
 

 

                                                                                                

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

 

Уважаеми г-н/ г-жо Директор, 

 

Уважаеми г-н/г-жо Директор, 
от името Русенски университет „Ангел Кънчев“ и от името на катедра 
„Мениджмънт и социални дейности“, към Факултет „Бизнес и мениджмънт“, 
имаме удоволствието да поканя Вас и възпитаници на Вашето училище от 12 (и 

11) клас да вземат участие в междурегионално състезание на тема:  

 

„МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СРЕЩУ НАРКОТИЦИТЕ. Креативен и 

социално отговорен бизнес.“ 

 

Разясняване на казуса по който ще се генерират идеи ще стане в началото на 

състезанието. 

 

 Дата на провеждане: 11.11.2022 г. (петък) от 11 часа в зала 2.203 
Русенски университет „Ангел Кънчев“. 
 

 Участници: Всяко училище има възможност да заяви участие на свой 

отбор, който да включва 6 ученици от 12 клас (или 4 от 12 и 2 от 11 клас).  

 
 Индикативна програма на 11.11.2022 г.:  

10:40 – 11:00 ч. - регистрация на присъстващите участници, настаняване в 

залата. 
11:00 - 11:10 ч. – официално откриване 

11:10 – 11:20 ч. – обявяване на казуса  
11:20 – 13:00 ч. – екипна работа по избрания казус и изготвяне на презентация  
14:00 – 15:00 –    представяне на идеите от всеки отбор пред жури 

15:30 – 16:00 –   журито оценява презентациите  
16:00 –   обявяване на отличените отбори 

 Как можете да регистрирате Вашите ученици за участие? 

Попълнете приложената регистрационна форма, включваща следната 
информация: име и фамилия на всеки участник, училище и клас, e-mail на всеки 



 

 

участник, отговарящ учител и я изпратете по електронна поща на 

координаторите: bstoycheva@uni-ruse.bg  и ebratoeva@uni-ruse.bg.  
 

Срок за регистрация за участие: до 08.11.2022 г. включително.  

 

Сертификатите за участие и сертификати на отличените отбори ще бъдат 

връчени в деня на състезанието.  

 

Важно!!!: сертификатът от състезанието се признава за равностоен на 

класиране от олимпиада/състезание и се приема вместо 

кандидатстудентски изпит за предварително записване в специалностите 

„Социални дейности“ и „Бизнес мениджмънт” на Катедра „Мениджмънт и 

социални дейности“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски 

университет „Ангел Кънчев”. 

 

Преподаватели - координатори:  

гл. ас. д-р Божана Стойчева 

bstoycheva@uni-ruse.bg 
0876290485 
 

гл. ас. д-р Евгения Братоева  
ebratoeva@uni-ruse.bg 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ НА СЪБИТИЕТО, КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ПОДКРЕПА НА 

ГОДИНАТА НА СОЛИДАРНОСТТА И СОЦИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ! 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

Акад. Христо Белоев, дтн 

на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

 
Доц. д-р Свилена Рускова 

ръководител катедра МСД при ФБМ на Русенски Университет  „Ангел 

Кънчев“ 
sruskova@uni-ruse.bg 
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