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ОТЧЕТ 
за дейността на клуб по предприемачество  

през учебната 2016/2017 година 

 
 

I. Система за работа в Клуб по предприемачество  

Клубът по предприемачество „Успешните хора“ реализира своята дейност за 

учебната 2016/2017 година в рамките на проект „Твоят час“, финансиран от 

Европейския съюз. Регистрираните ученици бяха разделени в две групи по 

възраст (13-15 и 16-18 години). Броят на членовете на първата група бе 15 

души, а на втората група – 13. При обучението на учениците ползвахме 

ръководство за учителя и учебни тетрадки за ученици, и 

Програми „Финансова грамотност” и „Икономика на успеха" за ученици 

7.-8. клас  

“Личните финанси” е нов модул към учебната програма, който бъде представен 

под формата на допълнителни материали и казуси през втория учебен срок. 

Модулът запознава учениците с основни елементи на техните лични финанси, 

изработването на личен финансов план за осъществяването на лични финансови 

цели. Фокус се поставя върху печеленето и разумното изразходване на 

наличните средства, бюджетиране, спестяване и инвестиране на средства, 

внимателна употреба на заемни средства и защита на личните финанси. 

Дейностите в модула са практически ориентирани към приложение на знания и 

умения от финансовата сфера в личния живот. 

Програми „Виртуално предприятие” и „Учебна компания“ за ученици 9.-

12. клас  

Програма “Виртуално предприятие” на Джуниър Ачийвмънт България е онлайн 

състезание, в което младежи на възраст между 15 и 19 години тестват бизнес 

уменията си. Те имат за задача да пласират иновативен продукт - 

Хологенератор – устройство, способно да възпроизвежда изображения под 

формата на холограми, на пазара и да реализират възможно най-висока печалба. 

Състезанието се организира на национално и европейско ниво, като в България 

то е включено в официалния календар на Министерството на образованието, 

младежта и науката за олимпиади и национални състезания. 

Програма „Учебна компания“ помага на младите хора да оценят и по-добре да 

разберат ролята на бизнеса в нашето общество. Чрез практическия опит, който 

получават, като организират своя учебна фирма, учениците изучават основата 

на свободното пазарно стопанство и как оперират фирмите. 

 
Литература и други необходими материали за обучение 

Комплект “Личните финанси”, „Икономика на успеха“. 

Комплект "Учебна компания" - "Предприемачески дух" и "Документация" 
 

II. Учебна-образователна дейност 
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Tози отчет свидетелства за това колко неоспоримо е въздействието на 

обучението по предприемачество. За нашия клуб отчетът е от голямо значение, 

тъй като се явява признание за нашия цялостен принос като иноватори и 

лидери, които поставят тенденциите в предприемаческото обучение в 

профилирана математическа гимназия. В отчета се посочват добрите практики, 

които сме установили, и резултатите, които сме постигнали, които 

свидетелстват за потенциала на образованието по предприемачество. 

 
Дейности/Инициативи на клуба 

 
Иновационен лагер -  интензивен уъркшоп за генериране на идеи, по време на 

който учениците се събират, за да мислят върху конкретно бизнес 

предизвикателство и да предложат идеи за успешното му решаване. По време 

на иновационния лагер журито на събитието задава предизвикателството за 

участващите ученици. Учениците са разделени в отбори и трябва да предложат 

решение в рамките на 5-6 часа, като разполагат с информация (чрез достъп до 

Интернет) и компютърни ресурси.  

 

Световна седмица на предприемачеството - най-мащабният в света празник 

на новаторите и предприемачите, които дават живот на идеите си в нови 

бизнеси. Всяка година в продължение на една седмица през месец ноември се 

провеждат хиляди събития и състезания на местно, национално и световно 

ниво, които помагат на младите хора да направят следващата стъпка в своето 

пътешествие в предприемачеството.  

 

Мениджър за един ден/ Кариерен ден – в рамките на популярната национална 

инициатива на Джуниър Ачийвмънт България ученици от ПМГ „Баба Тонка“ 

осъществяват връзка с местни фирми и институции, които избират много 

ученици за свои „мениджъри за един ден“.  

 

Благотворителен базар – всички екипи от клуба по предприемачесто 

провеждат поне една търговска инициатива в рамките на обучението. Със 

събраните средства някои от тях допринасят за реализацията на своя бъдещ 

бизнес проект.  

