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Световната седмица на предприемачеството през 2017 г. в 

България 
 

За десета поредна година JA България бе домакин за България на Световната седмица на 

предприемачеството. В тазгодишното издание на седмицата – 13 – 19 ноември, близо 150 

училища се включиха в инициативата от 88 населени места. Общо 16 детски 

градини също отбелязаха световния празник на предприемачеството. Благодарение на 

инициативността на учители, директори и бизнес доброволци над 7000 ученици от всички 

етапи на училищното образование се докоснаха до идеите на Джуниър Ачийвмънт за 

инициативност и предприемачески дух. 

 

Благодарим на всички учители от цялата страна – общо над 700, които споделиха с 
нас своите организирани мероприятия и се включиха доброволно в световния празник.  

Общо бяха организирани 42 иновационни лагера, 95 открити уроци и 7 базара. Някои 
учители избраха да отбележат празника по нестандартен начин, споделяме част от техните 
идеи за мероприятие, част от Световната седмица на предприемачеството : 

 Ден на професиите 

 Инициатива за деца в риск 

 Инициатива за създаване и продажба на училищен вестник 

 Интервю-беседа 

 Интердисциплинарен  урок по предприемачество и човекът и природата 

 Информационен семинар 

 Конкурс 

 Посещение на банка 

 Посещение на местна медия 

 Посещение на предприятие 

 Среща на учениците от първи клас със създателите на училището 

 Среща с успял предприемач 

 Състезание - викторина 

 Посещение на военно училище и среща с гости предприемачи 

 Флашмоб 

На база на подадените отчети и снимки от проведените събития, споделяме училищата 
първенци по брой събития и ученици включени в инициативите. 

 

СУ „Г. Бенковски“, Пазарджик, учител  координатор Румяна Парнарева 

Участници: над 800 ученици, 31 учители  

Дейности: Иновационен лагер с други партниращи училища, открити уроци, базар, 
работилници, състезания и дейности на открито 

Най-малките ученици участваха в изработването на разнообразни сувенири и украшения от 
хартия, плат, пластилин и рециклирани материали, изложени след това на благотворителен 
базар. Училището също участва в Световната седмица на предприемачеството с 
организирани срещи и беседи с родители упражняващи интересни професии.  
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Състезанията за по-големите ученици 
включиха създаване и презентиране на 
реклама и лого на бизнес продукт. 
Учениците се запознаха с целите на 
маркетинга и как той помага за 
продажбите на продуктите. Също така 
учениците изготвиха табла със снимки 
и информация за известни български и 
пазарджишки предприемачи. В 
различните групови занимания и 
състезания в помощ на учениците се 
включиха и бизнес консултанти, които 
обясниха на учениците основните 
ресурси при създаването на собствен 
бизнес. 

В рамките на седмицата училището организира и инициатива под надслов: „Модерно е да си 
еко“ с акция за почистване на училищния двор. 

 

СУ „Христо Проданов“, Карлово, учител координатор Янка Минева  

 

Участници: общо 300 ученици, 33 учители и 14 бизнес доброволци,  

Дейност: разнообразни инициативи в цялото училище 

Програмата за Седмицата по 
предприемачество в училището 
обхвана различни класове с 
дейности и уроци свързани с 
предприемачеството. Под надслов: 
„Възраждаме предприемаческия дух 
на Карлово“ в рамките на седмицата 
бяха организирани срещи с външни 
лектори и гости, беседи и уроци на 
английски език, иновационен лагер и 
запознаване с интересни професии и 
представяне на историята на 
карловското предприемачество.  
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ОУ „Христо Ботев“, Габрово, учител координатор Росица Стефанова  

Участници: над 200 ученици, 12 учители  

Дейност: запознаване с интересни професии 

В рамките на седмицата са презентирани професии, характерни за Габровска област, а също 
така и професии на бъдещето. Класните ръководители подготвиха собствени уроци по темата. 
Бяха поканени родители да разкажат за своята професия и бяха изготвени постери с 
любопитни факти за иновативни бизнеси.  

 

ОУ „Никола Вапцаров“, Ботевград, учител координатор Христина Велчева  

  

Участници: над 100 ученици, 18 учители и 1 бизнес доброволец 

Дейност: бизнес предизвикателство 

Училището участва в Световната седмица на предприемачеството  за шеста поредна година. 
Тази година учителите отправиха бизнес предизвикателство към учениците от начален етап с 
тема „Вдъхнови се за...”. 

 Към I клас- " Вдъхнови се за... пестеливост"  

 Към II клас- " Вдъхнови се за... помощ и доброволчество"  

 Към III клас- " Вдъхнови се за... красив и чист град"  

 Към IV клас- " Вдъхнови се да... създадеш нещо ново и полезно”  
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Учениците представиха своите идеи с 
рисунки, макети, съчинения и 
презентации. Първокласниците 
изработиха красиви касички, учениците 
от II клас показаха как помагат в 
семейството и на хора в нужда, 
третокласниците представиха идеите 
си за един по- красив и чист град, 
четвъртокласниците изработиха 
презентации, в помощ на обучението 
по човекът и обществото, красива 
опаковка за подарък, макет на робот, 
който чисти улиците, използвайки 
енергия от възобновяеми източници 
и  нискоенергийна къща.  

