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Програмен комитет 

 

Дейвид Смолбоун (Университет на Кингстън, Великобритания), Робърт Д. Хисрич 
(Школа по глобален мениджмънт „Тъндърбърд“, САЩ), Анти Хаахти (Университет на 
Лапландия, Финландия), Кен О’Нийл (Университет на Ълстър, Северна Ирландия, Обе-
динено кралство), Франк Хой (Уорчестърски политехнически институт, Масачузетс, 
САЩ), Ален Файол (Гренобълски технологичен институт и Училище по мениджмънт в 
Лион, Франция, Брюкселски свободен университет, Белгия), Й. Ханс Пихлер (Австрийски 
институт за изследване на МСП, Австрия), Раймон Санер (Университет на Базел, 
Швейцария), Богдан Пясецки (Университет на Лодз, Полша), Мариян Цингула (Загребс-
ки университет, Хърватия), Ирина Кузмина (Институт за транспорт и телекомуни-
кация, Латвия), Константин Тейле (Университет „Едукатис”, Швейцария), Рено Редиен-
Коло (Бизнес школа „Новансиа“, Париж, Франция), Родриго Варела (Университет „Исе-
си“, Кали, Колумбия) 

 

Екип на конференцията 

 

Конференцията се организира от Българската асоциация за развитие на мениджмънта 
и предприемачеството (БАРМП) в сътрудничество с Института за развитие на предп-
риемачеството (ИРП) и катедра „Предприемачество“ при Университета за национално 
и световно стопанство (УНСС) с партньорството на Европейския съвет за малък бизнес 
и предприемачество (ECSB). 

Председател на организационния комитет:   Кирил Тодоров 

Сътрудници:   Костадин Коларов, Мария Василска 

По всички въпроси, свързани с Вашето участие,  
моля свържете се с организаторите на конференцията: 

Секретариат 
Институт за развитие  
на предприемачеството, УНСС 
бул. „8-ми декември“ № 1,  
Студентски град „Христо Ботев“,  
София 1700  
тел./факс: (+359 2) 8195622 
e-mail: kkolarov@unwe.acad.bg  
web: conference.bamde.org     
 

Алтернативен контакт 
Българска асоциация за развитие  
на мениджмънта и предприемачеството 
ул. „Акад. Жак Натан“ № 10, ап. 506 
Район „Студентски“ 
София 1700   
тел./факс: (+359 2) 4709452 
e-mail: conference@bamde.org 
web: conference.bamde.org   

 

mailto:kkolarov@unwe.acad.bg
mailto:conference@bamde.org
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Конференцията 

 

Мисия  

Мисията на конференцията е да събере на едно място водещи европейски и от други 
региони експерти по предприемачество, за да споделят и обсъдят своите резултати и 
виждания по горещите теми на предприемачеството в европейски и глобален кон-
текст.   

Цели 

– Да се обсъдят предизвикателствата към предприемачите/ 
мениджърите като ключови бизнес играчи днес и утре; 

– Да се анализират тенденциите и проблемите  
на МСП под влияние на глобалната бизнес среда; 

– Да се обсъдят и разберат по-добре факторите и условията, които определят  
конкурентните предимства на МСП в трудна, динамична бизнес среда; 

– Да се обмени изследователски, преподавателски и консултантски опит по предпри-
емачество (проблеми, търсения, и решения) в различни географски,  
икономически и социално-културни контексти; 

– Да се обсъдят и разберат по-добре проблемите и поведението на големите  
предприятия (вътрешното предприемачество) и тяхното взаимодействие с МСП; 

– Да се заздравят и развият по-нататък установените мрежи между професионалисти 
от Европа и други региони на света. 

Конференцията е подходяща за 

– Изследователи 
– Преподаватели 
– Консултанти 
– Предприемачи 

– Мениджъри 
– Правещи политика (подкрепяща 

предприемачеството и МСП) 

Теми 

Общите (панели) и специфичните (в сесиите) теми ще бъдат обсъдени по време на 
конференцията. По-важните от тях са: 
– Конкурентните стратегии в международна (глобална) мултикултурна бизнес среда 
– Предприемачите като стратези и лидери 
– Високотехнологичните  МСП в глобална среда 
– Преходът от предприемачески към професионално управлявани МСП 
– Управлението и ефективността на МСП 
– Обучението и консултирането на предприемачите 
– Ключови предизвикателства към изследването и обучението на МСП 
– Семейният бизнес (характеристики, поведение, унаследяване) 
– Нетрадиционните фактори на успеха на МСП в глобалната бизнес среда 
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– Взаимодействието между МСП и големите предприятия  
(подизпълнителство, аутсорсинг, др.) 

– Предприемаческите мрежи и партньорство  

В рамките на конференцията ще бъде организирана кръгла маса с предприемачи от 
различни страни по въпросите на конкурентното поведение на МСП в глобална бизнес 
среда, както и по управлението на трансфера на бизнеса/унаследяването във фамил-
ните фирми. 

