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РЕГИОНАЛНИ ПАНАИРИ НА УЧЕБНИТЕ КОМПАНИИ 

7 – 8 май 2015 г. 

 

 

Обща информация 

Регионалните панаири на учебните компании се провеждат за трета поредна година, като част от националната квалификация за Националното 

състезание „Най-добра учебна компания“ 2015 г.  

Всички учебни компании са разделени в три динамични региона, като местата на провеждане са следните: 

- Русе – 7 май 2015 г. 

- Пловдив – 8 май 2015 г. 

- Благоевград – 8 май 2015 г. 

Целта на панаира е да даде възможност на учебните компании в конкурентна среда да демонстрират своите умения по продажби и маркетинг, 

като същевременно съумеят добре да защитят идеята си пред жури. Той е добър начин учениците да се запознаят с финалния формат на 

националното състезание „Най-добра учебна компания на България“.    

От всеки регионален панаир ще бъдат избрани до 10 компании , които ще бъдат поканени за участие в Националното състезание „Най-добра 

учебна компания на България“, което ще се проведе на 5 юни 2015 г. 

Проектът е финансиран от фондация Америка за България. 

Брой на участващи компании: за всеки динамичен регион е различно. Поканените участници са между 22 и 39 учебни компании на динамичен 

район.  
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Настаняване и храна: 

Събитието е еднодневно, така че участниците ще могат да пристигнат и да тръгнат на същия ден. По време на събитието за всички участници ще 

бъде осигурена храна. 

Организаторите не покриват разходи за транспорт.  

Щандове 

Всяка учебна компания ще разполага с щанд, размерите на които ще изпрати малко по-късно. Забранява се дупченето или пробиването на щанда. 

За декорация можете да използвате тиксо или други материали, които няма да наранят цялостта на паната.  

По време на регионалните панаири всяка учебна компания ще получи изложбена площ, както следва: 

- Русе: всеки екип ще разполага с маса и два стола. Молим участниците да си носят разклонители за ток, ако се налага. 

- Пловдив: всеки екип ще разполага с маса и два стола. Молим участниците да си носят разклонители за ток, ако се налага. 

- Благоевград: всеки екип ще разполага със щанд (маса и гръб) и два стола. Молим участниците да си носят разклонители за ток, ако се 

налага. 

Примерна програма на събитието:  

Час Какво 

До 9.00 часа Пристигане на участниците 

9.00 – 10.30 ч. Подреждане и декориране на щандове 

10.30 -12.30  Обикаляне на жури по щандове 

12.30 – 13.30  Обяд и прибиране на щандовете 
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13.30 – 15.00 Презентация на сцена на учебни компании 

 15.00 – 15. 40 Атракционна програма и заседание на журито 

15.40 – 16.30 Награждаване на победителите 

След 16.30  Отпътуване на участниците 

 

 

Презентации 

Всеки екип ще трябва да направи презентация на сцена. Времето, с което ще разполага, е 3 минути. Когато времето изтече, екипът ще бъде 

прекъсван. Форматът на презентацията може да бъде Power point Presentation, Prezi или всякакъв друг, подходящ за презентации.   
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Информация за регионалните панаири по места 

РУСЕ 

Дата на провеждане: 7 май 

Място на провеждане: Канев Център, гр. Русе 

Адрес: ул. „Студентска“ 8, уебсайт: http://www.uni-ruse.bg/kaneff  

 

Информация: 

Центърът разполага с над 200 паркоместа за леки автомобили. Зад сградата се намира и закрит паркинг на две нива, който също може да се 

използва за времето на събитието. 

ПАРКИНГЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИТЕЛИ САМО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪБИТИЕТО (КОНЦЕРТ, ТЕАТЪР). 

Канев център е изграден в съответствие с изискванията за достъпна среда. Осигурен е асансьор за хора със затруднено придвижване. 

 

Карта на мястото: 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni-ruse.bg/kaneff
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Участници: 