Учениците от II „г“ клас, организатори на събитието, представиха и красива изложба.  

 

 

СУ „Отец Паисий“, Стамболийски, учител координатор Роза Рангелова  

Участници: над 100 ученици, 3 учители  

Дейност: интердисциплинарен урок и открит урок 

В училището бе организиран интердисциплинарен 
урок по предприемачество и човекът и природата в 
V, VІ и VІІ клас. По забавен и атрактивен начин чрез 
учебен театър учениците представиха своите идеи 
за това „Какво да предприемем, за да намалим 
сметката за ток?". Учениците също представиха 
проекти на тема „Пътят на дъждовната капка“ и 
участваха в открит урок, посветен на чистия въздух 
и чистата вода. Екипите от еколози в класа 
обобщиха различни предложения за дейности, 
свързани с опазване чистотата на въздуха и водата 
в района. 
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ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово, обл. Търговище, учители координатори Мариела 
Василева, Снежана Иванова, Павлина Димитрова, Цонка Георгиева, Росица Борисова, 
Николинка Тодорова, Росица Павлова, Даринка Маринова 

Участници: над 100 ученици, 7 учители и 1 бизнес доброволец,  

Дейност: организирани срещи с представители на местния бизнес 

Учениците от ОУ ”Св. Климент Охридски”- I до IV клас отбелязаха Световната седмица на 
предприемачеството с посещения в следните фирми в гр. Попово:  

 книжарницата на ЕТ „ВЕГОНИ“, 
където собственикът г-н Неделчев 
запозна първокласниците с 
търговската дейност на фирмата, 
предлаганите артикули и услуги.  

 II „а“ клас посетиха магазин „Моторна 
техника” ЕООД с управител инж. 
Христов. Запознаха се с 
организацията и дейностите в него.  

 Учениците от IV а и  III б клас 
посетиха Салон за красота „Симона“. 
С голям интерес се запознаха с 
майсторството и професионализма 
на г-жа Симона Стефанова, г-жа 
Ивелина Велчева и г-жа Садие 
Ибрямoва.  

 III „а“ клас посетиха шивашка фирма 
,,Десислава” ЕООД. Там те се 
запознаха с производствената 
техника и организацията на работа. 
Благодарим за любезното 
съдействие на г-н Мирослав Дянков.  

 Специални гости  при учениците от II 
„б“  и  III „б“  клас бяха г-жа Венета 
Мисирджиева – управител на фирма 
„Веда“ и г-жа Гергана Цонева – 
репортер в „Местен вестник“.   

 „ИНЖСЕРВИЗ“ ЕООД  посрещна 
учениците от IV „б„ клас. 
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ПГИУ „Елиас Канети“, гр. Русе, учител координатор Румянка Ценева 

 

Участници: над 100 ученици, 10 учители и 4 бизнес доброволци,  

Дейност: организиран иновационен лагер и работа по възложения казус 

 

Бяха предложени идеи за 
създаване на "Автобус на времето" 
– интерактивен хибриден автобус, 
който позволява на туристите да 
сравняват сегашния и миналия 
облик на туристически обекти, 
реновиране на заведението на 
върха на телевизионната кула в 
Русе, създаване на мобилна 
библиотека на кея и др. 

 

 

 

ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин, учител координатор Веселина Димитрова 

 

Участници: над 100 ученици, 8 
учители и 5 бизнес доброволци,  

Дейност: посещение на местно 
предприятие, изложба-конкурс и 
ден на професията 

Учениците от 3 „б“ клас посетиха два 
от веригата зоомагазини „Матилда“. 
Създателят на фирмата, разказа на 
учениците за бизнеса, след което им 
представи новооткрития магазин.  
 



+359 2 989 43 61       ул. „Загоре“ 9, София 1124       www.jabulgaria.org 

 

 7 

 

 

Второто посещение на третокласниците беше в книжарница „Дъга“. Собственичката разказа на 
учениците за създаването и развитието на семейния бизнес и за работата в книжарницата.  

Учениците от III „г“ клас посетиха цех за пакетиране на ядки. Собствениците показаха на 
децата различни машини и техните функции. Особено интересна бе поточната линия за 
пуканки.  

 
Учениците от ІІІ „в“ клас посетиха една 
от най-значимите икономически бази в 
нашия град - Строителна борса „Север“. 
На място те разгледаха търговските, 
складовите и производствените обекти 
на фирмата. 

Учениците от III клас подредиха Изложба 
конкурс  на тема „Предприемачески дух – 
за да си успешен“. В рисунка, снимка, 
лапбук или проект малките 
предприемачи показаха не само 
любимите си професии, но и своят 
стремеж да осъществят идеите си по 
успешен начин.  

Учениците от III „а“ клас в часа на класа проведоха „Час на професиите“, като поканиха инж. 
Катя Славкова. Тя ги запозна по интересен начин с професията на строителния инженер. 
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108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София, учител координатор Ели Руменова 

Участници: над 100 ученици, над 10 учители и бизнес доброволци,  

Дейност: организиране на разнообразни мероприятия 

108. СУ "Никола Беловеждов" отбеляза Световната седмица на предприемачеството  2017 с 
редица мероприятия – иновационен лагер, интерактивен театър, ролева игра „Съдебен спор“ и 
състезание "Да създадем предприятие". Ученици от десети  до дванадесети клас взеха 
участие в инициативите. 

