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ПРОЕКТ № 2020–1-BG01-KA102–078374 „ИКОНОМИКА В ДВИЖЕНИЕ”, 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, 

КД 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, 

СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ 

 

Текстът съдържа информация за втория етап от подбора на участници в проекта. 

1. Състезание по английски език – писмено и устно. 

2. Конкурс „Моята бизнес идея“ - писмена разработка и компютърна презентация. 

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

 

І. ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 

 Мотивиране на учениците да излагат идеите си на английски език и да ги 

аргументират. 

 Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени 

познания по английски език и формирани практически умения в областта на 

предприемачеството. 

 Засилване на мотивацията на учениците от гимназията за пълноценно усвояване 

на учебното съдържание по икономическите предмети и нагласа за продължаващо и 

самостоятелно учене. 

 Поощряване на иновативността, изобретателността и екипната работа. 

 Насърчаване на развитието на предприемаческа култура и предприемаческо 

поведение. 

 Прилагане на практика на познанията по английски език  

 Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване на качеството на 

образователния процес. 

 

ІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

І кръг – Тест за определяне на нивото на подготовка по английски език.  
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Дата на провеждане – 27.10.2020 година. 

Тестът е в две части – писмена и устна. 

Структура 

I кръг 

Максимален  

брой точки 

1. Четене с разбиране –  текст с десет въпроса с избираеми 

отговори (А, В, C, D). 

20 точки 

2. Задача за оценка на лексиката – текст с 12 избираеми 

отговори 

(A, B, C, D). 

12 точки 

3. Задача за оценка на граматиката – текст с 10 избираеми 

отговори (A, B, C) + 8 трансформации 

18 точки 

4. Есе на английски език с икономическа насоченост 20 точки 

II кръг  

5. Умения за водене на разговор на английски език  30 точки 

 

Максималният брой точки от писмената част е 70. 

Максималният брой точки от частта за говорни умения е 30. 

Общ максимален брой точки - 100. 

 

Писменият  тест се провежда в деня на състезанието. 

 

Есето се представя на английски език в обем от 300-350 думи, формат А4. Да се 

използва шрифт Times New Roman, размер на буквите: 12, поле ляво горно: 3 см., дясно 

долно: 2 см. и междуредие 1,5 см.  

 

Критерии за оценяване на есе Максимален 

брой 

 точки 1. Съдържание, организация, правопис 5 точки 

2. Правилна употреба на лексика и изразни средства 5 точки 

3. Правилна употреба на граматика 5 точки 

4. Убедителност и оригиналност на изложението 5 точки 

 

 

До 10.11.2020 г. училищната комисия изготвя протокол с имената и резултатите на 

учениците. 
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Комисия: Двама учители  по английски език от ПГИУ - Русе.  

За консултант при оценяване на есето се включва учител по икономически дисциплини. 

 

ІІ кръг - Умения за водене на разговор на английски език 

 

Дата на провеждане – 28.10.2020 година. 

 

Целта на събеседването е проверка на речевите и комуникативни умения за водене на 

разговор и правилно изразяване на английски език по посочените критерии: 

 

КРИТЕРИИ МАКСИМА 

ЛЕН 

БРОЙ ТОЧКИ 

 

 

 /тези 

1.   Умение за водене на диалог 10  

2.   Използване на правилна лексика 10  

3.   Правилна граматическа структура 5  

4.   Разнообразие на изразни средства 5  

Максимален брой точки 30 т. 

 

 

До 25.11.2020 година комисията изготвя протокол за класираните ученици от 1 до 30 

място и четири резерви  

Протоколът се публикува до 30.11.2020 г . 
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КОНКУРС „МОЯТА БИЗНЕС ИДЕЯ”  

РЕГЛАМЕНТ И КРИТЕРИИ 

 

І. ЦЕЛИ НА КОНКУРСА 

 

 Избор на участници по проект на „Еразъм + КА102-078374 „Икономика в 

движение”, който ще даде възможност на учениците за мобилност и стаж в рамките 

на три седмици в компании във Виена , Австрия с покриване на всички разходи. 

 Засилване на мотивацията на учениците от гимназията за пълноценно 

усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока 

предприемачество. 

 Предоставяне на възможност на учениците за творческа изява на придобити 

знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството. 

 Стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа на учениците. 

 Насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо 

мислене и поведение. 

 Насърчаване на нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез 

стимулиране на състезателното начало. 

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА 

Ученици от ХІ и XII клас на ПГИУ „Елиас Канети“. Участието в конкурса е 

индивидуално. 

