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1. ОКОНЧАТЕЛЕН ВИД НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОДУКТ 

Заглавие на Доклад 4* 

Напишете тук заглавието на последния ви доклад за ASOC. Заглавието трябва да бъде добре обмислено и 

завладяващо: то ще послужи, за да прикани читателите ви да се запознаят с резултатите от вашето проучване, 

получените отговори и вашите предложения. 

Еко Предприемачите приключиха мониторинга на „Елхим-Искра“ АД, Пазарджик 

Основно изображение* 

Тук трябва да се добави тематично изображение за Доклад 4. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). Това е изображението, което ще бъде поставено на заглавната страница на доклада към Урок 

4. 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Блог публикация –Част 1: описание на избрания проект и мотивация* 

Този текст трябва да обобщи същността на вашето проучване: проекта, направения избор, намерените данни, 

целта на проучването. Максималният брой символи (включително празни интервали) за този текст е 800.  

Учениците от екип „ЕКО Предприемач-ECO Entrepreneur“, участващи в международния пилотен 
проект за България на Европейската комисия „Open Cohesion School“, извършиха граждански 
мониторинг на Елхим-Искра“ АД Пазарджик. 
Фирмата въвежда нова модерна технология за подобряване на експлоатационните характеристики 
на акумулаторните батерии, която е дългосрочна политика по отношение на опазване на човешкото 
здраве и защита на околната среда. Производителността на старите миксери е била 1,5 т/час. След 
въвеждането в експлоатация на новото оборудване по проекта тя се е увеличила на 3,6 т/час, 
нараснала с 23% в края на 2018г. спрямо началото на 2017г.  
С проучването ни целим да информираме гражданите на град Пазарджик и района с технологичната 
иновация, при производството на оловно-киселинни батерии. 

 

Блог публикация –Част 2: описание на основните етапи от проучването* 

Този текст трябва да обобщи направените открития: цитирайте текстове от вашия блог, основните части от 

интервютата, повратните точки във вашите разследвания. Максималният брой символи (включително празни 

интервали) за този текст е 800.  

 



 

4 
 

„Елхим-Искра“ АД, Пазарджик е единственото предприятие в България, което работи с този 

иновативен нов процес, с патент за миксера на Айрих.  Цикълът на работа е затворен и безопасен за 

околната среда. Старите съоръжения са изхвърляли прахови частици навън в природата. В новия 

процес–всичко минава през вакуум. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са: 

въведени в експлоатация 10 бр. ново оборудване (Миксер за оловна паста-2 бр. и куринг камери-8 

бр.), внедрена нова технология и открити 4 нови работни места. Вследствие от изпълнението на 

проекта се увеличи и производственият капацитет с над 40%. Енергийната ефективност е свързана с 

куринг камери, които работят на природен газ. Фирмата има партньорски отношения с „ЕЛ БАТ“–

Долна Баня за рециклирането на старите акумулаторни батерии. 

Блог публикация –Част 3: предложения и проследяване* 

Този текст трябва да обобщи вашите предложения за това как да продължите да следите проекта и как 

възнамерявате да продължите да го развивате. Максималният брой символи (включително празни интервали) 

за този текст е 800.  

Учениците от екип „ЕКО Предприемач - ECO Entrepreneur“, профил "Предприемачески" в СУ "Георги 
Бенковски" Пазарджик участват в международния пилотен проект за България на Европейската 
комисия „Open Cohesion School“. Те извършиха  граждански мониторинг на проект „Внедряване нова 
технология за подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии” във 
"Елхим-Искра“ АД Пазарджик.  
Ще продължим дейността си чрез анкети, проучвания чрез медиите в град Пазарджик и региона и 
проследяване на фирмата чрез сайта на Елхим-Искра“ АД Пазарджик. 
Нашата цел е да се повиши осведомеността относно рециклиране на старите акумулаторни батерии 
и внедряване на нова технология за подобряване на експлоатационните им характеристики. 

 

Окончателен вид на творческия продукт* 

Това място е предназначено за творческия продукт. Можете да качите вашите творчески продукти и на други 

платформи за споделяне (YouTube, Vimeo, Prezi, и др. – не забравяйте да зададете настройки за 

видеоматериалите, така че да са публично достъпни, както и да въведете тук линка (URL адреса), на който ще 

бъдат публикувани. ВАЖНО: АКО ИЗБЕРЕТЕ ВИДЕОФОРМАТ, НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНАТА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ОТ 3 МИНУТИ! 

Финален клип: 

https://youtu.be/Jnq67FdGi64 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако творческият продукт представлява печатно издание, прикачете съответния .pdf файл 

(максимум 1 MB) 

Друго важно приложение 

Тук можете да прикачите друг файл, създаден по време на проекта, който считате за особено важен. Файлът 

трябва да бъде максимум 1 MB. 

https://youtu.be/Jnq67FdGi64
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ДОБАВИ ФАЙЛ 

 

 

Друг важен линк към външен уебсайт  

https://sites.google.com/view/ecoentrepreneur 

 

Тук може да посочите линк (URL) към допълнителни разработки, публикувани онлайн, освен възложените 

домашни работи, или важен и следен профил в социалните мрежи. 

