РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
„ВИРТУАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

Настоящият регламент урежда правилата за организиране и провеждане на
национално състезание „Виртуално предприятие” през учебната 2019/2020 година.
1. Общи положения
1.1. Кратко описание на състезанието: „Виртуално предприятие” е състезание
по предприемачество, което цели да мобилизира творческия потенциал на
участниците, фокусирайки техните усилия върху търсенето на нови решения
на вече съществуващи социални проблеми чрез използване на новите
технологии. В хода на състезанието ученици и екипи от ученици се конкурират
при създаването на продукт или услуга за решаване на конкретен социален
проблем.
1.2. Образователен принос от участието в състезанието: Участвайки в
състезанието, учениците се учат да:
•
търсят и обработват информация, като за учебната 2019/2020 година
акцентът е поставен върху областта на социалното предприемачество
(извършват проучвания и обосновки);
•
оформят и представят идеи, концепции и тези;
•
комуникират с разнообразни аудитории (връстници, преподаватели,
експерти от практиката) – присъствено и онлайн, вербално и невербално;
•
прилагат принципите на деловата кореспонденция;
•
дискутират и развиват критичното си и проблемно мислене;
•
работят самостоятелно и в екип за създаването на бизнес концепция;
•
бъдат изобретателни, да решават ситуационни проблеми и да се
адаптират бързо към промените;
•
поемат инициатива и да бъдат отговорни към себе си и околните;
•
генерират идеи и да развиват социални иновации;
•
отстояват своите възгледи и предложения и да вземат решения;
•
използват технологии с цел постигане на по-добри резултати;
•
търсят, сравняват и прилагат различни технологични и софтуерни
решения за визуализация и презентиране на информация;
•
промотират идеите си в конкурентна среда на национално ниво и пред
експерти от практиката.

1.3. Кръгове и график за провеждане на състезанието: Националното
състезание „Виртуално предприятие” се провежда в два национални кръга.
Първият кръг се провежда в онлайн среда и предполага възможност за
индивидуално и екипно участие. Вторият кръг е присъствен и се реализира в
гр. София. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират
служебно на място.
График за провеждане на състезанието:
Етап:
Регистрация за
участие. Решаване на
тест
Първи кръг.
(провежда се онлайн)
Обявяване на
резултати от първи
кръг. Обявяване на
програма за провеждане
на Втори кръг.
Подготовка за участие
в национален финал
Втори кръг.
(присъствен, гр. София)

Време за провеждане:

Краен срок за
предаване :

1 март 2020 г. – 10 март
2020 г.

10 март 2020 г. до 00:00
ч.

10 март 2020 г. – 27 март
2020 г.

27 март 2020 г. до 00:00
ч.

28 март – 1 април 2020 г.

1 април 2020 г. до 00:00
ч.

1 април – 9 април 2020 г.
10 и 11 април 2020 г.

1.4. Право на участие: В състезанието могат да участват ученици от I-ви и II-ри
гимназиален етап (VIII – XII клас) от цялата страна. Задължително условие за
участие в състезанието е притежанието на сертификат за социално-отговорен
бизнес за 2020 г. За придобиване на сертификата се решава електронен тест.
Достъп до теста се получава чрез електронен линк, интегриран във формуляра
за кандидатстване. Линкът ще бъде посочен и в официалното писмо-покана за
участие в националното състезание, изпратено до училищните ръководства.
Всеки ученик, който е решил теста и е постигнал резултат от 80% верни
отговори, получава електронен сертификат за социално-отговорен бизнес за
2020 г., който се изпраща допълнително в електронен вид.
2. Регистрация за участие.

2.1. Участието в състезанието се осъществява чрез индивидуална или екипна
регистрация на учениците. Заедно с регистрацията си учениците решават
теста за социално-отговорен бизнес.
2.2. Регистрацията се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който
може да бъде намерен линк към теста за социално-отговорен бизнес.
2.3. При извършване на регистрацията е необходимо имената на участниците да
се изписват на кирилица.
2.4. Официална информация за извършване на регистрацията, в която е посочен
конкретният линк (писмо-покана за участие в националното състезание), се
изпраща до училищните ръководства на всички училища в страната.
2.5. Линкът с електронния регистрационен формуляр за кандидатстване се
публикува в интернет страницата на организатора на състезанието в секция
„Новини“ (http://www.jabulgaria.org/category/news/latest_news) в началото на м.
март 2020 г.
2.6. Линкът с електронния регистрационен формуляр за кандидатстване се
публикува и изпраща и чрез други комуникационни канали на организатора на
състезанието.
2.7. Към електронния формуляр задължително се прикачва попълнена и
подписана Декларация за информираност и съгласие по образец (Приложение
1). Образец на Декларацията се изпраща заедно с официалното писмо-покана
и се публикува на интернет страницата на организатора на състезанието в
секция
„Новини“
(http://www.jabulgaria.org/category/news/latest_news)
в
началото на м. март 2020 г.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3. Провеждане на Първи кръг.
Първият кръг на състезанието се реализира онлайн.
Кръгът е национален. В него участват регистрирани индивидуални участници
и/или екипи от цялата страна.
В първия ден от началото на Първи кръг (10.03.2020 г.) всички регистрирани
участници получават по имейл предварителен казус, който следва да бъде
решен и предаден в срок до 27.03.2020 г. до 00:00 ч.
Решението на предварителния казус се представя чрез видеоклип с
продължителност до 3 мин. Изискванията към съдържанието на видеоклипа
са:
•
да представи ясно решението, което предлага участника/екипа на
зададения казус;
•
да предлага решение на социалния проблем (социална иновация);
•
да показва как ще се подобри или промени средата, ако решението се
приложи на практика.
Заедно с информацията по т. 3.3. на участниците се изпращат още:

