СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Световната седмица на предприемачеството стартира през 2008 г. в 77 държави по
инициатива на Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark с две основни
цели – да насърчи предприемачеството и да подобри образованието на децата и
младежите. Тя е най-мащабният в света празник на новаторите и предприемачите,
които дават живот на идеите си в нови бизнеси, насърчават икономическото развитие и
подобряване на благосъстоянието на хората. Всяка година в продължение на една
седмица през месец ноември се провеждат хиляди събития и състезания на местно,
национално и световно ниво, които помагат на младите хора да направят следващата
стъпка в своето пътешествие в предприемачеството. Тези разнообразни инициативи –
от мащабни състезания и събития до приятелски срещи и дискусии, свързват младите
хора с бъдещи сътрудници, ментори и дори потенциални инвеститори, като разкриват
пред тях нови и вълнуващи възможности. Седмицата се провежда днес в 160 държави
от всички континенти.
По традиция и членовете на клуб „Млад бизнесмен” клуб „Млад предприемач” и
клуб „Млад бързописец” се включиха в събитието. То се проведе на 17.11.2017 г. във
Варненска търговска гимназия. Участниците бяха разделени в 8 отбора, всеки състоящ
се от 5 младежи. Те заедно със своите ментори в рамките на 90 минути трябваше да
развият и презентират своите идеи „Как искам да изглежда градът на моите мечти”.
Темата се определя ежегодно от организаторите.
В състава на журито бяха включени представители на бизнеса, неправителствения
сектор и РУО - Г-жа Диана Христова – старши експерт в Регионален инспекторат по
образованието – Варна, доц. д-р Светлозар Стефанов Икономически университет –
Варна, Гергана Петкова ВТИК, Анна Харбова - организатор проекти ТО на НТС,
Силвия Димитрова - мениджър финансово счетоводен отдел и Елица Манолова мениджър проекти от Фра порт туйн стар еърпорт мениджмънт АД, , Енчо Йорданов US такс мениджър Таксбек ЕООД, Десислава Цанкова - национален координатор
маркетинг и реклама Ера България АД.
Критериите по които журито оценяване отборите бяха
Качество на решението:
 Иновативност – максимум 25 т.
 Приложимост – максимум 25 т.
Обществена полза – максимум 25 т.
 Представяне на сцена
 Презентация, екипна работа – максимум 20 т.
Въпроси на журито
 Отговор на въпросите – максимум 10 т.
Максималната оценка – 100 т.
Най-висока оценка заслужи екип, Грийн Тийм включващ Петя Светлева Иванова и
Ния Александрова Кръстева от 8 клас, Веско Станиславов Стратев – 9 клас, Радка
Крумова Цветкова – 10 клас и Симона Станиславова Димитрова – 12 клас. Основният
проблем, който гимназистите засегнаха е екологията приложим не само в регионален
но и в национален дори и глобален мащаб. Разделя се на 3 части. Като започнем с

кошчетата за разделно изхвърляне на отпадъците които при събирането им от
камионите се смесват и знамението на кошчетата се обезсмисля. Затова първо е важно
при самото събиране да се селектират отпадъците оттам и в самото сметище да се
разделят на зони според материала от който са направени. Отпадъците ще се събират от
електроавтомобили в съответния цвят спрямо отпадъците които превозва и цвета на
кошчето като по този начин ще се намали и замърсяването на въздуха. Ще има
специални места - Зелени центрове където хората ще могат след като събират
отпадъците си да ги изхвърлят в специалните кошчета в тези помещения. Колкото по
трудно разградимо е веществото и спрямо теглото ще им се начисляват точки в сайта
на проекта и на техните идентификационни карти колкото повече точки по големи
награди като ваучери за книжарници, спортни центрове, хранителни вериги и др.
За първи път тази година освен традиционния Иновационния лагер като съпътстващи
събития се организираха и конкурс за есе на тема „Предприемачът – творец на живота”
където след предварителна селекция до журиране бяха допуснати 10 творби, а журито
класира на първо място есето на Симона Димитрова от клуб „Млад предприемач”.
Другата съпътстваща проява бе конкурс за ръчна изработка „От нищо нещо”, където
журито присъди награди в две категории – за „Оригиналност” и за „Практичност”.
Наградени бяха за „Оригиналност” – Атче Халилова и за „Практичност „ – Боряна
Първева.