Както при предишните конференции най-добрите доклади ще бъдат публикувани от 
известни издателства (като книга, или публикации в списания). 1 Останалите доклади, 
защитени на конференцията ще бъдат публикувани в сборник.   

Основни организатори 

Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството 
(БАРМП) 

БАРМП (създадена 1997 г.) е водеща организация в областта на обучението и развити-
ето на мениджмънта и предприемачеството. Асоциацията обединява водещите българ-
ски университети, изследователски и обучителни институции, поддържа и подобрява 
качеството на обучителите и програмите за обучение, действа като национална плат-
форма за развитието на професионалния мениджмънт и предприемачеството в Бълга-
рия, като обвързва националните традиции с най-добрите български и чужди практи-
ки. БАРМП започна реализацията на оригинална програма за унаследяване на фамил-
ните фирми, и в момента работи за нейното интернационализиране. Заедно с ИРП и 
катедра „Предприемачество“, УНСС, тя е носител на признанието на Европейската фон-
дация на управленско развитие (EFMD) за най-добра практика в обучението по предп-
риемачество. 

Институт за развитие на предприемачеството (ИРП),  УНСС  
ИРП е пионер в изследванията, обучението, и консултирането в областта на предприе-
мачеството в България (създаден 1997 г.) и е самоиздържащ се от самото му начало. 

ИРП се фокусира върху подкрепата на предприемаческите дейности във всички сфери 
– от идеята за стартиране на малък бизнес, управлението и растежа на МСП, до разви-
тието на корпоративното предприемачество в големите, установени бизнес организа-
ции. ИРП се стреми чрез своите дейности да допринася за развитието на предприема-
ческия потенциал особено на младите хора в България и за създаването на нова пред-
приемаческа култура – движеща сила на икономиката и нейния растеж. 

Катедра „Предприемачество“ ,  УНСС 
Катедра „Предприемачество”, Бизнес факултет, е създадена в 2006 г., за да осигурява 
методично учебния процес по предприемачество в УНСС с оглед изграждането на висо-
ко подготвени предприемачи и мениджъри в динамична бизнес среда - включително 
международна, мултикултурна среда. 

Катедрата ръководи обучението по бакалавърска специалност „Предприемачество“ (сред 
първите в Европа), както и магистърски програми по „Фамилно предприемачество“ – 
за икономисти и за неикономисти. 

                                                        

1 Например, Edward Elgar Publishing, IGI Global, International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation 
(IJEEI), International Review of Entrepreneurship, etc. 
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Основните научни интереси на преподавателите от катедрата са в областта на: създа-
ването и управлението на нов бизнес; стратегическия предприемачески мениджмънт и 
растежа на малки и средни фирми; предприемаческата култура; клъстерите, субконт-
ракторната дейност и предприемаческите мрежи; психологията на предприемаческата 
дейност. Катедрата участва в обучението на бакалаври, магистри и докторанти, както и 
на предприемачи и мениджъри от практиката. Има развити контакти със сродни ка-
тедри и специалности в университети от различни страни. 

Партньор 

Европейски съвет за дребен бизнес и предприемачество (ECSB) 

Европейският съвет за малък бизнес и предприемачеството (ECSB) е нестопанска орга-
низация, чиято главна цел е постигането на напредък в разбирането на предприема-
чеството и подобряване на конкурентоспособността на МСП в Европа. ECSB подпомага 
създаването и разпространението на ново знание чрез изследване, образование и отк-
рит обмен на идеи между професионалистите и през националните и културни грани-
ци. 

Мрежата на членовете на ECSB покрива географски почти цяла Европа – 400 члена от 
над 30 страни. Посредством своята принадлежност към Международния съвет за дре-
бен бизнес (ICSB) от 1989 г., европейската мрежа също така е свързана с глобалната 
академична и професионална общност в областта на дребния бизнес. 

Организационен комитет 

Председател 

Кирил Тодоров –Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачест-
вото, Институт за развитие на предприемачеството, Катедра „Предприе-
мачество“, УНСС, ECSB 

Членове 

Атанас Дамянов – Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов 
Митко Димитров – Институт за икономически изследвания към Българска академия на 

науките 
Жельо Владимиров – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
Костадин Коларов – Катедра „Предприемачество“, УНСС 
Светослав Димков – Катедра „Икономика, индустриален инженеринг, и мениджмънт“,  

Технически университет – София  
Кирил Григоров – Общински гаранционен фонд за МСП, София  
Мария Василска – Катедра „Предприемачество“, УНСС 
Бранимир Йорданов – студент по предприемачество, УНСС, председател на клуб „Млад 

иновативен предприемач“ 

Участници в конференцията 

В конференцията участват международно признати и развиващи се професионалисти 
от над двадесет страни. Конференцията е най-доброто място в Централна и Източна 
Европа за професионална изява и развитие на неформални контакти в областите на 
предприемачеството, благодарение и на съпътстващите я събития.  
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Предварителна програма 
Ние ще ви предоставим актуална и по-подробна информация за програмата (особено за 
времето и продължителността на вашето представяне) по електронна поща и факс, и 
преди пристигането ви. Междувременно може да прегледате и уеб сайта на конферен-
цията http://conference.bamde.org, който се актуализира редовно, за да научите актуал-
ни новини за конференцията, както и информация за предишните. 

