
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

ПРЕДПРИЕМЧИВИ ИДЕИ 2015 

В ГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ” – 

БУРГАС  

Changing lives 

Opening minds 



Открит урок по предприемачество 

        На 17.11.2015 г. за първи път 
ученици на ГРЕ “Г. С. Раковски” 
се включиха в в  отбелязването 
на Световната седмица по 
предприемачество  чрез един 
нестандартен открит урок по 
предприемачество. Той бе 
организиран под формата на 
състезание за предприемчиви 
идеи и се проведе в Културен 
център “Морско казино” в гр. 
Бургас. 



Световна седмица по 

предприемачество  

    Една инициатива на Ewing 
Marion Kauffman 
Foundation и Make Your 
Mark, обединяваща държави 
от всички континенти. Тя 
стартира през 2008 г. с цел да 
вдъхнови младите хора да 
прегърнат иновациите, 
въображението и творческия 
подход и да превърнат идеите 
си в реалност.  

 

 



Джуниър Ачийвмънт България 

• Организацията - домакин на събитието за 
България, в което стотици млади хора вземат 
участие в инициативи, насърчаващи 
предприемаческото мислене и поведение, 
генерирайки нови идеи и търсейки нови 
пътища за развитие. 



Екипът, организирал събитието 
• Калинка Мишинова – психолог , Дора Петкова и Катя 

Иванова – учители по философски дисциплини с подкрепата на 
училищното ръководство в лицето на г-жа Радостина Георгиева и 
г-жа Неди Абрашева. 



Предизвикателството към учениците  

• „Как да изкарам пари, 
ако разполагам с 5 лева 
и 5 дни?” 

• Време за изпълнение: 
от 10 до 15 ноември 2015 г.  

• Представяне на три-
минутни презентации и 
видео – до 16.11.15 г. 
 

 



Финалистите 

“ОБЕРОН”   

Костантин, Богомил и Иван 

“Бизнес услуги”  

Виолета и Галина 



Финалистите 

“Детски усмивки” 

Гергана, Добрин, Милена, 
Иван и Кристиян 

“Apples” 

Стоян, Мария, Хани и Диан 



Финалистите 

ФРЕШ-БАР “БРАДЪР” 

Александър, Ивайло и Георг 

“Пъстър свят” 

Мила и Яница 



Финалистите 

“Сейл груп” 

Пламена и Александра 
ОБЩО 

Седем отбора, 
   реализирали, различни 

дейности: разходки на кучета, 
почистване от есенни листа, 
продажба на здравословни 

напитки, плодове, саморъчно 
направени изделия, картини, 

рецепти, изготване на фитнес-
програми и диети, 

организиране на парти с 
томбола за малчугани. 



ЖУРИ И КОНСУЛТАНТИ 

    В тази роля влязоха 
предприемачите от 
РОТАРИ КЛУБ 
“БУРГАС-
ПИРГОС”: 
Светослав Донев, 
Симеон Георгиев, 
Аргир 
Гилмановски, Таня 
Маджарова и 
Милица Христова. 



ПОБЕДИТЕЛИТЕ – І МЯСТО 

• Виолета Бакалова (Х 
Ж клас) и Галина 
Иванова (ХІ Ж) с 
компания „Бизнес 
услуги”, реализирали 
най-голяма печалба от 
100 лева чрез 
предлагане на услугите: 
разходка на кучета, 
почистване на есенни 
листа и продажба на 
рецепти с късмети. 

 



ПОБЕДИТЕЛИТЕ – ІІ МЯСТО 

•  „Фреш-бар БРАДЪР”  на 
Александър Арнаудов, 
Георг Киряков и Ивайло 
Иванов от Х Ж клас.  

• Журито оцени идеята на 
момчетата да предложат 
здравословни напитки в 
училище, откривайки 
благоприятната ниша на пазара 
и използвайки добре собствените 
си ресурси. Момчетата показаха 
добър търговски нюх с ценовата 
си политика, рекламната 
стратегия и подходящото лого, 
както и с перспективата за 
развитие на подобен бизнес в 
училищата. 

 



ПОБЕДИТЕЛИТЕ – ІІІ МЯСТО 

• „Пъстър свят” на Мила 
Божинова и Яница 
Мъглова от ХІІ Д клас.  

• Момичетата бяха 
изработили гривни от 
камъни и мъниста, които 
успешно продавали на 
клиенти от фризьорските 
салони. Видеото, показващо 
как реално се осъществява 
продажбата, бе 
професионално направено и 
двете момичета заслужено 
получиха високата оценка 
на журито. 

 

Компания „Фреш-бар БРАДЪР”  на Александър Арнаудов, Георг Киряков и Ивайло Иванов от Х Ж клас. Журито оцени идеята



СРЕЩА-РАЗГОВОР С КОНСУЛТАНТИТЕ 
• Господин Светослав Донев 

разказа за своя път в бизнеса, 
свързан с управление на 
активи, кое му е помогнало да 
постигне успех и колко е 
важно човек да прави това, 
което обича и в което е най-
добър. Той посъветва 
учениците да четат автори 
като  Робърт Кийосаки и да не 
се отказват, когато нещо не 
им се получава, а да се опитат 
да се учат от грешките си. 



СРЕЩА-РАЗГОВОР С КОНСУЛТАНТИТЕ 

• Госпожица Милица 
Христова обърна 
внимание на младежите, че 
живеем в глобален свят, 
който предоставя 
неограничени възможности 
за всеки, който владее 
чужди езици и има желание 
да се развива. 



СРЕЩА-РАЗГОВОР С КОНСУЛТАНТИТЕ 

• Госпожа Таня 
Маджарова - частен 
съдебен изпълнител, 
представи една 
интерактивна презентация 
за предизвикателствата и 
трудностите пред съдебното 
изпълнение и пожела на 
учениците да развиват 
бизнес без да стигат до 
съдия-изпълнителите. 

 





СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ НА: 

• Г-н Борис Иванов – президент на Ротари клуб 
“Бургас-Пиргос”  

• Г-жа Тони Щилянова – журналист от  вестник 
“24 часа” 

• Екипа на Бургаска младежка телевизия 
• Силвия Стоянова от ХІ Б клас –фотограф на 

събитието 
• Всички гости и участници в събитието 
 

 
Changing lives, Opening minds 

 
 