•
•
•

Критерии за оценяване на предложеното решение;
Инструкции и насоки за работа с предварителния казус;
Технически спецификации за изработване на видеоклипа; Изисквания за
начин на предаване на заданието, вкл. попълване на Декларация за
авторство (Приложение 2).
3.6. Изпратеният предварителен казус ще бъде свързан със социален проблем от
обществената среда, като ще дава подробна информация за проблема във
всички негови аспекти, както и насочващи въпроси за представяне на
решението.
3.7. След края на кръга се изготвят, публикуват и изпращат до участниците
резултати от класирането (междинни резултати). За оценяване на видеата се
използва точкова система, като за всеки критерий се присъждат точки от 1 до
10, където 1 – представлява най-ниска възможна оценка, а 10 – най-висока,
както следва:
3.7..1.
Технически критерии (3 т.)
- Продължителност на видеото до 3 мин (1 т.).
- Качество на визуалното представяне (звук, картина, яркост) (1 т.).
- Използване на разнообразни ресурси за визуално представяне на
идеята, като актьорска игра, анимация, дублиране на Power Point (1
т.).
3.7..2.
Съдържателни критерии (7 т.)
- Ясно формулиран социален проблем и дефинирани
параметри/елементи на социалния проблем (2 т.)
- Ясно формулирано решение на социалния проблем – (2 т.)
- Демонстрирани полезни ефекти/въздействието на решението
върху целевите групи (2 т.)
- Доказан висок потенциал за прилагане на решението на практика
(1 т.)
3.8. На база на представените решения се прави класиране на индивидуални
участници, както и на екипи, които да се включат във Втори кръг.
3.9. Първите 80 ученици, които са постигнали най-висок брой точки, получават
правото да продължат участието си във Втори кръг на националното
състезание.
3.10.Дисквалифицират се участници, които не са спазили установения в
регламента срок за предаване на разработката.
4. Провеждане на Втори кръг
4.1. Втори кръг на Национално състезание „Виртуално предприятие“ се провежда
под формата на Иновационен лагер „Социални иновации“ в рамките на два
дни – 10 и 11 април 2020 г., в гр. София.

4.2. Право на участие във Втори кръг получават 80 участници, класирани в Първи
кръг и получили най-много точки на база на зададените критерии в
предварителния казус.
4.3. Програмата за провеждане на Втори кръг се обявява и изпраща до
участниците в срок до 1 април 2020 г.
4.4. Организаторът на националното състезание осигурява на учениците
настаняване за 1 нощувка (10 април 2020 г.). Разходите за транспорт до гр.
София и обратно са за сметка на участниците, както и разходите за
придвижване в рамките на гр. София. Логистична информация и информация
за мястото за провеждане на националния финал се предоставя на всички
участници по имейл, в оперативен порядък по електронна поща.
4.5. Участниците в националния финал биват служебно разпределени в екипи (с
от 4 до 6 участници), в които да няма ученици от един и същи клас, едно и
също училище и/или един и същи град.
4.6. По време на втория кръг е позволено използването на мобилни телефони,
компютри и разговарянето с експерти, консултанти и с ментори.
4.7. С помощта на ментори – представители на бизнеса и експерти, участниците в
екипите работят заедно по създаване на социално предприятие, което да
предлага продукт за решаване на конкретен социален проблем. Социалният
проблем се представя в първия ден на националния финал под формата на
казус.
4.8. Вторият кръг завършва с презентиране на работата на екипите пред
Националната комисия, която е жури на вторият ден от състезанието.
4.9. Всеки екип презентира в рамките на 4 мин. като се дава възможност за
уточняващи въпроси на журито в рамките на 2 мин. След изтичане на 4 мин.
за презентация представянето се прекъсва.
4.10.Екипите получават предварително изискванията за оформяне на своите
презентации и критериите за оценка на тяхното цялостно представяне. Всеки
от членовете на журито оценява представянето на екипите в индивидуална
оценъчна карта по три критерия, за всеки от които се присъждат точки, както
следва:
•
КАЧЕСТВО НА РЕШЕНИЕТО: иновативност – 25 т.; приложимост – 25 т.;
обществена полза – 20 т.;
•
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЦЕНА: презентация и екипна работа – 20 т.;
•
ВЪПРОСИ НА ЖУРИТО: отговори – 10 т.
4.11.Финалната оценка на всеки екип се формира като бъдат сумирани оценките на
журито от индивидуалните оценъчни карти.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5. Индивидуално и екипно класиране.
Индивидуалното класиране се изготвя като се сумират индивидуалните
резултати на учениците от решаване на тест при регистрация и резултатите от
първи кръг.
Ученикът, събрал най-много точки от решаването на теста и първи кръг е
национален победител в индивидуалното класиране. Второ и трето място се
заемат от следващите с най-висок резултат.
Победителите в индивидуалното класиране получават сертификат и
предметна награда.
Екипното класиране се изготвя като се ранжират финалните оценки на
отделните екипи (вж. 4.10.). Национален победител е отборът с най-висок брой
точки от представянето си пред журито на националния финал. Обявяват се и
екипите, които заемат второ и трето място в националното класиране,
съгласно присъдения им брой точки.
Учениците, чиито отбори са класирани на Първо, Второ и Трето място,
получават сертификати и предметни награди.
Националната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и за техните
резултати, съдържащ получените точки и крайното индивидуално и екипно
класиране. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се
предава за съхранение в рамките на една година на експерта в МОН.
Протоколите се публикуват на страницата на МОН в рубриката „Резултати от
националните олимпиади и състезания“. Имената на учениците, които са
подали декларация (несъгласие с оповестяване на личните им данни) се
публикуват с фиктивен номер.
Всички материали от националното състезание, включително материали
представящи работата на състезателите, се публикуват на официалната
интернет страница на организатора на състезанието (www.jabulgaria.org),
както и на свързаните с нея електронни платформи и канали за комуникация.