N Име на учебна компания Училище Град 

1 BOYAR DREAMS ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" Велико Търново 

2 NEW STYLE 
Професионалнагимназия по облекло 
"Н.Ив.Лазарова" Русе 

3 "Bright Future" AD СОУ "Димитър Благоев" Провадия 

4 "Candy Flowers"АД ПГИ "Робер Шуман" Разград 

5 "DREAMED FUTURE" АД VII СОУ"Найден Геров" Варна 

6 "MK-Старт" АД ПГТМ"Христо Ботев" Ботевград 

7 "ONIOS" АД СОУ "Димитър Благоев" Провадия 

8 "Боляри" АД СОУ "Вела Благоева" Велико Търново 

9 "Виктория" АД СОУ "Вела Благоева" Велико Търново 

10 Cube activities ПГИ"Д-р Иван Богоров" Варна 

11 Fresh 11 ООД ПГВМ "проф. д-р Г. Павлов" Добрич 

12 Fruit Paradise ДФСГ "Интелект" Плевен 

13 Incolumitas МГ "Д-р Петър Берон" Варна 

14 NEW STYLE 
Професионална гимназия по облекло 
"Н.Ив.Лазарова" Русе 

15 Silver ToniX СОУ "Пейо Яворов" Плевен 

16 Spirelex МГ "Д-р Петър Берон" Варна 

17 YoStar Technologies МГ "Баба Тонка" Русе 

18 Аркобалено АД СОУ "Възраждане" Русе 

19 ДЕСТАРО ДФСГ "Интелект" Плевен 

20 УК "ФИЕСТА" АД ДФСГ "Интелект" Плевен 
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Дата на провеждане:  8 май 

ПЛОВДИВ 

Място на провеждане: Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив 

Адрес: ул. „Гладстон“ 15, уебсайт: http://domborishristov.com/index.php  

 

Информация: 

 

Дом на културата “Борис Христов”, реновиран след основен ремонт, е съвременна многофункционална сграда за 

културна и информационно-образователна дейност, единствена по своята структура и предназначение в град 

Пловдив. Известен в миналото като Синдикален дом, културния център приема името на известният оперен 

певец Борис Христов по предложение ма Музикално общество „Борис Христов”. С Решение на Общински съвет 

град Пловдив Сградата разполага със Зрителна зала, две мултифункционални конферентни зали, концертна камерна зала и множество фоайета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://domborishristov.com/index.php
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Участници: 

N Име на учебна компания Училище Град 

1 "ДЕКАРТ" АД 
Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия Пловдив 

2 ART PRIMS СОУ "Св.Паисий Хилендарски" Златица 

3 C.A.S.E. СОУ "Васил Левски" Велинград 

4 Creative Art НХГ"Цанко Лавренов" Пловдив 

5 Diverse Art НХГ"Цанко Лавренов" Пловдив 

6 DMG Group ОДК "Пловдив" Пловдив 

7 FPG sports Спортно училище "Васил Левски" Пловдив 

8 Fresh Waves ПТГ "Никола Вапцаров" Самоков 

9 Green Recyclers СОУ "Васил Левски" Велинград 

10 Inception ОДК Пловдив Пловдив 

11 Inception ОДК Пловдив Пловдив 

12 Kattaleya Национална търговска гимназия Пловдив 

14 NOXUS ОДК Пловдив Пловдив 

15 Paris beauty 137 СОУ "А.Кънчев" София 

17 Аалафранга ООД НХГ"Цанко Лавренов" Пловдив 

18 Биохолдинг АД СОУ"Черноризец Храбър" Пловдив 

19 Единство Държавно спортно училище Пловдив 

20 Пандора СОУ "Васил Левски" Карлово 

21 УК"Силата на дървото" ПГВАД"Хр. Ботев" Пловдив 

22 Хоби АРТ АД СОУ "Христо Ботев" Карнобат 
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БЛАГОЕВГРАД 

Дата на провеждане: 8 април 2015 г. 

Място: „Младежки дом“, гр. Благоевград 

Адрес: Благоевград 2700, ул. „Бистрица” №1, . 

(http://www.mldom-bl.com/) 

 

 

 

Как да стигнем до там? 
Най-добрият и бърз транспорт остава такси. По-долу можете да видите таксиметровите компании, които да ползвате: 

Такси Ден и Нощ 

М-тел 0887 333 000 

Глобул 0898 700 500 

Вивател 0878 33 5555 

Таксиметрова компания ОК такси Благоевград 

За поръчка: 

Тел.: 073 / 83 21 21  

073 / 88 21 21 

Мтел: 0887 21 00 00 

 

 

 

 

http://www.mldom-bl.com/
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Участници 

N Име на учебна компания Училище Град 

1 "Tyр-23" 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" София 

2 "Комфортен живот" АД 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" София 