Иновационният лагер уважиха  представители на местната власт и лично  г-н Ивайло Цеков, 
кмет на район „Искър“, председателят на УН, ръководството на 108. СУ, родители, учители и 
ученици.  

Състезанието „Да създадем предприятие“ тества не само знанията на учениците по пазарна 
икономика, но и редица меки умения като екипна работа,  представяне пред публика, 
отговорност, творческо мислене, отговор на въпроси. Проектите бяха представени пред жури 
от ученици от ХІІ клас. 

В час по география се проведе ролева игра „Съдебен спор“. Подсъдим беше въглеродния 
диоксид. Учениците разгледаха проблема от различни гледни точки. 
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 ЧОУ „Образователни технологии“, гр. София  учител координатор Виолета Минчева 

 

Участници: над 100 ученици, 12 учители и 4 бизнес доброволци 

Дейност: среща и дискусия с родител-успешен мениджър и създателката на училището 

Учениците от четирите първи класа имаха възможност да се срещнат със създателката на 
училището и да изслушат разказа й за трудностите по създаване на едно училище. Под 
ръководството на своите класни разсъждаваха върху това защо ходят на училище, какво искат 
да учат, как да работят в екип, как да помогнат училището да стане по-добро място, а те да 
бъдат по-успешни. Като ментор се включи и майка, успешен мениджър в голяма фирма. 
Учениците, работейки в екип, разработиха и презентираха своите идеи за училище на 
бъдещето. 

Дейност: среща и дискусия с успешен 
журналист 

Учениците от VІІ клас се срещнаха с репортерката 
от БТВ Мария Савкова. Гледаха нейни актуални 
репортажи от различни страни. Обсъдиха с нея как 
се прави репортаж, какво ги впечатлява в тях, 
какво биха снимали самите те. Участваха в 
подготвени от нея игри, влязоха в ролята на 
интервюирани и интервюиращи.  

 

СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, с учител координатор Галина Попова, Иванка Славкова, 
Елена Маркова, Фанка Терзиева 

 

Участници: над 100 ученици, 4 
учители  

Дейност: открити уроци, среща с 
бизнес-консултанти, беседи 

Учениците от начален етап работиха по 
програмата „Нашата общност“ – „Сладки 
О понички“, като разделени по екипи 
пресъздадоха производство на поточна 
линия.  
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Друг клас построи макет на град и 
сгради в жилищна зона, по програмата 
„Нашият град“. Училището организира 
и среща с консултант от Центъра за 
кариерно развитие и среща с родители 
с интересни професии – журналист, 
юрист и археолог.  

В училището бе направена 
презентация на тема: „Свободната 
стопанска инициатива“, като бяха 
представени свободните пазарни ниши 
в област Кърджали и регионалните 
приоритети. 

 

 

СУ „П.Р. Славейков“, гр. Видин, учител координатор Маринела Иванова, Светослав 
Георгиев, Надя Костадинова 

Участници: общо 100 ученици, 4 учители и 5 бизнес доброволци,  

Дейност: Инициатива за кариерно ориентиране, лекции с предприемачи и създаване и 
продажба на училищен вестник 

Най-малките ученици се запознаха с професиите 
на създателите на вестници, посетиха  
вестник „Ние“ и печатница в гр. Видин, създадоха 
и продадоха свое вестниче „Ние – Славейковци“. 

 

По-големите ученици изслушаха лекция на 
бизнес консултанти за трудностите по пътя на 
успеха и създаването на собствен бизнес. Друг 
интересен лектор и предприемач разказа на 
учениците за технологията аквапоника и за 
специфичните особености на отглеждане на 
растения по този иновативен начин.  

В горните класове участници в инициативата „Мениджър за един ден“ споделиха своите 
впечатления от посетените компании и получените съвети от представители на бизнеса. 
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СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, учител координатор Мария Неновска 

 

Участници: над 100 ученици, 4 учители и 2 бизнес доброволци,  

Дейност: Открити уроци, радиопредаване и съвместни мероприятия с ПУ и ВУСИ 

В мероприятията, организирани от учителите по икономика,  взеха участие ученици от 
паралелките от профил „Технологичен – Предприемачество и бизнес“ и „Стопански 

мениджмънт“. Представиха се открити 
уроци с учениците от ХІ „в“ и ХІІ „в“ 
клас, а от Х клас демонстрираха 
уменията си в делова игра по 
вземане на инвестиционни решения.  
Група ученици от девети клас 
направиха радиопредаване за 
популяризиране на събитието. 
Мероприятията бяха финализирани с 
посещение във ВУСИ, където в 
присъствието на проф. д-р Милена 
Тепавичарова и проф. д-р Илин 
Савов, учениците усетиха 
академичния дух от лекцията по 
Управление на бизнес процеси на гл. 
ас. д-р Людмила Бойкова. 

