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КОНСПЕКТ 
За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от 

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 
г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на образованието и науката 

 
по Предприемачество /ЗП/  за 11 клас 

професия Всички, специалност Всички 
 
 

I. Форма на обучение: самостоятелна 
 

II. Начин на провеждане на изпита:  
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя 

със заповед на директора. 
2. Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма. 
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа. 

 
III. Теми: 

 
1. Предприемачеството: същност, роля, характеристика, кратък исторически 

преглед 
2. Предприемаческият процес: елементи и влияещи фактори 
3. МСП – Характеристики, видове, класификация 
4. Финансиране, кредитиране и данъчна политика по отношение на МСП 
5. Бизнес план – схема и обвързване на отделните фази 
6. Откриване и оценка на бизнес идеята. Цели и обхват на бизнес плана 
7. Мениджмънт – роля и основни характеристики 
8. Външната (бизнес) среда на мениджмънта – елементи на средата, влияещи 

фактори 
9. Бизнес планиране – видове, поставяне на цели, и изпълнение . Процесът на 

бизнес планирането 
10. Организирането като функция и структура. Видове организационни структури на 

управление 
11. Особености на функцията „Ръководство”. Стилове на ръководство. Лидерство – 

същност и типове 
12. Мотивация. Концепции за мотивацията. Мотивацията в условията на българската 

фирма 
13. Управление на човешките ресурси (подбор, оценка, квалификация, придвижване) 
14. Функцията на контрола. Основни характеристики и видове контрол. Методи и 

техники на контрол 
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IV. Критерии за оценяване по Предприемачество 
Оценката е: 

 Обективна и ясна за ученика; 
 Комплексна; 
 Има стимулираща функция; 
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности; 

 
№ Критерии за оценяване Показатели Брой 

точки 
Общ бр. 
точки 

1. Познава същността на 
предприемачеството 

- същност, роля, х-ка 
- елементи и фактори на предприемаческия процес 

5 
5 

 
10 

2. Познава основите на МСП - х-ки, видове, класификация на МСП 
- финансиране, кредитиране и данъчна политика по 
отношение на МСП 

5 
 

5 
 
 

10 

3. Умее да изготвя бизнес план - умения за анализиране на идеи за нов бизнес  
- знания за процеса на изготвяне на бизнес план 

5 
5 

10 

4. Познава основите на мениджмънта -  роля и основни х-ки на мениджмънта 
- анализи, външна среда и влияещи ф-ри върху 
мениджмънта 

5 
5 

 
10 

5. Познания за бизнес планирането и 
организиране 

 - видове и познаване на процеса по бизнес планиране 
- познания за видове бизнес стратегии 
- познава особеностите на организирането 
- основни х-ки и видове ОСУ 

3 
2 
3 
2 

 
 
 

10 
6. Познания за ръководството и 

контрола в предприятието 
- познава особеностите на функцията ръководство 
- познава стиловете ръководство 
- познава основни х-ки на функцията на контрола 
- познава видове контрол 
- познава методи и техните на контрол 

3 
2 
3 
1 
1 

 
 
 

10 

 Общ брой точки   60 
 

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се  
приравнява към шестобалната система както следва: 

1.  от 55 до 60 точки – Отличен 6,00; 
2.  от 45 до 54 точки – Много добър 5,00; 
3.  от 35 до 44 точки – Добър 4,00; 
4.  от 25 до 34 точки – Среден 3,00; 
5.  до  24 точки – Слаб 2,00. 

 

V. Оформяне на оценка по Предприемачество 
 

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките на  
            членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. 
 

VI. Препоръчителна литература: 
 
1. Тодоров К., Предприемачество и мениджмънт, 2012, София 

2. Серафимова Д., Основи на управлението, 2010, Варна 

 
 

Изготвил: Златин Вълчев 