Facebook: ЕКО Предприемач – ECO Entrepreneur 
@ekoprepriemach  
https://www.facebook.com/pg/ekopredpriemach/posts/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/ekopredpriemach/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARAHf2yEisOIJ_LXjlAxkmvLIGuijLTdRS6POB4aPQ7L631JuL_FHNdRom7Ku0a29A89bx8OUWgGdU2a 

Twitter: eco.entrepreneur@EEtrepreneur?s=07  
Eco.Entrepreneur 
@EEntrepreneur 
https://twitter.com/EEtrepreneur?s=07 
 

e-mail: subenkovskipz@gmail.com 

https://sites.google.com/view/ecoentrepreneur
https://www.facebook.com/pg/ekopredpriemach/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/ekopredpriemach/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHf2yEisOIJ_LXjlAxkmvLIGuijLTdRS6POB4aPQ7L631JuL_FHNdRom7Ku0a29A89bx8OUWgGdU2a
https://www.facebook.com/ekopredpriemach/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHf2yEisOIJ_LXjlAxkmvLIGuijLTdRS6POB4aPQ7L631JuL_FHNdRom7Ku0a29A89bx8OUWgGdU2a
mailto:eco.entrepreneur@EEtrepreneur?s=07
mailto:eco.entrepreneur@EEtrepreneur?s=07
https://twitter.com/EEtrepreneur?s=07
mailto:subenkovskipz@gmail.com
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https://sites.google.com/view/ecoentrepreneur 

 

Общото видео от урок: 

Презентацията за „Елхим-Искра“ АД – български език и английски език  

История на “Елхим-Искра” АД, Пазарджик: 

https://drive.google.com/drive/folders/1g3VQF2g8Zk9gYNoz2-1WT2omoAAG14BT?usp=sharing 

 

 

 

https://sites.google.com/view/ecoentrepreneur
https://drive.google.com/drive/folders/1g3VQF2g8Zk9gYNoz2-1WT2omoAAG14BT?usp=sharing
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МЕДИЙНА ГАЛЕРИЯ 

Изображение 1* 

Добавете тук снимка на целия екип. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 

 

Изображение 2* 

Добавете тук снимка/изображение на СТЕНАТА ASOC. Изображението трябва да бъде във формат .jpg 

(максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 
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Изображение 3* 

Добавете тук снимка на ПОСЕЩЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ. Изображението трябва да бъде във 

формат .jpg (максимум 1MB). 

ДОБАВИ ФАЙЛ 

 

Снимка 4* 
Добавете тук снимка от направените интервюта. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 
1MB). 
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ДОБАВИ ФАЙЛ 

 
 

 

 

2 – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

Заглавие на заключителното събитие за представяне на вашето проучване 

Напишете тук заглавието на вашето заключително събитие. Изберете завладяващо заглавие, което може 

ефективно да обобщи резултатите от вашето проучване! 

Успешно реализиран Европейски проект  

Еко Предприемачите приключиха мониторинга на „Елхим-Искра“ АД, Пазарджик 
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Кратко описание на заключителното събитие за представянето 

Напишете кратко описание на заключителното събитие, което възнамерявате да организирате, като използвате 

МАКСИМУМ 400 СИМВОЛА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАЗНИТЕ ИНТЕРВАЛИ. 

Екип „ЕКО Предприемач-ECO Entrepreneur“ и техните ръководители представиха финалният си клип 
пред ученици и учители от СУ „Георги Бенковски“ Пазарджик: 
-На 24.06.2020г. пред ученици от 7 и 8 класове: 122 ученици.  
-На 25.06.2020г. ръководителите на проекта представиха  на  педагогическия съвет дейността си по 
проекта чрез видео: 74 учители. 
-През юли 2020г. пресконференция с медиите в Пазарджик.  

 

Вид на заключителното събитие за представянето 

Отбележете избрания вид на събитието: 

o Вътрешна презентация във вашето учебно заведение (само пред класовете в училището) 

o Презентация във вашето учебно заведение с присъствието на други външни класове/училища 

o Презентация в друго учебно заведение (организирана и с други училища на ASOC на територията) 

o Презентация пред други органи и служби на местната администрация  
Забележка: Само един отговор 

 

Брой на ангажираните лица 

Посочете тук броя на хората, които предвиждате да ангажирате. Броят включва всички участници (обучаващи 

се, преподаватели, родители, институции, издателства, асоциации, организатори, поканени гости) 

o До 30 

o от 30 до 50 

o от 50 до 100 

o над 100 
Забележка: Само един отговор 

 

Вид на поканените гости 

❏ Експерт по избраната тема 

❏ Експерт по отворени данни 

❏ Представител на Europe Direct 

❏ Институционален представител 

❏ Представители на местната преса 

❏ Родители 
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❏ Други класове от вашето учебно заведение 

❏ Друго (ПОЯСНЕТЕ) 

 

Забележка: Повече от един отговор 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО 

 

Регион 

 

Област 

Пазарджик 

Община 

Пазарджик 

Адрес 

бул. „Христо Ботев“ № 38 

Пощенски код 

4400 

Място 

(напр. сградата на общината, името на учебното заведение, друга обществена сграда и др.) 

СУ „Георги Бенковски“ град Пазарджик  

Дата 

(ДД/MM/ГГГГ) 

-През юли 2020 г. пресконференция с медиите в Пазарджик. 

Час 

(Напр. 09:00 - 13:00 ч.) 

16:00 – 17:00 ч. 
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Линк 

Посочете тук линка (URL) към уебстраница или страница в социалните мрежи, където е публикувана 

информацията за представяне на събитието. 

Заключителни изяви: 

https://drive.google.com/drive/folders/1XRcAwuzReAuezAKWguq8uD-AXTnHITHe?usp=sharing 

 

 
 
 

Плакат на организираното събитие 

Прикачете плаката на събитието. Изображението трябва да бъде във формат .jpg (максимум 1MB). 

ПРИКАЧЕТЕ ФАЙЛ 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Отбелязаните със звезда (*) полета са задължителни 

https://drive.google.com/drive/folders/1XRcAwuzReAuezAKWguq8uD-AXTnHITHe?usp=sharing