 

 

ОУ „Васил Левски“, гр. Бургас, учител координатор Сашка Василева, Хабибе Ахмедова, 
Валентина Проданова, Тинка Станкова, Виолета Димитрова 

 

Участници: близо 100 ученици, 10 учители и 4 бизнес доброволци,  

Дейност: Открити уроци, среща с представители на бизнеса, работилници 

Учениците от ФУЧ 
Предприемачество от І „б“ и ІІ 
„в“ клас изработиха в часа 
коледни кутийки за украса на 
елха. След това направиха 
мобилен базар и посетиха 
представители на бизнеса в 
квартала. Те представиха 
своята благотворителна кауза - 
събраните от продажбата на 
предметите средства да бъдат 
предоставени на семейството 
на своята съученичка, 
пострадало от наводнението на 
25.10.2017 г.  
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ОУ „Св. П. Хилендарски“, Езерче, обл. Разград, учител координатор Нина Лалева 

 

Участници: близо 100 ученици, 8 учители и 1 бизнес доброволец,  

Дейност: среща с представители на интересни професии 

Учениците от начален етап се срещнаха с 
медицинската сестра Фериде Махремова, 
която им разказа защо е избрала тази 
благородна професия и какви са нейните 
задължения и отговорности. Интерес 
проявиха и към професията на 
библиотекаря и научиха интересни факти 
за нея. Учениците рисуваха хора от 
различни професии и някои от тях имаха 
вече представа каква професия ще 
изберат когато пораснат. Също така 
учениците откриха кои  са професиите в 
гатанките от презентация, която гледаха 
за различните професии. 

Учениците от прогимназиален етап 
посетиха фирма ,,Мери“ ЕООД, която 
произвежда краве сирене и отглежда 
крави, чието мляко се използва в 
производството на краве сирене. Тук 
учениците се срещнаха с технолога 
Елена Генова която им разказа за 
етапите на производството на сирене. 

 

 

ПГТ „П. Семов“, гр. Габрово, учител координатор Пенка Пенева 

Участници: близо 100 ученици, 8 учители и 4 бизнес доброволци,  

Дейност: училищен празник 
на предприемачеството 

На 16.11 се проведе училищен 
празник на 
предприемачеството, в който 
като гост лектори участваха 
Красимир Мирчев – управител 
на „Полипрес” ООД, Георги 
Георгиев – управител на „Гелд 
Маркет” ЕООД, Димитрина 
Стоилова – управител на хотел 
Габрово, Кристина Георгиева – 
управител на пекарна 
„Дафнихаус”.  
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Работодателите  представиха своите фирми,  разказаха как са решили да стартират бизнеса 
си,  какви трудности  срещат и как ги преодоляват в съвременната динамична пазарна среда.  
Образованието по предприемачество в ПГТ „Пенчо Семов” подготвя младите хора с уменията, 
знанията и нагласите, които са им необходими както да започнат собствен бизнес, така и да 
станат отлични професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор. 
Благодарение на постоянните контакти с реалния бизнес по време на обучението си, младите 
хора са подготвени за реализация на пазара на труда и знаят, че трябва упорито да 
преследват идеите си, да рискуват и продължават напред. 

 

ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Ямбол, с учител координатор Елена Камбурова 

Участници: над 70 ученици, 4 учител, 5 бизнес доброволци 

Дейност: открити уроци и изработка на проекти 

Малките първолаци и второкласници се обучаваха да разпознават дейностите и хората, 
свързани с управлението на селскостопански ферми, оцветяваха и създадоха проекти с 
апликиране на селскостопански животновъдни и растениевъдни ферми. Специална 
мултимедийна презентация ги подпомагаше в усвояването на новите познания. Темата на 
тяхното занятие беше „Фермата и професиите във фермата“. Всички деца много се радваха на 
финалното си постижение – колективно направени малки ферми върху цветен картон. 

В училището беше организирано и състезание на тема: 
„Движението на парите“, като жури определи 
победителите в състезанието. 
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23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София,  с учител координатор София Бонева 

 

Участници: над 60 ученици, 2 учители, 5 бизнес доброволци 

Дейност: практически задачи, открити уроци и среща с вдъхновяващи личности 

В рамките на Световната седмица на предприемачеството учениците се запознаха с ролята на 
банките в нашия живот, какви знания имат хората, работещи в тях. Видяхме и се научихме да 
плащаме с ПОС терминал. Нашите гости от Fibank бяха впечатлени от финансовата ни 
грамотност, от проектите, които осъществяваме в училище, от благородните ни подбуди да 
спестяваме за хора, които се нуждаят от човешка топлинка.  

Още един емоционален ден от Световната седмица на предприемачеството  бил организиран 
с „Трио Тенорите“. Тези ангелски гласове изпълниха залата на 23. СУ.  Отговориха на 
многобройните въпроси на Жирафчетата, разказаха за пътя към успеха дадоха им ценни 
съвети как да успяват в живота. Всички заедно на финала изпяха песента „Хубава си, моя 
горо!“. 

