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Регламент за провеждане на 

Национално състезание „Градове на бъдещето“ 

 

I. Същност на състезанието 

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, 

недостигът на ресурси, натовареният трафик – това са само част от 

предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на 

„умни“ градове, в които тези проблеми остават в миналото? 

 

II. 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; 

- Развиване на платформа за обмен на идеи и знания в областта на 

устойчивото развитие и устойчивото строителство; 

- Задълбочаване на сътрудничеството и осигуряване на плавен преход между 

средното и висшето образование. 

 

III. Участници в състезанието 

Ученици от 11. и 12. клас на всички средни училища в страната. 

Участието може да бъде само индивидуално. 

 

IV. Етапи и срокове за провеждане на състезанието 

1. Етап – изпращане на проектите (текстов файл и презентация), придружени с 

подписана Декларация за съгласие за обработка на личните данни, по електронен път 

на e-mail milena_ivanowa@ue-varna.bg до 11 ноември 2022 г.  

2. Уведомяване на одобрените участници по електронна поща до 18 ноември 

2022 г. 
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3. Представяне на проектите онлайн на 26 ноември във виртуална стая  Google 

Meet.  

4. Оценяване на проектите от жури и обявяване на резултатите на 26 ноември 

2022 г. 

 

V. Направления на състезанието 

Участниците в състезанието разработват проекти индивидуално. Не се 

допускат екипни разработки. Максимален обем на проектите – до 12 стандартни 

машинописни страници. Презентацията пред жури е до 7 минути. Състезател може да 

участва с проект в едно от следните направления:  

1. Устойчиво(зелено) строителство. 

2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

3. Реновиране и модернизиране на сгради и съоръжежения. 

4. Интегриран (устойчив) градски транспорт. 

5. Екологични аспекти на градската среда. 

 

VI. Жури на състезанието 

1. Доц. д-р Тодор Райчев – ръководител катедра „Бизнес, инвестиции, 

недвижими имоти“ – Председател 

Членове: 

2. Доц. д-р Катя Антонова – преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, 

недвижими имоти“ 

3. Гл. ас. д-р Милена Иванова – преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, 

недвижими имоти“ 

4. Представител на докторантите в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими 

имоти“ 

5. Представител на студентите от специалност в катедра „Бизнес, инвестиции, 

недвижими имоти“ 

 

VII. Критерии за оценка – максималният брой точки, който може да получи 

всеки представен проект е 100, разпределени както следва: 

1. Обосновка на проекта – до 10 т. 
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2. Иновативност на проекта – до 45 т. 

3. Реализуемост на проекта – до 25 т. 

4. Презентиране на идеята – до 10 т. 

5. Защита на проекта пред публика и жури – до 10 т. 

Класират се само по един състезател на първо, второ и трето място. 

 

VIII. Награди 

Заелите призови места в Националното състезание „Градове на бъдещето“ 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 състезанието с постигнат резултат равен или по-голям от 

50% от максималния брой точки могат да участват в КСП 2022, 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. 