 

Открити уроци – младите предприемачи провеждат поне една открита 

практика пред родители, колеги, гости от местен бизнес и представители на 

образователните среди за популяризиране на обучението по предприемачество. 

Джуниър Ачийвмънт България предостави и набор от атрактивни ролеви игри и 

предизвикателства за провеждането на откритата практика.  

 

Световна седмица на парите – инициатива на Child & Youth Finance 

International в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество 

и развитие (ОИСР), която се провежда ежегодно през втората седмица на месец 
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март. Целта е чрез забавни и интерактивни дейности децата и младежите да 

научат повече за парите, спестяването, създаването на умения за работа и 

предприемачеството.  

 

Посещение на бизнес/институция – всеки екип посети поне един офис на 

фирма или институция по време на обучението или покани представител като 

консултант в час. 

 

Летен лагер по предприемачество - в продължение на една седмица 

учениците развиват своето икономическо мислене и опознават колко е важен 

моралът в постигането на желаната печалба. Заниманията в творчески игри 

сред зеленината на планина или край морския бряг са основният метод за 

разбирането на факторите за успех в бизнеса. Лагерът цели да формира в 

учениците представата за предприемачеството като съвкупност от ценности, 

мотивация, страст, креативно и творческо мислене. Успели, млади 

предприемачи (бивши ученици на МГ) споделят своя опит и мотивират 

учениците да преследват своите мечти. 

 

III. Резултати  

 

1. Национално състезание „Виртуално предприятие“, част от 

календара на МОН и има статут на национална олимпиада по 

икономика , София, 08.04.2017 г. 

    Участници: Артур Торосян, Ивелин Димитров, Михаел 

Георгиев, Петър Радев, Цветомир Петков, 11а. 

    Класиране:  

 Артур Торосян, II-ро място, индивидуално 

 Артур Торосян, Ивелин Димитров, Михаел Георгиев, Петър 

Радев, Цветомир Петков, III-то място, отборно 

Ръководител: Нели Тихомирова 

 

2. Иновационен лагер за социални предприемачи, София, 17- 

18.03.2017 г. 

Участници: Кристина Косовска, Мария Ташкова, 11б. 

Класиране: Мария Ташкова, II-ро място 

Ръководител: Нели Тихомирова 

3. Регионално състезание „Най-добра учебна компания на 

България“, Варна, 26-27.04.2017 г. 

Участници: учебни компании – „Revinton”, “AppHive”, 

“SmartCity”, “Intelligent Move”, “Eco Case”, “VAGRO”, 

“VoccoFloye”. 

Класиране: „Revinton”, “AppHive”, участие в национален финал 

Ръководител: Нели Тихомирова 
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4. Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“, Варна, 01-

02.06.2017 г. 

Участници: „Revinton”, “AppHive” 

Класиране: „Revinton”, наградата на Министерство на 

икономиката „Представяне на търговска марка“ и наградата 

на Citibank „С внимание към клиента“ 

Ръководител: Нели Тихомирова 

IV. Извънкласни и извънучилищни дейности 

 

1. Лятна лагер-школа по предприемачество, 5.-7. клас, Камчия, 

07.07.-12.07.2017 г. 

2. Европейска нощ на учените, учебни компании Revinton и 

SolarPlant, Регионална библиотека “Любен Каравелов“, 

30.09.2016 г. 

3. Инициатива „Мениджър за един ден“, Георги Кръстев, 11б, 

Администрация на Президента на РБългария, София, 

„Дондуков“ 2, 17.11.2016 г. 

4. Иновационен лагер, Световна седмица на предприемачеството, 

10.-12. клас, РУ „Ангел Кънчев“, 18.11.2016 г. 

5. Открит урок на тема "Да започнем бизнес!", Световна седмица 

на предприемачеството, 5. клас, ПМГ „Баба Тонка“, 17.11.2016 

г. 

6. Открит урок на тема „Да започнем бизнес!", Световна седмица 

на предприемачеството, 7. клас, ПМГ „Баба Тонка“, 16.11.2016 

г. 

7. Изнесен урок на тема „Много повече от пари“, Уникредит 

Булбанк Русе, 31.03.2017 г. 

8. Изнесен урок на тема: „Начало на банковото дело в България“, 

11 клас„Държавен архив”, Русе.  

9. Изнесен урок на тема: "Колаборативна икономика", Русенска 

Търговско-Индустриална Камара, 29.03.2017 г. 

  

 