 

 

ПГТТМ, гр. Казанлък, учител координатор Петя Байкова 

 

Участници: над 60 ученици, 1 учители и 2 бизнес доброволци,  

Дейност: викторина и конкурс за снимка и рисунка 

Първата инициатива беше конкурс за 
снимка или рисунка на тема 
„Предприемачество“.  
Втората инициатива – викторина с 
въпроси, свързани с интересни 
личности предприемачи и любопитни 
факти за предприемачеството. Три 
паралелки в VІІІ клас се състезаваха 
и забавляваха с представените им 
въпроси. Отборите  получиха грамоти 
за участието си в двете инициативи и 
други награди. 
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СУ „Св. Климент Охридски“, Ракитово, учител координатор Веска Андонова 

Участници: над 60 ученици, 5 учители и 5 бизнес доброволци,  

Дейност: иновационен лагер и работа по предоставения казус 

В лагера се включиха ученици от четири града – София, Пловдив, Пазарджик и Ракитово. 
Беше изтеглен един от градовете, за който да се разглеждат проблемите (София). Във всеки 
отбор участваха ученици от различни градове. Всички отбори се насочиха към екологичния 
проблем на страната. 

 

ДГ „Зора“, Червен бряг, учител координатор Милена Петрова 

 

Участници: над 60 ученици, 4 учители и 12 бизнес доброволци 

Дейност: открит урок 

В детска градина „Зора“ се проведоха 4 открити урока във всяка сграда на детската градина, в 
три населени места. Целта на откритите уроци бе изработване на рекламни материали, 
използвайки философията на програмите на Джуниър Ачийвмънт – „Ние“ и „Нашият град“. 
Бизнес консултантите им показаха техни рекламни материали и  им разказаха как се изготвят. 
След направените демонстрации децата изготвиха техни рекламни материали, след което ги 
предложиха за продажба на гостите.  
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Обединено училище „Христо Ботев“, с. Каспичан, обл.Шумен  учител координатор Любка 
Станева 

Участници: над 60 ученици, 6 
учители  

Дейност: среща с предприемачи 
от местността 

Осмокласниците, които изучават 
предприемачество в избираеми 
учебни часове, бяха домакини на 
събитието, като поканиха 
предприемачи от селото и изготвиха 
табла и презентация за Великите 
предприемачи в световен мащаб. 

 

 

СУ „Екзарх Антим I”, гр. Казанлък, учител координатор Стефка Добрева и Ангелина 
Атанасова 

Участници: над 60 ученици, 2 учители и 2 бизнес доброволци 

Дейност: среща с местни предприемачи 

Ученици от ХІ и ХІІ клас 
направиха презентация за 
български и световни 
предприемачи в различни 
направления, която бе 
показана в продължение на 2 
седмици пред всички ученици 
и учители в училището. На 17 
ноември се осъществи среща 
с местните предприемачи - 
Йонко Русев – фирма „Фото 
Кадър“, и Георги Григоров – 
фирма „Фрапечино“ на тема: 
„Предизвикателства пред 
младите предприемачи“. 

 

ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Враца, с учител координатор инж. Християна Ценовска 

Участници: над 50 ученици, 1 учител, 1 бизнес доброволец 

Дейност: среща с бизнес консултант 

Учениците се запознаха с 
вдъхновяващата история на един 
предприемач – предизвикателства, 
рискове, задължения. В организирана 
беседа бяха обсъдени бъдещите 
предприемачески начинания в 
Северозападна България, като 
учениците бяха поканени и на 
посещение във фирмата на госта 
предприемач. 
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ДГ „Знаме на мира”, гр. Враца , учител координатор Анжела Илиева 

 

Участници: над 50 ученици, 6 учители  

Дейност: изложение-базар 

Базарът протече прекрасно, децата 
изработиха сувенири от стъкло, кожа и 
хартия, които продаваха с благотворителна 
цел. В базарът участваха 2 групи с 2 фирми 
– „Сръчковци“ и „Коледни еленчета“. Със 
събраната сума децата ще участват в 
кампанията „Осинови врачанско 
семейство“. 

 

 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смолян, учител координатор Юлия Митрева 

Участници: над 50 ученици, 4 учители  

Дейност: изнесен урок в печатница „Принта ком“ на тема „Пътят на книгата“ 
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ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас, с учител координатор Нели Йорданова, Станка 
Александрова 

Участници: над 50 ученици, 5 учители, 4 
бизнес доброволци 

Дейност: Открит урок и посещение в 
Бургаски свободен университет 

 
Учениците от ІІІ „а“ клас построиха собствен 
град. Те се учиха как действа една общност 
и какво е необходимо, за да живеем заедно в 
големия град. 

По-големите ученици се запознаха с 
историята, организационната структура и 
управление на Бургаския свободен 
университет.  Запознаха ги с Академията за 

таланти по програмиране и роботика. Представиха им възможности за обучение и работа като 
програмист в България и страни от Европейския съюз.  Учениците имаха възможност да 
конструират робот и да го пуснат в действие чрез зададена програма. Запознаха се с 
устройството на 3D принтер. Работиха в екипи и проведоха състезание със своите роботи. 
Споделиха своите впечатления, че това е най-интересният урок в живота им. 

