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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ИДЕИТЕ Ю Щ ^ Б И  И 
ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА 

БИЗНЕС ИДЕЯ”-учебна 2022/2023 година

I. Организация и провеждане на училищния кръг на състезанието
Училищният кръг се провежда на два етапа:

>  първи етап -  писмено разработване и представяне на бизнес идеите, 
Състезанието на първия етап от училищния кръг е анонимно.
За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за участие в 
следващия етап на състезанието, е необходимо всеки участник да попълни декларация 
за авторство

>  втори етап - устно представяне и защита на бизнес идеите.

II. КРИТЕРИИ ЗА ПЪРВИ ЕТАП НА УЧИЛИЩНИЯ КРЪГ НА  
СЪСТЕЗАНИЕТО «НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ ТОЧКИ

Наименование, 
описание на 
бизнес идеята и 
обосновка на 
избора

Защо идеята е интересна? 2
Наименование и описание 3

Иновативност на 
бизнес идеята

Идеята е иновативна за страната 1-5
Идеята е иновативна за Европа 6-10
Идеята е иновативна в света 11-15

Реалистичност Реалност на оперативните и на инвестиционните 
разходи

4

Потребност от капитал и реални и обосновани 
възможности за набавянето му

4

Характеризиране на приходи и възвръщаемост 2
Дефиниране на 
целевата група

Яснота и точност на дефинирането 5
Точно използване на критериите за сегментиране 5

Устойчиво
развитие

Опазване на околната среда 5
Идеята е насочена с грижа за обществото 10

Прегледност и 
яснота на 
описанието
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До втори училищен етап (устно представяне и защита на бизнес идеите) се 
допускат всички бизнес идеи, получили над 30 точки от първи училищен етап

Ш . КРИТЕРИИ ЗА ВТОРИ ЕТАП НА УЧИЛИЩНИЯ КРЪГ НА 
СЪСТЕЗАНИЕТО “НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЕН 
БРОЙ ТОЧКИ

Наименование, 
описание на бизнес 
идеята и обосновка 
на избора

Защо идеята е интересна? 2
Наименование и описание 3

Иновативност на 
бизнес идеята

Идеята е иновативна за страната 1-5
Идеята е иновативна за Европа 6-10
Идеята е иновативна в света 11-15

Реалистичност Реалност на оперативните и на инвестиционните 
разходи

4

Потребност от капитал и реални и обосновани 
възможности за набавянето му

4

Характеризиране на приходи и възвръщаемост 2
Дефиниране на 
целевата група

Яснота и точност на дефинирането 5
Точно използване на критериите за сегментиране 5

Устойчиво развитие Опазване на околната среда 5
Идеята е насочена с грижа за обществото 10

Прегледност и 
яснота на 
описанието
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За участие в предварителната квалификация се допускат ученици, заели първо 
и второ място на училищния кръг на състезанието в ДФСГ „Интелект”.

Комисия за оценяване на училищния кръ£ на състезанието:

Председател:

/Йоана Лазарова/

Членове:

/Теодор Петков/

/Силвия Динена/
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

Долуподписаният/ата декларирам, че настоящия труд съм разработил/а 
самостоятелно, ползвайки посочената литература и други източници.

Бизнес идея

(наименование)

Ползвана литература и други 
източници:

Училище (наименование)
Адрес на училището:

e-mail:

телефон:
Име, презиме и фамилия на 
автора на бизнес идеята:
Клас:
За контакт с автора:

e-mail:

телефон:
Професия:
Специалност:

Консултиращ учител: 

име и фамилия

С изпращането на формуляра за участие удостоверявам, че съм запознат/а и съгласен/на 
с условията за провеждане на Националното състезание „Най-добра бизнес идея”.

Автор:
(име, презиме, фамилия) (подпис)

2023 г.,Дата 
г р . ...


