
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Администрация и управление”
Професионално направление: „Администрация и управление”
Специалност: „Бизнес администрация и мениджмънт”
МП „Управление на международни бизнес проекти”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 3325
2. Наименование на учебната дисциплина: Схеми за групово финансиране на проекти
(Crowdfunding)
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първи / втори
6. Семестър:  първи /  втори / трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева
9. Резултати от обучението: Студентите разширяват знанията си за видовете

Crowdfunding - дарение, заем, акции и за уточняване на подходящи финансови схеми и
инвестиции  в перспективни бизнеси. Bulgaria Angels, развитие на този модел в България,
съчетавайки международните практики и ноу-хау в областта със специфичните особености на
предприемаческата и бизнес среда в България.

10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да са преминали
успешно курсове по „Международна икономика”, „Маркетинг”, „Финанси на ЕС”.
12. Съдържание на курса (анотация): Процесът на обучение по дисциплината „Схеми за

групово финансиране на проекти (Crowdfunding)“, цели усвояването на необходимите
знания и теоретични аспекти на бизнеса към дяловото инвестиране. Предоставяне на
необходимите инструменти на предприемачи и инвеститори за ефективен обмен на идеи,
капитали и знания в точния момент от жизнения цикъл на бизнеса.

Поставяме високи цели, водещи до мотивация, реализация и разширяване на хоризонтите
пред предприемачи и инвеститори.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• https://www.youtube.com/watch?v=axI1_Zy8vTQ
• http://www.entrepreneur.bg/2420/kakvi-sa-razlichnite-vidove-investitsii-za-startirashti-

kompanii/
• http://www.entrepreneur.bg/7924/imam-biznes-ideya-za-milioni-a-sega-kakvo/
• http://www.ngobg.info/bg/organizations/4273-асоциация-на-българските-бизнесангели.html
• http://www.youtube.com/watch?v=Iqi6LmhpckQ
• https://www.kickstarter.com/
• http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/business-angels/index_en.htm

https://angel.co/europe/investors
• https://angel.co/bulgaria
• http://www.bban.eu/
• http://eleven.bg/bulgarian/
• https://angel.co/eleven
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: предоставят се специално

подготвени електронни уеб базирани учебни ресурси; провеждат се дискусии по разработване
на курсовия проект индивидуално с всеки за да се постигне дълбочина и конкретност на
изследването.

15. Методи и критерии на оценяване: Предоставяне на задачи за самоподготовка.

https://angel.co/eleven


Връзка между преподавателския състав и студентите чрез електронната поща, където
курсистите могат да задават въпроси относно разглежданата материя. Оценяването е на база
активност на студентите в периода на целия семестър. Предоставя се възможност на студентите
да презентират разработки по избрана от тях тема от конспекта пред аудитория. междинен и
заключителен тест; участие в семинарни занятия; изпълнение на курсов проект.

Писмен и устен изпит. Изпитът се провежда под формата на тест и защита на курсов
проект

Крайната оценка е комплексна и включва резултатите от оценките в процеса на обучение
– (курсов проект, контролен тест). Оценката на междинните проверки е условие за
предоставяне на бонус от 10% при определяне на окончателната оценка по съответната
дисциплина. Максимална оценка (Отличен 6) получават студентите, които успешно са решили
изпитният тест, защитили курсовия проект и са се представили успешно на междинната
проверка.

Оценката на дисциплината се изписва по българския стандарт и по стандартите на
European Credit Transfer System (ECTS)

16. Език на преподаване: български, английски


