
ПОЗДРАВЛЕНИЯ за участниците в ТФ ФЕСТ 2022! 

В третото издание на онлайн панаира на УТФ имахме представители на 

дванадесет фирми. След приключване на събитието две от учебните предприятия на 

НТГ получиха награди. 

Едната учебно-тренировъчна фирма е "Активитет" ООД. Тя предлага богато 

разнообразие от интересни и развлекателни курсове - световна кухня, роботика, 

фигурно пързаляне, пол денс, екзотични чужди езици и гейминг. Мотото на фирмата е 

"Открий себе си и това, което те прави щастлив!". Екипът на фирмата включва 2-ра 

група на учениците от 11 ж клас - Ивайло, Калоян, Климент, Ламбрета, Лора, Мария, 

Моника, Неда, Петя, Павел, Росица и Теодора. Ръководител е Мария Атанасова - учител 

по теоретично обучение. "Активитет" ООД взе участие на ТФ Фест 2022,  проведен в 

периода 27-29 април 2022 г., и се представи успешно, като спечели две награди: 

1. „Мис ТФ Фест” - Лора Йорданова, управител на фирмата; 

2. 3-то място за „Най-добър уебсайт” - aktivitet.ml. 

  

За участие в конкурса МИС И МИСТЪР ТФ ФЕСТ беше необходимо да се изпратят 

мотивационно писмо, CV, кратко есе на тема "Какво ми даде работата в учебно 

предприятие.”, снимка на екипа и текст с основание за номинацията.  

Същинският конкурс беше разделен на два етапа - представяне и дискусия. В 

първия етап всеки участник разказа накратко за себе си и отговаряше на въпроси от 

журито. За дискусията бяха разделени на два отбора - "за" и "против", а темата, която 

коментираха беше "За или против дигитализацията".  

 Лора Йорданова  

http://aktivitet.ml/


Второто учебно предприятие е „Без граници” ООД с предмет на дейност - 

организация на атракции и забавления с морски и въздушен транспорт. УТФ „БЕЗ 

ГРАНИЦИ“ е създадена от учениците от 11г клас в НТГ – Пловдив с ръководител 

Доротея Добрева. Фирмата предлага на своите клиенти незабравими преживявания и 

емоции в три категории: 

 Екстремни преживявания във въздуха – скок с парашут, полет с парапланер, 

пътешествие с балон, акробатичен полет, самолет с транспарант с текст по 

избор, пилотиране на двуместен самолет и още много други завладяващи 

преживявания във въздуха. 

 Екстремни преживявания във водата – каране на джет, иновативни спортове 

като издигане с флайборд, джетпак или ховърборд и още много други 

екстремни водни приключения. 

 Екстремни преживявания на земята – дрифт шофиране, офроуд 

приключение, разходки с АТВ, зорбинг, зиплайн, ходене по въже и други 

забавни земни приключения. 

Фирмата спечели трета награда в конкурса „Най-добър каталог“ на ТФ Фест 

2022. Каталогът е разработен с много старание, прецизност, проява на креативност и 

чувство на естетика от ученичките Виктория Монева и Кръстина Петкова от 11г клас. 

Той печели с атрактивния си вид, разнообразие от предложения за екстремни 

преживявания, промоции и спазване на всички изисквания за участие в конкурса. 

Чрез онлайн магазина си фирмата реализира тридневен оборот от извършени 

продажби на ТФ Фест 2022  на обща стойност повече от 340 000 лева. 

 

 

 

Изготвил: Недка Миленова - гл. учител ПО в Национална търговска гимназия 

– Пловдив 

Снимки: личен архив 


