
                                 МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
                                     ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ)  В  РАМКИТЕ  НА  MITE 
                       (Methodology  and  Information  Technologies  in  Education  –  

                   Методика и информационни технологии в образованието) 

    На 05.02.2018г във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – гр.София се 

проведе националния етап от Международния конкурс по “Методика и информационни  технологии  

в  образованието'' (MITE).  

 

             В Националния кръг на конкурса MITE бяха отличени четири проекта на ученици от НФСГ-

гр.София. Всички проекти бяха наградени с отличия за ученици и научен ръководител. Завоювани 

бяха три първи места и едно второ място. Всички участници имат право да представят НФСГ и 

Р.България като участват в Международния кръг на конкурса, който ще се проведе в гр.Москва от 

28.04- 03.05.2018г: 

     

- Специална голяма награда  /I+ място/ в националния кръг за ученически проекти на  

XII Международен конкурс MITE , направление «Счетоводство и контрол» , София 2018г. 

 Проект: „Документиране и отчитане амортизацията на ДМА"     

 Автор:    Цветелина Накова             

 Научен  ръководител: Станимира Петрушкова 

         

 * Проектът е с присъдена специална награда на конкурса MITE за 2018г. и на ученичката се поемат             

част от разходите по престоя и културната програма на международния кръг в Москва от ВУЗФ.     



 

 

 
 

- I място в националния кръг за ученически проекти на XII Международен конкурс MITE,                 

направление «Счетоводство и контрол» , София 2018г. 

 Проект:  „Дълготрайни материални активи"         

 Автор:     Мария Любенова, Симона Неделчева         

 Научен  ръководител:  Станимира Петрушкова  

         

 

- I място в националния кръг за ученически проекти на XII Международен конкурс MITE,                          

  направление «Икономиката като наука» , София 2018г. 

 Проект  „Характеристика и нормативни изисквания на ЗДДС"           

 Автор:   Антония Йончева           

 Научен  ръководител: Станимира Петрушкова         
  
 
 
 
 
 
 

  
                 



 

 
 

- II място в националния кръг за ученически проекти на XII Международен конкурс MITE,              

  направление «Икономиката като наука», София 2018г 

 Проект  „Характеристика и структура на капитала"       

 Автор:    Венцислава  Шенол         

 Научен  ръководител: Станимира Петрушкова 

 

         

 
 

          На  г-жа  Станимира  Петрушкова  бяха  връчени  отличия  като  Научен ръководител  на                                           

представените  проекти  -  три  първи  и  едно  второ  място. 

 

       Ученици от НФСГ  /Мария Любенова, Симона Неделчева, Антония Йончева, Цветелина Накова/ разработват                                                     

съвместен изследователски проект /България-Русия-Казахстан-Европа/ под ръководството на г-жа Петрушкова,                                       

който ще бъде представен в Москва на предстоящия Международен конкурс  МITE 2018. 

 