 

СУ „Методий Драгинов“ Драгиново, област Пазарджик, с учител координатор Елка 
Джуракова 

Участници: 50 ученици, 1 учител 

Дейност: Открит урок  

Седмицата на предприемачеството в нашето училище бе отбелязана с открит урок  с ученици 
от осми и девети клас на тема „Как мога да стана предприемач“. Гостите бяха посрещнати с 
информационни бележки с логото на JA България. Учениците бяха подготвили презентация и 
есета. А други, представиха визията на модерния предприемач днес. За първа година в 
нашето училище бе открита паралелка „Конструиране и моделиране на облекла от текстил“ и 
облеклото на участниците бе съобразено с това. 
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Победител в конкурса за есе 

 

В рамките на обявения конкурс за есе с лична история от Световната седмица на 
предприемачеството се включиха ученици от следните училища:  

108. СУ „Никола Беловеждов“, гр. София 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград 

СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен 

ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Хасково 

9. ОУ „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора 

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр. Правец 

ПГСС „Хан Аспарух“, гр. Исперих 

СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен 

СУ „Елин Пелин“ с. Руен 

СУ „Христо Ботев“, с. Арчар 

 

Победителят в конкурса е Нели Николова от Х клас на СУ „Георги Бенковски“,Тетевен.,  

Публикуваме нейното есе, като тя ще получи специален сертификат за участието си: 

  „Аз съм ученичка от СУ "Георги Бенковски" в град Тетевен от Х „в" клас. Казвам се 
Нели Радославова Николова. Втора година участвам в клуб „Млад предприемач“. Записах се 
в него, защото е пряко свързан с това, което изучавам. Бях впечатлена от изявите и 
участията на клуба. Провокираха ме учениците, участвали в него предишни години. Те ми 
разказаха и показаха местата, които са посетили и нещата, които са научили от 
посещенията. 

Не съжалявам, че се записах в клуба, защото всички се научихме да сме единни, 
стремим се към едно, да се запознаем с организирането и развитието на предприятието, 
за да видим и сравним различните видове дружества. Заради тази наша заинтересованост 
миналата година посетихме предприятия в града и околността. Първо отидохме в 
Агенцията по заетостта. След което имахме организирана среща и с представител на 
„Местни данъци и такси“, който ни запозна и разказа не само какви видове са данъците и 
таксите у нас, но и за данъци, които съществуват в други страни. Слушахме и задавахме 
въпроси с огромно удоволствие, защото ни беше много интересно. Един от тези данъци е 
данък за брада. Целта му е да намали броя на мъжете с брада и да донесе приходи в 
държавния бюджет. След това ние изработихме рекламни брошури за настоящите 
празници и обичаи в училището ни. Клубът ни много активно и задружно помогна за 
украсяването и запалването на коледната елха в СУ „Г. Бенковски“. Помогнахме и за 
коледния базар, който беше организиран с цел събиране на парични средства, като 
изработихме новогодишни сурвачки и коледни картички. Тази идея беше много 
ползотворна, защото изработените от нас неща се продадоха бързо. Със събраните 
средства направихме Коледата на децата със заболявания от училището по-специална, 
като им подарихме неща, от които имат нужда. След това имахме посещения в 
„Счетоводната къща“, като се запознахме със счетоводни документи и счетоводни 
програми. Посетихме, разгледахме и се запознахме с производството на млечни изделия в 
мандрата в град Тетевен. След тези наши посещения дойде и Първи март. Една наша 
съученичка, облечена в народна носия раздаде изработените от нас автентични 
мартеници. След това посетихме три предприятия. Едното от тях е в Златна Панега на 
„Панега цимент“ АД, модерната печатница „ИВКО“ и производителя на макаронени 
изделия „Кръстев“ в Плевен. 
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В края на учебната година ни бяха връчени сертификати от кмета на града. 
Идеята на всички мероприятия беше да се запознаем с производството и управлението в 
различните видове дейности и различни по големина предприятия. Така ние, млади 
предприемачи, стремящи се да научат нови неща, успешно приключихме дейностите, 
които си бяхме поставили за цел, за да помогнем и обогатим нашите знания. Надявям се, 
че и занапред ще бъдем толкова единни и ентусиазирани.“ 

 

Публикуваме и цитати от част от останалите есета, като благодарим на всички ученици, 
които се включиха в конкурса: 

 

Ханарелка Володиева – 108. СУ „Никола Беловеждов“, София 

„Във всеки ъгъл на стаите течеше усърдна работа. В процеса на дейност имах 
възможност да поговоря със съотборниците си, да ги опозная и да изградя нови 
приятелства. Екипът  ни беше като добре смазана машина и всеки имаше задача, върху 
която работеше...  

По време на представянето разбрах колко е лесно да говориш, стига да се 
отпуснеш. Отборът ни се класира на трито място и смея да твърдя, че съм горда от 
представянето си... 

По време на почерпката, кметът на Общината ни даде много ценен съвет: „Когато 
се залавяме с нещо, не е нужно то да бъде сложно и задълбочено. Простите неща са 
достатъчни  и също носят успехи“... 

Ще запомня този лагер като мястото, където се изправих пред най-големия си 
страх, сприятелих се с много хора и научих ценни уроци. С нетърпение очаквам  
следващия, на който ще бъда по-спокойна и по-сигурна.“ 

 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велинград 

„Сътворихме стойностни изделия и себе си удовлетворихме, и много гости, 
общественици, родители и бизнеса впечатлихме. 

