НАГРАДА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Дирекция „Икономическа политика” чрез своя отдел
„Предприемачество” работи вече повече от 4 години
в
сътрудничество
с
Центъра
за
учебнотренировъчните фирми (ЦУТФ) към МОМН.
ЦУТФ
организира
и
поддържа
към
момента
245 учебни фирми в 61 училища (предимно
професионални) от 48 града в България. Учениците в
тези фирми правят всичко, както е в реалния
икономически живот, с изключение на това, че
не боравят с реални финанси. Техният форум ТФ
ФЕСТ или изложението на учебно-тренировъчните
фирми,
се
провежда
на
територията
на
Международния пловдивски панаир през април и
събира представители на учебните предприятия от
цялата страна. Те обхващат над 3200 ученици.
В рамките на ТФ ФЕСТ се провеждат различни
конкурси. През изминалите години ни направи
впечатление,
че
учениците
не
разпознават
значението на интелектуалната собственост и не
знаят, как да защитават правата върху нея. По наше
предложение ЦУТФ разработи конкурс, в който през
тази
година
учебно-тренировъчните
фирми
регистрираха своя учебна търговска марка и тази
марка трябваше да присъства на техния изложбен
щанд.
Така създадохме „Б®андико” – наградата за защита на интелектуалната собственост,
която се връчва на учебно-тренировъчните фирми от името на Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма.

На 14-15 април 2011 се проведе ХІV ТФ ФЕСТ на територията на Международния
пловдивски панаир. В рамките на фестивала в нашия нов и единствен по рода си конкурс
пръв носител на „Б®андико” стана учебно-тренировъчната фирма „ЧЕТИРИ СЕЗОНА” от
Националната търговска гимназия в Пловдив. На второ място се класира УТФ „ЕЛЕГАНС
ГАРДЪН ООД” от Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев” в Гоце
Делчев.
В първото издание на „Б®андико” се включиха 26 учебно-тренировъчни фирми от 18
училища в 14 града в страната: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Гоце Делчев,
Казанлък, Монтана, Петрич, Пловдив, Попово, Разград, Свиленград и София.Следващата
година възнамеряваме да превърнем конкурса в международен.

По наша препоръка в ТФ ФЕСТ взеха участие за първи път и ученици от основно училище.
Това е училището „Галилео Галилей” от Добрич, чийто проект по създаването му спечели
в лицето на Сдружението с нестопанска цел „За предприемчиво гражданско общество”
второ място на националния етап на Европейските награди за предприемачество 2011,
като получи в началото на декември 2011 година грамота лично от министър Трайчо
Трайков. Малките ученици от „Галилео Галилей” се представиха със своята учебнотренировъчна фирма „Дар-ЕМ”
Служители на МИЕТ се включиха с удоволствие и в журито на останалите конкурси в
рамките на ТФ ФЕСТ.
Екипът на румънската ученическа фирма „Деличия“ спечели Голямата награда на ТФ ФЕСТ
2011. Младите мениджъри, които се занимават с търговия на захар, шоколад и захарни
изделия, се оказаха най-добри в представянето си на Панаира на тренировъчните фирми.
Участваха 131 тренировъчни предприятия, 908 ученици, 107 учители от 50 училища на
България, Румъния и Черна гора. Ученици и студенти демонстрираха своите умения по
маркетинг, мениджмънт и бизнес администрация на форума, чийто организатор е
Центърът на учебно-тренировъчните фирми към министерството на образованието, а
партньор – Международен панаир Пловдив.
Оригиналните изделия на „Морска звезда“-София, която показа ръчно изработени
картички, бижута и сувенири, я наредиха на водещото място в друг нов конкурс на ТФ
ФЕСТ – за бизнес идея, който се организира от УНСС и Центърът на учебнотренировъчните
фирми.
Международен панаир Пловдив даде своя приз за успешен дебют на „Цвят и стил“ от
Националната търговска гимназия. Фирмата произвежда облекла и аксесоари.
Наградите за социално отговорен бизнес отидоха при „Ай Еф Джи“ и „Дежа-вю“, а
класацията направи Българският форум на бизнес лидерите. Йоник тур“ от Петрич

спечели конкурса за организиране на екскурзия за китайски туристи в България и Черна
гора, обявен от агенция „Миел травъл“.

Най-оригинална се оказа презентацията на „Миг-миг“ от Ботевград, която се занимава с
търговия на автомобили и техническо обслужване. Най-успешната панаирна промоция бе
дело на „Красота“, предлагаща парфюмерия и козметика. За най-добра обслужваща банка
бе определена „Глобал профит банк“. С най-перфектно отношение към клиентите си бе
„Paws & Claws“, която търгува с домашни любимци и храна за тях. Като най-ефектни бяха
оценени рекламните материали на кантората за счетоводни и рекламни услуги „Голдън
дриймс“ и каталогът на „Селени козметикс“. Най-впечатляващ бе щандът на
туроператорската агенция „Чамла“, която бе пресъздала планински кът с дървета, трева и
цветя. Каталина Димитрова от София бе избрана за Мис ТФ ФЕСТ, а Георги Пешев стана
Мистър ТФ ФЕСТ. На деловия форум те бяха конкуренти, защото работят за две банки „Голдън стейт“ и „Глобал профит“, които си съперничеха за наградата в своята категория.

Текст:
Ивайло Грънчаров и пресинформация на Международния пловдивски панаир
Снимки:
Ивайло Грънчаров
От страна на МИЕТ в ТФ ФЕСТ участие още взеха:
Женя Павлова
Йордан Попов
© МИЕТ 2011