Неделя – 8 септември 2013 

следобед В зависимост от нуждите на участниците: социална програма  
за тези, които пристигат рано и искат да се присъединят към нас 

16.00 – 19.00 Предварителна регистрация  

19.00 – 23.00 Коктейл   

Понеделник – 9 септември 2013 

  8.00 –   9.30 Регистрация  

  9.30 – 10.00 Церемония по откриването  

10.00 – 11.15 Пленарна сесия  

 Основни доклади – проф. Дейвид Смолбоун, експрезидент на Меж-
дународния съвет за малък бизнес; проф. Хелмут Колерт, директор 
на Института по маркетинг и предприемачество, Университет на 
Еслинген 

 

11.15 – 11.45 Кафе пауза  

11.45 – 13.00 Пленарна сесия – продължение   

 Основни доклади – д-р Паоло Зарамела, старши консултант, СЧВ, 
Италия; проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, председател на УС на БАРМП, 
вицепрезидент на Европейския съвет за малък бизнес и предприе-
мачество 

Дискусии 

 

13.00 – 14.00 Обяд   

14.00 – 15.45 Паралелни сесии  

15.45– 16.15 Кафе пауза  

16.15 – 18.00 Паралелни сесии  

19.00 –  Фолклорна вечеря 
с програма и нестинарство 

 

http://conference.bamde.org/
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Вторник – 10 септември 2013 

  9.00 – 10.45 Паралелни сесии  

10.45 – 11.15 Кафе пауза  

11.15 – 13.00 Паралелни сесии  

13.00 – 14.00 Обяд  

14.00 – 16.00 Кръгла маса за предприемачи и мениджъри  

   

16.00 – 19.00 Социално събитие  

20.00 – ? Гала вечеря с диджей  

Сряда – 11 септември 2013 

  9.00 – 11.00 Паралелни сесии  

11.00 – 11.30 Кафе пауза  

12.00 – 13.00 Церемония по закриване и награждаване на най-добрите док-
лади 

 

13.00 – 14.00 Обяд  

14.30 – 19.00 Социална програма (по избор за тези, които остават по-
дълго). 

Работа в мрежи. Работа по общи проекти 

 

20.00 -  Неформална вечеря  
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Практични въпроси 

 

Място на провеждане на конференцията 

Конференцията ще се проведе в петзвездния хотел „Фламинго Гранд“, в курорта Албе-
на. Освен участие в научните дискусии, участниците ще могат да участват в приятни 
неформални срещи и вечери, подготвени от организаторите.  

Настаняване 

Осигурени са умерени цени за настаняване в единични или двойни стаи или апарта-
менти в хотелите „Фламинго Гранд“, „Фламинго“, „Лагуна Маре“, „Добротица“, и „Кали-
опа“. Участниците могат да удължат престоя си преди или след конференцията.  

Такси за участие и допълващи събития 

 

Регистрационна такса  
за български участници 

До 15 юни 2013 г. След 15 юни 2013 г. 

За български участници (от научни  
и образователни институции) с доклад 

   250 лв.    300 лв. 

За представители на държавни, институции  
и подкрепящи организации 

   300 лв.    350 лв. 

За предприемачи (фирми до 9 души)    500 лв.    600 лв. 

За предприемачи (фирми до 49 души)    650 лв.    750 лв. 

За предприемачи (фирми над 50 души)    800 лв.    900 лв. 

 

В рамките на конференцията ще бъде организирана кръгла маса с участието на предп-
риемачи от различни страни с приоритетна тематика: връзката: наука – бизнес и въз-
можностите за партньорство (коопериране) между предприемачи от различни страни. 
По предварителна заявка могат да бъдат организирани и целеви, тематични срещи 
между предприемачи от различни страни и фирми, включително търсене на бизнес 
партньори. 

Участниците, регистрирали се и платили пълната такса, имат право на: 

 Пълно участие в конференцията 
 Три обяда, пет кафе паузи 
 Социална програма – екскурзия на 10 септември 2013 г. 
 Участие в коктейла, гала вечерята и церемонията по закриването  
 Документите от конференцията 
 Достъп до състезанието за най-добър доклад – 1000 евро 
 Публикация в сборника с доклади от конференцията (при одобрен доклад).  


