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ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

 

за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка 

по „Предприемачество” за XI клас 
 

ЗА ВСИЧКИ НЕИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИИ 

 

 

I. Форма на обучение: самостоятелна 
 

II. Начин на провеждане на изпита. 
Предварително са подготвени от преподавателя изпитни варианти, в които са включени две 

или три теми от конспекта. Ученикът изтегля вариант и разработва в писмена форма 

съответните въпроси. 
 

III. Изпитни теми. 
 

 1. Предприемачеството: същност, роля, характеристика.  

 2. Фигурата на предприемача. Основни типове предприемач. 

 3. Предприемаческа дейност Субекти на предприемаческата дейност. Предприемаческа 

печалба. 

 4. Предприемачество и пазарна икономика.Условия за развитие на предприемачеството. 

 5. Иновации и предприемачество Същност и значение на иновациите. Характеристика на 

иновационния процес. 

 6. Предприемаческа идея – същност и възникване 

 7. Разпознаване на шансове за бизнес. Търсене на пазарни шансове. 

 8. Мотивация на предприемача. 

 9. Предприемачески риск. 

10. Изисквания на бъдещия пазар на труда и на бъдещия предприемачески свят. 

11. Критерии за малко и за средно предприятие. 

12. Правни форми при стартиране на собствен бизнес.Същност и видове. 

13. Източници на финансиране – същност и видове. 

14. Решение за стартиране на собствен бизнес. Основни въпроси при основаване на собствен 

бизнес. 

15. Избор на предмет на дейност.Предварително проучване на пазара. Оценка на бизнес 

идеята. 

16. Избор на правна форма.Фактори, оказващи влияние върху избора на правна форма. 

17. Местоположение и големина на предприятието. 

18. Същност и значение на бизнес плана. 

19. Елементи на бизнес плана 

20.Структура на бизнес плана. 

21. Целеви групи. Изисквания към бизнес плана. 
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22. Представяне, защита и оценка на бизнес плана. 

 

IV. Критерии за оценяване 
 

1. Комплексност и яснота на изложението: 

- Дефинира понятията       10 точки 

- Прави съдържателна характеристика на процеси,явления,категории и 

взаимоотношения. Правилно тълкува закономерностите  10 точки 

- Анализира и изяснява факторите, взаимодействието между тях и  

       влиянието им        10 точки 

 

2. Точност на изложението 

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло 

подчинено на зададената тема       10 точки 
 

3. Логиност и последователност 

 Изложението е логично структурирано и обосновано.Умее самостоятелно да   интерпретира 

и анализира закономерностите и взаимоотношенията      20 точки 

 

Максимален брой – 60 точки 

 

V. Оформяне на оценка 
 Цифровата оценка се определя по следната формула: 

Оценката = точки / 10 

 

VI. Препоръчителна литература: 
 

Предприемачество и мениджмънт – К. Тодоров, София, изд. “Мартилен” 2004 г. 

Предприемачество и мениджмънт – Йоханес Линдер, Г.Недева, Гр.Трендафилова и колектив, 

София, изд.”Дионис”, 2008 г. 

 

 

 

 

Изготвил: Марияна Попова 