Цялото събитие бе под мотото: „Открий предприемача в себе си“ и ние го 
направихме. 

Всички участници разбраха, че „светът обича успелите!“. Феерията от дейности, 
емоционалният комфорт са показателни, че успехът е начин на живот и към него няма 
асансьор, а стъпала! Стъпалата на труд, амбиции и отговорности, които изкачваме 
всяка година, за да бъдем това, което сме – училище за предприемачи!“  

 

Калоян Михайлов – 9. ОУ „Веселин Ханчев“, Стара Загора 

„Джуниър Ачийвмънт е програма, в която повече училища трябва да участват, 
защото променя възгледите на децата за света и ги учи на неща, които всеки човек 
трябва да знае още от ранна възраст и това според мен помага много за развитието на 
едно дете.“ 

 

Пола, ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, Правец 

„Друга моя любима изява беше, когато бях в 4. клас. Тогава си организирахме 
избори. Аз се кандидатирах за кмет, а приятелките ми бяха от моята „партия”. Цял месец 
правихме брошурки, организирахме предизборния ми концерт и изпипахме всички детайли. 
Баба ми помогна да напиша речта си, а мама – да приготвя презентация. В деня на 
изборите бях много притеснена и цялата треперех, докато казвах речта си, но по лицата 
на публиката разбрах, че са ме харесали. Най-радостна бях, когато разбрах, че съм 
спечелила.“ 
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Списък на учебните заведения, включили се в  

Световната седмица на предприемачеството 2017 г. 

 

Учебно заведение Населено място Област 

1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Монтана Монтана 

1. ОУ „Христо Ботев“ Търговище Търговище 

1. СУ „Св. Седмочисленици“ Търговище Търговище 

108. СУ „Никола Беловеждов“ София София-град 

119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ София София - град 

16. ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ Перник Перник 

19. СУ „Елин Пелин“ София София 

2. АЕГ „Томас Джеферсън“ София София-град 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ София София-град 

4. ОУ „Иван Вазов“ Монтана Монтана 

78. СУ „Хр. Смирненски“ Банкя София-област 

9. ОУ „Веселин Ханчев“ Стара Загора Стара Загора 

Аграрно-техническа професионална гимназия Златица София-област 

Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ Варна Варна 

ДГ „Дружба“ Плевен Плевен 

ДГ „Еделвайс" Плевен Плевен 

ДГ „Звездица Зорница“ Бургас Бургас 

ДГ „Знаме на мира“ Враца Враца 

ДГ „Знаме на мира“ Белене Плевен 

ДГ „Зора“ Червен бряг Плевен 

ДГ „Мечо Пух“ Кнежа Плевен 

ДГ „Мечта“ Белене Плевен 

ДГ „Мики Маус“ Габрово Габрово 

ДГ „Пламъче“ Ямбол Ямбол 

ДГ „Пролет“ Койнаре Плевен 

ДГ „Слънце“ Ямбол Ямбол 

ДГ „Слънце“ Левски Плевен 

ДГ „Щастливо детство“ Тръстеник Плевен 

ДГ „Щастливо детство“ Севлиево Габрово 

ДГ „Щастливо детство“ – филиал „Приказен 
свят“ Плевен Плевен 

ДФСГ „Интелект“ Плевен Плевен 

ЕГ „П. Яворов“ Силистра Силистра 

ЕГ „Проф. д.р Асен Златаров“ Хасково Хасково 

ЗПГ „Кл. Тимирязев“ Сандански Благоевград 

Обединено училище „Христо Ботев“ село Каспичан Шумен 

Обединено училище „Христо Ботев“ село Дълго поле Пловдив 

ОДК - Средец Средец Бургас 
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ОУ  „Св. П. Хилендарски“ с. Езерче Разград 

ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград Хасково 

ОУ „Братя Миладинови“ Бургас Бургас 

ОУ „Васил Априлов“ Бургас Бургаска 

ОУ „Васил Левски“ Бургас Бургас 

ОУ „Виделина“ с.Сейдол Разград 

ОУ „Георги Кирков“ Казанлък Стара Загора 

ОУ „Иван Вазов“ с. Любен Каравелово Варна 

ОУ „Иван Вазов“ Русе Русе 

ОУ „Иван Вазов“ Видин Видин 

ОУ „Климент Охридски“ с. Драганово Велико Търново 

ОУ „Неофит Рилски“ Габрово Габрово 

ОУ „Никола Вапцаров“ Ботевград София област 

ОУ „Николай Петрини“ Ямбол Ямбол 

ОУ „Отец Паисий“ Силистра Силистра 

ОУ „П.Р. Славейков“ Ямбол Ямбол 

ОУ „Пенчо Славейков“ Пловдив Пловдив 

ОУ „Св. Климент Охридски“ Попово Търговище 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Крушовица Плевен 

