
Национално състезание Най-добра бизнес идея 

 2018-2019 година 

Да разпознаеш проблем и да създадеш бизнес идея за решаването му, е голямо 

предизвикателство, пред което се изправиха над 150 ученици от професионалните 

гимназии по икономика (респ. с икономически специалности) в страната в рамките на 

организираното от Министерството на образованието и науката, дирекция 

„Професионално образование и обучение” (ПОО) национално състезание Най-добра 

бизнес идея.  

Състезанието се провежда вече 8 поредни учебни години, като до този момент бе вписано 

в Панорамата на професионалното образование в град Пловдив. През настоящата учебна 

година състезанието се провежда за първи път извън рамките на Панорамата и 

Националната финансово-стопанска гимназия има честта и удоволствието да бъде негов 

домакин. 

Съгласно регламента могат да вземат участие ученици от ХІ и XII клас на 

професионалните гимназии по икономика. Състезанието се провежда в три кръга – 

училищен, който приключи до 28 февруари 2019 г., предварителна квалификация – до 29 

март 2019 г. и национален кръг, който ще се проведе на 23-25.04.2019 г. в Центъра за 

подготовка на ученици за олимпиади, гр. София.  

В предварителната квалификация взеха участие ученици от 32 професионални гимназии 

(виж списъка по-долу в текста) от 29 града в страната. Общо се състезаваха 62 бизнес 

идеи. За членовете на комисията по предварителната квалификация бе истинско 

удоволствие да се запознаят с изключително богата палитра от бизнес идеи: решаване на 

здравословни и социални проблеми, организация на свободното време, иновации в 

образованието, оползотворяване на природните ресурси и отпадъците и др. Най-ценното 

на бизнес идеите е, че са ориентирани и към съхраняване на моралните ценности на 

обществото и стимулиране на позитивното мислене у младите хора. Поздравления и 

адмирации за всички ученици участници в състезанието и техните учители! 

Всяка допусната до предварителна квалификация бизнес идея има потенциал за 

развитие. Затова комисията оценява не потенциала, а начина, по който тя е развита и 

представена (на база предварително известни на участниците критерии за оценяване). 

Фактът, че идеите трябва да се представят в ограничен брой страници, акцентира и върху 

умението бизнес идеите да се представят по убедителен и завладяващ аудиторията 

начин. В националния кръг ще вземат участие 24 ученици от цялата страна, чиито бизнес 

идеи имат най-високи оценки на предварителната квалификация. 

 

Списък на професионалните гимназии участници в състезанието Най-добра бизнес идея 

за учебната 2018-2019 година (по азбучен ред) 

1. Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна;  

2. Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански;  

3. Национална-финансово стопанска гимназия, гр. София 

4. Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;  

5. Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев,  



6. Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево;  

7. Професионална гимназия по икономика „Проф. Д-р Димитър Табаков“, гр. 

Сливен;  

8. Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Бургас;  

9. Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, гр. 

Свищов;  

10. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, гр. Благоевград;  

11. Професионална гимназия по икономика „Иван Богоров“, гр. Варна;  

12. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик;  

13. Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен;  

14. Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“, гр. 

Свиленград;  

15. Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе;  

16. Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали;  

17. ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, гр. Петрич;  

18. Професионална търговска гимназия, гр. Бургас;  

19. Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих;  

20. Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги 

„Атанас Буров“, гр. Силистра;  

21. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, гр. 

Кюстендил;  

22. Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен;  

23. Професионална гимназия „Петко Рачов Славейков“, гр. Якоруда;  

24. Професионална гимназия, гр. Кубрат;  

25. Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“, гр. 

Горна Оряховица;  

26. Професионална гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Видин;  

27. Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян;  

28. Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък;  

29. Средно училище „Христо Ботев“, гр. Тутракан;  

30. Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново;  

31. Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“, гр. Монтана;  

32. Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“, гр. Хасково;  

 

Горанка Недева, Импулсен център за обучение по предприемачество в НФСГ, гр. 

София 

 

 

 

 