 

ІІІ. ЕТАПИ НА КОНКУРСА 

 първи етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите; 

 втори етап – устно защитаване на бизнес идеите и представяне на 

презентациите. 

 

Изисквания към разработките 

1. Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител: 

 кратко резюме на бизнес идеята в обем от 7 реда; 

 представяне на бизнес идеята и бизнес план за нейното осъществяване 

(наименование, точно описание, обосновка на избора, защо според автора идеята е 
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иновативна, целева група, стартови разходи и очаквани ползи и печалба от реализиране 

на бизнес идеята) в обем до 7 страници, формат А 4, шрифт: Times New Roman, размер – 

12 pt, двустранно подравняване, междуредие - 1,15 lines; 

 визуално представяне на бизнес идеята – в обем 7 страница, формат А 4; 

 ползвана литература и други източници. 

 

Бизнес идеите, които не отговарят на изискванията се дисквалифицират. 

2. Мултимедийна презентация до 7 слайда и продължителност на представянето – до 

3 минути. 

Срок за представяне на писмените разработки: Моята бизнес идея – 03.11.2020 г. 

Устно представяне на мултимедийната презентация – 4.11.2020 г. 

 

До 25.11.2020 година комисията изготвя протокол за класираните ученици от 1 до 

30 място и четири резерви  

 

Протоколът се публикува до 30.11.2020 г в сайта на гимназията. 

Комисията по оценяване включва двама учители по икономически дисциплини. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА БИЗНЕС ИДЕЯ 

(РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА НА БИЗНЕС ИДЕЯ) 

ЗА КОНКУРС „МОЯТА БИЗНЕС ИДЕЯ” ЗА ИЗБОР НА 

УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЕКТ НА „ЕРАЗЪМ + KA102-078374 

„ИКОНОМИКА В ДВИЖЕНИЕ” 

учебна 2020/2021 година 

 

Критерии/ Показатели по критериите за оценяване 

Максимален 

брой точки/ 

Брой точки 

1. Представя бизнес идеята на хартиен носител. 

- разработката е представена в естетичен външен вид; 

- спазени са стандартите и реквизитите при писане на текст; 

- използван е подходящ стил на изложение и подредба. 

10 

2 

4 

4 

2. Описание на бизнес идеята 

- формулира мисия и цели на фирмата; 

10 

2 
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- иновативност на идеята;  

- приложимост на идеята;    

- обяснява избора на правната форма; 

- представя набор от информация за технологията и характера на представяната идея. 

2 

2 

2 

2 

3. Описание на пазарната среда. 

- определя целева група; 

- анализира конкретните факти за пазара, предмет на разработката; 

- прилага методите на SWOT анализа при оценката на конкурентите; 

- изтъква конкурентните предимства на новия продукт; 

20 

5 

5 

5 

5 

4. Организация на продукта или услугата. 

- описва всички фактори за избор на място на дейността; 

- описва всички необходими активи за осъществяване на дейността; 

- анализира организационната структура на предприятието; 

-  развива идеи по отношение подбор на персонала; 

20 

5 

5 

5 

5 

5. Представяне на финансовите измерения на бизнес идеята. 

- описва необходимите парични средства в подходяща схема по раздели; 

- предлага план и схема на евентуалните източници за финансиране на дейността; 

- представя прогноза за бъдещите приходи и разходи, като защитава всеки показател; 

- прилага при формирането на работната заплата законовите изисквания и 

нормативни актове; 

- доказва ефективността от вложените парични средства във времето и размера на 

печалбата, която ще носи разработената  бизнес идея; 

- представя бъдещите идеи за стратегическо развитие на предприятието. 

20 

3 

3 

3 

 

5 

3 

3 

6. Представяне на презентация и защита на бизнес плана пред комисията. 

- съдържателност и оригиналност на презентацията и умения за използване на 

технически средства; 

- разработва схеми, графики, снимки и други нагледни материали, прилага рекламни 

материали както на роден, така и на чужд език; 

- представя бизнес плана в подходящ стил и език, правилен словоред, владее 

вербалните и невербалните средства на комуникация; 

- показва способност за концентрация върху обсъжданата тема, мотивираност, 

организираност, предприемчивост и готовност за самостоятелен труд и работа в екип; 

20 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

Общ брой точки: 100 

 

Максималният брой точки за всяка разработка е 100. Неправилният отговор се оценява с 0 точки. 

Непълният отговор се оценява с част от точките за верен и пълен отговор. 


