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Изх. номер: 864 / 16.11.2021 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  

НА УЧИЛИЩА 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ПИСМО - ПОКАНА 

 

Относно: Участие в проект „Практични финанси“ през учебната 2021/22 г. 

 

Уважаема/и г-жо/г-н Директор,  

 

С настоящото писмо имам удоволствието да отправя покана към Вашето училище да 

се включи в реализацията на проект „Практични финанси“ през учебната 2021 - 2022 г. 

Проект „Практични финанси“ стартира през 2017 г. с изключителната институционална 

подкрепа от страна на Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов 

надзор, Националната агенция по приходите и инициативата за насърчаване на общностите към 

Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с подкрепата на корпоративните 

партньори на проекта („БНП Париба Лични финанси“, NN България, Финансова група „Карол“, 

ПОК „Доверие“ АД, „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и ДЗИ) и на целия финансов 

сектор в Република България1. Проектът представлява целенасочено продължаване и 

надграждане на предходна инициатива на JA България за проучване и повишаване на 

финансовата грамотност на българските ученици, която се реализира през 2016 г. в 

партньорство с Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и в този смисъл доказва 

устойчивата ни ориентация към трайно позициониране на темата за финансовата грамотност в 

българските училища. Като трайно доказателство за това през 2021 година за първи път се 

реализира Национално състезание „Практични финанси“, като част от календара на 

ученическите олимпиади и националните състезания на МОН. През 2022 г. националното 

състезание ще се проведе на 9 и 10 април, като с неговия Регламент, можете да се запознаете 

тук: https://www.mon.bg/upload/28377/regl_NSast_Practical-Finance_22102021.pdf  

В периода 2017 – 2021 г., проект „Практични финанси“ се разви в четири фази, по време 

на които беше създадено, приложено и преподавано в няколко поредни години интерактивно 

учебно съдържание по финансова грамотност за ученици в 9. и 10. клас. В хода на учебния 

 
1 Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи, Асоциацията на 

застрахователните брокери в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 

осигуряване, Асоциацията на лизинговите дружества в България и Българската асоциация за потребителско 

кредитиране, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на 

управляващите дружества 

https://www.mon.bg/upload/28377/regl_NSast_Practical-Finance_22102021.pdf
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процес, учениците и техните преподаватели получиха подкрепа и практически поглед над 

учебното съдържание с помощта на доброволци от корпоративните партньори на проекта, 

които участваха като ментори при преподаването на определени теми, чрез организирането на 

изнесени уроци и уебинари. Пълният курс „Практични финанси“ е предвиден за преподаване в 

рамките на 72 учебни часа и е подходящ за смесено обучение (blended learning), което съчетава 

присъствена и онлайн форма на работа. „Практични финанси“ е единствената в страната 

завършена и комплексна програма за преподаване на финансова грамотност, която е подходяща 

за въвеждане в Раздел „Б“ или Раздел „В“ на училищния учебен план, а освен това позволява да 

се реализира и като извънкласна дейност.  

През 2021/2022 учебна година, с помощта на копрпоративни партньори, проект 

„Практични финанси“ ще продължи да се реализира в 24 училища в страната, всяко от 

които ще има възможност да се включи с по 1 клас (група от 15 до 25 ученици от първи и 

втори гимназиален етап). Подходящият профил на учители, които да преподават финансова 

грамотност, е на специалисти по технологии и предприемачество в гимназиален етап, 

география и икономика, математика и информационни технологии. 

Заявки за участие в проекта, могат да подават както училища, които са участвали в 

пилотна и/или същинска фаза на проекта, така и такива, които не са. Селекцията ще се 

извършва на принципа на „първи подал заявка“ и попълнил надлежно регистрационната 

форма, прилагайки към нея попълнено и подписано от директора на училището 

Споразумение за участие в проекта. 

Регистрации за участие в проекта се приемат до запълване на свободните места, но не 

по-късно от 1 декември, като се извършват на следния линк: 

https://form.jotform.com/203163785393966  

Резултатите от селекционната процедура ще бъдат обявени на 3 декември, като ще бъдат 

изпратени по имейл до всички кандидатствали училища. 

Училищата, които бъдат класирани за участие в проекта през настоящата учебна година, 

ще бъдат подпомогнати с: въвеждащо обучение за преподаватели; учебници за учениците; 

хонорар за преподавателя; участие на всички ученици от класа в пет уебинара на учебен 

срок; участие във викторини по тематиката на уебинарите с решаване на кратък тест и 

издаване на сертификат при успешно справяне; сертификати за учениците, преподавателя, 

училището за участие в проекта за учебната 2021-2022 г. 

 

За допълнителни въпроси, можете да се свързвате с:  

Жана Димова – Експерт „Обучения и проекти“, jana.dimova@jabulgaria.org ;тел.: +359 877 

161 986. 

 

 

 

                                                                                                   С уважение,    

                                                                                                           

Милена Стойчева 

Изпълнителен директор 

https://form.jotform.com/203163785393966
mailto:jana.dimova@jabulgaria.org