3 "Тoys" АД СОУ "Козма Тричков" -Враца Враца 

4 "Тийнконсулт" АД ЗПГ "Климент Тимирязев" Сандански 

5 
"ТочнитеХора-
TheCoolPeople" 19 СОУ "Елин Пелин" София 

6 "ШКОло-SCHool" 19 СОУ "Елин Пелин" София 

7 
BULGARIAM FUTURE -
RENOVATION ПТГ "Н.Вапцаров" САМОКОВ 

8 CYCH.Co 19 СОУ "Елин Пелин" София 

9 Epic House 19 СОУ " Елин Пелин" София 

10 Funky monkey Гимназия "Яне Сандански", град Сандански Сандански 

11 Green Angels ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин 

12 IDS НГПИ "Св. Лука" София 

13 Make It Fun 
Втора английска езикова гимназия "Томас 
Джеферсън" София 

14 METALPRIZ НГПИ Свети Лука София 

15 Radio 9 Team 19 СОУ "Елин Пелин" София 

16 S.ninedesign 
Национална професионална гимназия по 
полиграфия и фотография София 

17 Аурелия СГСАГ "Христо Ботев" София 

18 
Банкова Застрахователна 
Учебна Компания "ЕЛИТ" ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин 

19 
Мобилен фризьор - 
Forever young ПГМЕТ "Юрий Гагарин" Петрич 
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20 Ню Лайф Иновейшън Първа английска езикова гимназия София 

21 УК "New Generation" СГСАГ "Христо Ботев" София-град 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

11 
 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
 
 
ИНТЕРВЮ С ЖУРИ НА ЩАНДА: 

Интервю по щандове (30%) 
Обхват:  всички участващи учебни компании 
Времетраене: до 10 минути на щанд 
 
Целта на представянето по щандове е компаниите да покажат на журито не само екипния дух  и уменията си за проджаби, но 
най-вече да предостави възможност на:  

 Журито да получи повече информация за екипите и идеите, на чиято база да определи екипите за индивидуални 
(панелни) интервюта; 

 Журито за специалните категории да зададе своите въпроси на екипите и да определи фаворит за категорията, която 
връчва. 

 
В този етап журито оценява: 

 Как изглежда щандът на учебната компания 
 Демонстрация на предлагания продукт/услуга 
 Екипния дух 
 Техниките на продаване и познаването на продукта/услугата 
 Уникални черти на учебната компания 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СЦЕНА: 

 
Презентация на сцена (30%) 
Обхват:  всички участващи студентски компании 
Времетраене: 3 минути за студентска компания 
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Целта е компаниите да запознаят Журито с бизнес идеята и работата на учебната компания, както и да предложат на 
публиката бърз, но интересен поглед към учебната фирма. Няма правила по отношение на съдържанието и формата на 
презентацията. Времето за презентация е точно 3 минути. След изтичане на времето презентацията ще бъде прекъсвана.  
 
Оценява се: 

 Съдържание на презентацията 
 Начин на представяне (структура, визия, презентационни умения на екипа)  
 Цялостно впечатление 

 
 
БРАНДИКО (20%) 
Обхват: всички участници 
Начин на оценяване: предварително подадени докумети по електронен път и интервю на щанд 
Времетраене: до 10 минути на щанд 
 
Целта на Брандико е да ангажира мисленето на учениците по посока изграждането, развитието и защитата на 
интелектуалната собственост, макар и само в учебен формат. В рамките на конкурса участниците трябва да създадат своя 
търговска марка и да я регистрират като Марка на Общността, както и да изградят маркетинговата стратегия на своя бранд.  
 
Журито оценява: 
- Семантика (символика) на лого дизайна – трябва да сте наясно какво символизира и да обясните това на журито 
- Типография – графична яснота на знака (ако логото съдържа текст, независимо дали е част от знака или се намира под него, е 
необходимо да подберете подходящия за целта шрифт) 
- Цветова комбинация (символика на използваните цветове, търсени внушения чрез тях) – също трябва да разкажете на 
журито, защо сте се спрели на такава цветова комбинация. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (20%) 
 
При оценка и избор на най-добра учебна компания, моля имайте в предвид и следните няколко елемента от представянето на 
компанията  
 
ОБЗОР НА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА 
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БИЗНЕС ИДЕЯ: 

 Иновативност, приложимост и устойчивост на идеята 
 Привлекателност и търсене на продукта/ услугата 
 Пазарен потенциал и възможности за развитие 
 Осъществени партньорства 

 
ЕКИП: 

 Добре структурирана компания на основата на избран управленски модел                              
 Ефективна комуникация на лидерите на екипа 
 Визия на екипа 

 
Английски език – това е официалният език за всички състезания на Джуниър Ачийвмънт Янг Ентърпрайз. Свободната комуникация на 

участниците се разглежда като предимство, но не е фактор, въз основа на който се определя победителят в състезанието. 

 

 


