – Габрово като водещ изследователски 
университет за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни 
изследвания, насърчаващ предприемаческата култура и иновациите.    

 
2.  ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 
1. Повишаване качеството и привлекателността на предлаганото висше 

образование чрез формиране на предприемачески умения във всички степени и 
форми на обучение, и на знания за трансфер на ноу-хау и за добри 
предприемачески практики, както и чрез насърчаване на творчеството, 
иновациите и предприемаческия дух сред студенти, докторанти, преподаватели 
и служители. 

2. Придобиване на практически опит от студенти в областта на 
предприемачеството чрез разработване на проект за управление на 
микропредприятие, предприемачески проект в сътрудничество с предприятие 
или социален проект. 

3. Подпомагане развитието на иновационната и технологичната инфраструктура  в 
Технологичния парк на Технически университет –  Габрово.  

 
 

4. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ 
 

Прилагането на Стратегията е обвързано с обединяването на институционални и 
индивидуалните усилия. За да се превърне в надежден инструмент за действие, 
Стратегията разчита на ангажираността на цялата академична общност, на партньорските 
организации, както и на възпитаниците на Университета. 

Всички дейности са насочени към изпълнение на стратегическата цел и се 
основават на принципите на законност, академична етика, информираност, 
професионализъм, инициативност и екипна работа. 

• Включване на избираеми и факултативни дисциплини в учебните планове на 
специалностите от ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ в 
основните звена на ТУ-Габрово. 

• Споделяне на добри практики от водещи специалисти в областта на 
предприемаческите стратегии, образователните технологии, трансфериране на 
знания, добиване на нови компетентности. 

• Обогатяване на образователното съдържание в обучението по предприемачество, 
включително организиране на извънаудиторни занятия, с цел подпомагане на най-
добрите студенти да започнат собствена стопанска дейност. 

• Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, състезания, с цел предоставяне 
на възможност за споделяне на предприемачески идеи и търсене на подходящи 
източници за финансиране на начинаещи предприемачи. 

 
Стратегията за развитие на предприемачеството в Технически университет – 

Габрово за периода (2020-2023 г.) е приета с решение на Академичния съвет на 
Технически университет – Габрово на 22.12.2020 г., с Протокол № 5 
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