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РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

„АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ИКОНОМИКА, 

ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ” 

Обща информация и обосновка на състезанието 

България притежава уникални природни дадености, които правят агробизнеса 

приоритетна икономическа дейност, но обезлюдяването и загубата на 

идентичността на селските райони е сериозен проблем, на който трябва да се 

търсят спешни и устойчиви решения, които от своя страна да подпомогнат 

забавянето на този негативен процес. Направление за положителна промяна е 

увеличаването на предприемаческите начинания за стартиране на „малък” 

бизнес. Предлагането и обсъждането на идеи за подобно развитие от различните 

поколения, в т.ч. и ученици, които са потенциални предприемачи за селските 

райони, би спомогнало за открояване на добрите идеи и отчитане на 

необходимостта от промени за успешната им реализация. 

Днес младите хора се отличават с ясно изразена амбициозност и желание за 

развитие. Учениците все по-често обсъждат възможностите си за реализация, 

дискутират различни проблеми на предприемаческа тематика и търсят своя път 

към успеха. Считаме, че младото поколение носи в себе си значителен заряд и 

потенциал и следва да се работи за неговото отключване и стимулиране на 

предприемаческото мислене. 

Състезанието се организира от катедра „Аграрна икономика” при 

Икономически университет – Варна. 

 

Цели на състезанието 

 Развитие на творческо, иновативно мислене и презентационни умения на 

участниците в състезанието; 

 Стимулиране на креативността на учениците; 

 Насърчаване предприемаческото мислене и поведение; 



 Ориентиране в сферата на предприемачеството по основни теми като 

бизнес планиране, маркетинг, работа с клиенти и доставчици и др.; 

 Развиване на платформа на обмен на идеи и знания в областта на аграрния 

бизнес; 

 Задълбочаване на сътрудничеството и осигуряване на плавен преход 

между средното и висшето училище. 

 

Регламент за провеждане 

1. Участници в състезанието. 

Ученици от XI и ХII клас на средните училища. 

 

2. Организация на състезанието. 

Състезанието се провежда неприсъствено, в два етапа, като заключителния е 

на 27.11.2021 г. онлайн, чрез платформата Google Meet. Желаещите да участват 

следва да се регистрират индивидуално в срок до 20.11.2021 г. в посочената 

регистрационна форма. Регистрираните участници ще получат на имейлите си 

информация за началния час на състезанието и линк за присъединяване. 

 

3. Форма на състезанието. 

Състезанието се провежда в два етапа:  

Първи: Учениците самостоятелно подготвят презентация с отговор на 

избрания от тях вариант на казус и го изпращат по електронен път на имейл 

p.ivanova@ue-varna.bg до 25.11.2021 г. вкл. На 26.11.2021 г. участниците, 

одобрени да продължат във втори кръг получават потвърждение на посочените в 

регистрацията си имейли. 

Втори: презентиране на одобрените презентации и класиране на 

участниците. 

Вариантите на казуси, между които могат да избират са: 

1. Какво бихте променили в селските райони, ако разполагате с 1 000 000 

лева?; 

https://forms.gle/zUy6WwgEyzTbSUvV7
mailto:p.ivanova@ue-varna.bg


2. Каква иновативна идея бихте предложили за дистрибуция и реализация 

на избрани аграрни продукти?; 

3. Какъв аграрен бизнес бихте стартирали ако разполагате с 100 000 лева? 

 Време за презентиране: 7 минути  

 Време за въпроси и отговори: 5 минути  

 Форма на представяне – Power Point, Prezi, друго.  

 Съдържание на презентацията: Уникално име, основни моменти от 

идеята на участника, лого и мото.  

4. Жури на състезанието 

Председател: 

1) Доц. д-р Мария Станимирова – ръководител катедра „Аграрна икономика” 

Членове: 

2) Доц. д-р Теодорина Турлакова 

3) Доц. д-р Гергана Славова 

4) Гл. ас. д-р Павлина Иванова 

5) Юри Зарев – ръководител на НССЗ ТО Варна 

6) Галина Йорданова – докторант 

7) Велизар Дучев – студент специалност „Аграрен бизнес”, 4 курс 

 

5. Критерии за оценка 

 Обосновка на проекта – 10 т. 

 Иновативност на проекта – 30 т. 

 Реализуемост на проекта – 35 т. 

 Презентиране на идеята – 15 т. 

 Защита на проекта пред публика и жури – 10 т. 

Максималният брой точки е 100.  

Награден фонд 

Заелите призови места в Националното състезание „Агробизнесът и селските 

райони – икономика, иновации и растеж” се награждават с: 



Първо: Признаване на резултатите от състезанието за оценка от 

кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение държавна 

поръчка в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на ИУ-Варна. 

 На участниците с резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - 

оценка Много добър (5,00); 

 На участниците с резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - 

оценка Много добър (5,25);  

 На участниците с резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - 

оценка Отличен (5,50); 

 На участниците с резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - 

оценка Отличен (5,75); 

 На участниците с резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - 

оценка Отличен (6,00). 

Второ: Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение държавна 

поръчка в ОКС „бакалавър“ (Заелите 1 място се освобождават от семестриална 

такса за първата година на обучение, а заелите 2 и 3 място се освобождават от 

семестриална такса за първи учебен семестър). 

Трето: Сертификат за участие. 

 

Забележка: Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в 

предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на ИУ-Варна. 