Национална комисия

Приложение 1.
Образец на Декларация за информираност и съгласие
ДЕКЛАРАЦИЯ
за информираност и съгласие
Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя)
с адрес: ………..…………………………………………………………………………………,
телефон: …………………………, родител/настойник/попечител (излишното се зачертава)
на …………………………………………………………………………………………..………,
(име, презиме, фамилия на ученика)
който/която е ученик/ученичка от……………клас в ………………..…………………………
…………………………………………………………………………………...............................
(наименование на училището, населено място, област)

I.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните данни на сина
ми/дъщеря ми (три имена, училище, клас, населено място, резултати от олимпиадата), а
именно за участие в олимпиадата по ………………………………………………………….
през учебната ……………………… година, в това число и с цел осигуряване на публичност
и популяризиране на постиженията на участниците съгласно утвърдените със заповед на
министъра на образованието и науката Правила за организиране и провеждане на
ученическите олимпиади и на националните състезания.
2. Наясно съм, че обработването на личните данни е необходимо за организирането и
провеждането на олимпиадата.
3. Запознат/а съм, че администратор на личните данните е директорът на училището,
в което се обучава ученика, както и с координатите за връзка с него.
4. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно
защитата на данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване,

ограничаване на обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба
до надзорен орган.
5. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще
бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в
областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско
законодателство.
II. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря
ми, съм:
Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде
сниман/а във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в олимпиадата.
Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения
да бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел
публичност на олимпиадата.
Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) резултатите на сина
ми/дъщеря ми от общинския кръг на олимпиадата по …………………………………………
за учебната ……………….. година, да бъдат обявени публично.
Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) резултатите на сина
ми/дъщеря ми от областния кръг на олимпиадата по …………………………………………
за учебната ……………….. година, да бъдат обявени публично.
Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) резултатите на сина
ми/дъщеря ми от националния кръг на олимпиадата по ………………………….……
………………………………………… за учебната ……………….. година, да бъдат обявени
публично.

Подпис на родителя: ………………………….….
Подпис на участника (ученика): …………….……

Дата: ……………………………….

Приложение 2.
Образец на Декларация за авторство
Долуподписаният/ата
……………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя)
с адрес: ………..…………………………………………………………………………………,
телефон:

…………………………,

родител/настойник/попечител

(излишното

се

зачертава)
на
…………………………………………………………………………………………..………,
(име, презиме, фамилия на ученика)
който/която е ученик/ученичка от……………клас в
………………..…………………………
…………………………………………………………………………………..............................
.
(наименование на училището, населено място, област)

I.

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Лично съм разработил решение на предварителен казус за участие в Първи кръг на
Национално състезание „Виртуално предприятие“, използвайки собствените ми идеи,
умения за търсене, обработка и представяне на информация.
2. Създаденото от мен решение е оригинално (не е заимствано директно от други
източници).
3. Създаденото от мен решение представя личната ми гледна точка като негов автор и не
произтича, нито е повлияно или обвързано по някакъв начин с организаторите на
Национално състезание „Виртуално предприятие“.
4. Запознат съм с последствията, които произтичат за мен от невярно декларирана и
подадена информация относно авторството на представеното от мен решение, а именно
– дисквалифициране на участието ми в Национално състезание „Виртуално
предприятие“.
Подпис на родителя: ………………………….….
Подпис на участника (ученика): …………….……

Дата: ……………………………….
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