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РЕГЛАМЕНТ НА УНИВЕРСИТЕТСКА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА 

ОЛИМПИАДА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЛОГИСТИКА – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА“ 2021 г. 

 
I. ЦЕЛИ НА ОЛИМПИАДАТА. 

• Да се предостави възможност за творческа изява в областта на 
предприемачеството и бързо развиващият се логистичен сектор;  

• Да се създаде среда за развитие и задълбочаване на знанията, уменията и 
компетентностите в областта на предприемачеството и логистичните дейности;  

• Да се насърчат творческите търсения и новаторските решения на учениците в 
отговор на реални предизвикателства в областта на стартирането на бизнес и 
развитието на логистичната функция;  

• Да се продължи изграждането на сътрудничество между средното и висшето 
образование в страната. 

II. УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА. 

Ученици от XI и XII клас на средните училища. 

III. ЕТАПИ НА ОЛИМПИАДАТА. 

ЕТАП 1. 
Участниците разработват есе на тема по избор, между представените в настоящият 

регламент. Есетата, заедно с кратко представяне на участниците се изпращат най-късно 
до 19.11.2021 г. на електронната поща на катедра „Индустриален бизнес и логистика“: 
indbusiness@ue-varna.bg 

Разработките се преглеждат и оценяват от научното жури по този регламент, като 
резултатите се обявяват не по късно от 23.11.2021 г.  

ЕТАП 2. 
На 27.11.2021 г. всички преминали през първият етап на олимпиадата, с резултата 

над 35 точки, се включват онлайн /неприсъствено/  на адрес: https://meet.google.com/spw-
pxek-qgu?pli=1 

Всеки участник представя в рамките на 5 минути презентация на своето есе, като 
след това за около 5 минути то ще бъде дискутирано, ще се поставят въпроси и 
коментари. 

Финалното класиране и награждаване на участниците се обявява в рамките на 
деня. 
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IV. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО. 
ЕТАП 1.  

Участниците работят индивидуално, разработват есе в обем до 5 стандартни 
машинописни страници по една от следните теми: 

1. Интернет – бъдещето на бизнеса. 
2. Дигитални решения за зелена логистика/зелени вериги на доставки. 

В срок до 19.11.2021 г. участниците изпращат на електронната поща на катедра 
„Индустриален бизнес и логистика“ indbusiness@ue-varna.bg своите разработки в едно с 
кратко представяне включващо: 

- Три имена на автора; 
- Възраст; 
- Училище, клас и паралелка в която се обучава; 
- Информация за обратна връзка – телефон и e-mail 

В периода 19.11.2021 г. – 23.11.2021 г. жури (организационния комитет) съставено 
от преподаватели от катедра „Индустриален бизнес и логистика“ преглежда и оценява 
получените есета по точкова система с максимум 50 точки, описани в раздел V. Критерии 
за оценяване и класиране.  

ЕТАП 2.  
Вторият етап от олимпиадата се провежда онлайн на 27.11.2021 г. (събота) на 

адрес: https://meet.google.com/spw-pxek-qgu?pli=1 
Всеки участник представя своята идея от разработеното от него есе, чрез кратка 

визуална презентация в рамките на 5 минути. След това в следващите 5 минути се 
предоставя възможност за дискусия от научното жури и другите участници. 

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 
А)  Критерии за оценяване на Етап 1: 
 
1. Правилна структура и логическа последователност на изложението в есето – 10 т. 
2. Ясно заявяване на авторовата позиция по темата – 15т. 
3. Точна аргументация на направените изводи – 15 т. 
4. Иновативно и креативно изложение – 10 т. 
 
Б)  Критерии  за оценка и класиране на Етап 2: 
 
1. Презентационни умения – 20 т. 
2. Ясна и конкретна защита на позицията изразена в есето – 15 т. . 
3. Конкретика при отговора на въпросите от дискусията – 15 т. 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ И ЖУРИ 
Оценяването ще се извърши от жури , съставено  от членовете на организационния 

комитет, преподаватели от катедра „Индустриален бизнес и логистика“: 

 

Председател: 
Доц.д-р Йордан Иванов 
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Членове: 
Доц. д-р Силвия Благоева 
Доц. д-р Илиан Минков 
Гл.ас. д-р Пламена Милушева 
Гл.ас. д-р Влади Куршумов 
Всички участници имат право да получат обратна връзка за своето представяне и 
разработка.  
 
 
VII. НАГРАДЕН ФОНД 

Заелите призови места в Националното състезание „Предприемачество и 
логистика – предизвикателства в дигиталната ера“ се награждават с: 

1. Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение държавна поръчка в 
ОКС „бакалавър“, както следва: 

1.1 Заелият първо място се освобождава от семестриална такса за първата година на 
обучение, 
1.2 Заелите второ и трето място се освобождават от семестриална такса за първи учебен 
семестър. 

2. Участниците в олимпиадата с постигнат резултат равен или по-голям от 50% от 
максималния брой точки могат да участват в КСП 2022 г., като резултатът им се 
приравнява в оценка от кандидатстудентски изпит при кандидатстване в ИУ-
Варна по утвърдена скала (чл.8, ал. 4 от Правилника за организиране и 
провеждане на нацинални и международни студентски и ученически олимпиади, 
конкурси и състезания в ИУ-Варна). 

3. Всички участници, получили резултат поне 50 точки, получават сертификат за 
участие. 
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