ОУ „Христо Ботев“ Божурица Плевен 

ОУ „Христо Ботев“ Габрово Габрово 

ОУ „Христо Ботев“ с. Пелишат Плевен 

ОУ „Христо Смирненски“ Дулово Силистра 

ПГ „Велизар Пеев“ Своге София област 

ПГ „Иван Аксаков“ Пазарджик Пазарджик 

ПГ „П.Р. Славейков“ Якоруда Благоевград 

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Видин Видин 

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” Димитровград Хасково 

ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ Русе Русе 

ПГ по керамика гара Елин Пелин Софийска 

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт Казанлък Стара Загора 

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ Велико Търново Велико Търново 

ПГ по търговия и ресторантьорство Враца Враца 

ПГЗ „Стефан Цанов“ Кнежа Плевен 

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ Варна Варна 

ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград Благоевград 

ПГИ „Робер Шуман“ Разград Разград 

ПГИТ „Алеко Константинов“ Велинград Пазарджик 

ПГЛПИ  „Атанас Буров“ Горна Оряховица Велико Търново 

ПГМЕЕ  Бургас Бургас 

ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ Петрич Благоевград 

ПГОТ „Свети Иван Рилски“ Перник Перник 

ПГРТО Плевен Плевен 

ПГСС Белозем Пловдив 

ПГСС „Хан Аспарух" Исперих Разград 
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ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра Силистра 

ПГТ „Алеко Константинов“  Банкя София-град 

ПГТ „Михалаки Георгиев“ Видин Видин 

ПГТ „П. Семов“ Габрово Габрово 

ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград София област 

ПГТТ „Атанас Димитров“ Нова Загора Сливен 

ПДТГ „Димитър  Хадживасилев“ Свищов Велико Търново 

ПМГ „Баба Тонка „ Русе Русе 

ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ Ботевград София област 

Професионална гимназия Кубрат Разград 

Професионална гимназия по икономика Перник Перник 

Професионална гимназия по транспорт Разлог Благоевград 

ПТГ „Н.Й. Вапцаров“  Враца Враца 

ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ Самоков София област 

Разложка професионална гимназия „Н. 
Стойчев“ Разлог Благоевград 

Спортно училище „Георги Бенковски“ Плевен Плевен 

Старопрестолна професионална гимназия по 
икономика Велико Търново Велико Търново 

СУ „ Св. Софроний Врачански“ Пловдив Пловдив 

СУ „Братя Миладинови“ Пловдив Пловдив 

СУ „Васил Кънчов“ Враца Враца 

СУ „Васил Левски“ Брезник Перник 

СУ „Васил Левски“ Бяла Слатина Враца 

СУ „Васил Левски“ Карлово Пловдив 

СУ „Васил Левски“ Димитровград Хасково 

СУ „Васил Левски“ Гълъбово Стара Загора 

СУ „Васил Левски“ Вълчи дол Варна 

СУ „Васил Левски“ гр. Кула Видин 

СУ „Вела Благоева'' Велико Търново Велико Търново 

СУ „Вичо Грънчаров“ Горна Оряховица Велико Търново 

СУ „Възраждане" Русе Русе 

СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик Пазарджик 

СУ „Георги Бенковски“ Тетевен Ловеч 

СУ „Димитър Благоев“ Провадия Варна 

СУ „Димитър Матевски“ Пловдив Пловдив 

СУ „Димчо Дебелянов“ Варна Варна 

СУ „Екзарх Антим І" Казанлък Стара Загора 

СУ „Елин Пелин“ с. Руен Бургас 

СУ „Йордан Йовков“ Кърджали Кърджали 

СУ „Максим Райкович“ Дряново Габрово 

СУ „Методий Драгинов“ с. Драгиново Пазарджик 

СУ „Неофит Бозвели“ Варна Варна 

СУ „Нешо Бончев“ Панагюрище Пазарджик 

СУ „Отец Паисий“ Стамболийски Пловдив 

СУ „П. К. Яворов“ Сливен Сливен 
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СУ „П. К. Яворов“ Плевен Плевен 

СУ „Панайот Волов“ Шумен Шумен 

СУ „Петко Рачов Славейков“ Видин Видин 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ с. Минерални бани Хасково 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай Пловдив 

СУ „Св. Климент Охридски“ Аксаково Варна 

СУ „Св. Климент Охридски“ Ракитово Пазарджик 

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Пловдив Пловдив 

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Златица Софийска 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Велинград Пазарджик 

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ Смолян Смолян 

СУ „Св.Софроний Врачански“ Пловдив Пловдив 

СУ „Стефан Караджа“ Каварна Добрич 

СУ „Тодор Кирков“ Ловеч Ловешка 

СУ „Христо Ботев“ Тутракан Силистра 

СУ „Христо Ботев“ Арчар Видин 

СУ „Христо Ботев“ Камено Бургас 

СУ „Христо Ботев“ Сунгурларе Бургас 

СУ „Христо Проданов“ Карлово Пловдив 

СУ „Христо Смирненски“ Койнаре Плевен 

СУ „Христо Ясенов“ Етрополе София област 

СУ „Черноризец Храбър" Пловдив Пловдив 

СУ „Панайот Волов“ Каспичан Шумен 

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе 

Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ Стара Загора Стара Загора 

ФСПГ „Васил Левски“ Монтана Монтана 

ЦПЛР - ОДК Пловдив Пловдив 

ЧОУ Образователни технологии София София град 

ЧПГТП „Райко Цончев“ Добрич Добрич 

 

 

 


