
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ: 
 Практическо прилагане на познанията по английски език и 

използване на икономическа терминология на английски език. 

 Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със 

задълбочени познания по английски език и  практически умения в 

областта на предприемачеството. 

 Засилване мотивацията на учениците от професионалните 

гимназии в страната за пълноценно усвояване на учебното 

съдържание по икономическите предмети . 

 Стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа 

на учениците. 

 Насърчаване развитието на предприемаческа култура и поведение. 

 Развиване на сътрудничеството между професионалните гимназии 

и бизнеса и между професионалните гимназии и висшите учебни 

заведения. 

ЕТАПИ: 

І кръг – Тест за определяне на нивото на подготовка по 

английски език. 

Дата на провеждане - 23.02.2021 година.  

ІІ кръг – Есе на тема „Аз съм предприемач в условия на 

Пандемия от коронавирус и икономическа криза“  и Умения за 

водене на разговор на английски език 

I модул - Есе на тема „Аз съм предприемач в условия на 

Пандемия от коронавирус и икономическа криза“ 

Дата на провеждане - 08.03.2021 година. 

II модул - Умения за водене на разговор на английски език                                 

Дата на провеждане – от 08.03.2021 г. до 19.03.2021 г. 

ІІI кръг – Бизнес в България:   

Дата на провеждане – от 31.03.2021 г. до 02.04.2021 г.  

До 24.03.2021 г. ще бъде обявен форматът на провеждане на III 
кръг в зависимост от епидемичната обстановка в страната 
/присъствено или в електронна среда от разстояние/. 
Изготвяне и защита на презентация на английски език за 

разработване на бизнес в населено място в България. 

УЧАСТНИЦИ: 
Класиралите се ученици от професионални гимназии по 

икономика и други професионални гимназии с икономически 
специалности от 1 до 28 място след ІІ кръг. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 

Ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по 
икономика и професионални гимназии с икономически 
специалности. 

 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Усъвършенстване на личните компетенции по английски език. 

 Формиране на предприемачески и социални умения. 

 Повишаване на икономическата заинтересованост. 

 Развиване на умения за работа в екип и ефективно управление на 

времето. 

 Способност да се мисли в перспектива. 

 Демонстриране на дигитални компетенции. 

 Подобряване на уменията за вземане на аргументирани решения в 

динамично променящи се ситуации. 

 Позитивни емоции и нови запознанства. 

 Установяване на добри партньорства между професионалните 

гимназии в страната. 
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