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УПРАВИТЕЛЕН 
СЪВЕТ:   

  
 Саша Безуханова 

Председател 
Хюлет-Пакард 

Директор „Публична 
администрация, 

развиващи се пазари” 
  

Стефан Фелстийн 
Ситибанк България, 

Управляващ директор 
 

Бони Бонев 
Нестле България АД, СД 
Вапцаров Холдинг АД, 

Председател на надзорния 
съвет 

 
Николай Неделчев 
Публицис МАРК АД 
Управляващ директор 

 
Георги Ранделов 
Microsoft Bulgaria 

Управляващ  директор 
 

Андон Ичев 
General Electric 

Национален консултант за 
България 

 
Ралица Агайн 

Финансов консултант 
 

Надя Василева 
Manpower Bulgaria 

Управляващ директор за 
България, Сърбия и 

Хърватска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

До Директори на училища, 
реализиращи обучение  

по Профил Технологичен „Предприемачество и бизнес“ 
 

 

Уважаеми директори, 

 

Джуниър Ачийвмънт България обявява конкурс по Бизнес етика за гимназисти. В 
конкурса могат да вземат участие всички ученици от СОУ, обучаващи се по Профил 
Технологичен „Предприемачество и бизнес“ в 12 клас; ученици, работещи по 
програма „Бизнес етика“ на Джуниър Ачийвмънт България; ученици, работещи по 
проект "Успех" в клубове за извънкласни дейности, разглеждащи теми от бизнес 
етиката; ученици от професионални гимназии, изучаващи професионална етика и 
бизнес комуникации в раздел професионална подготовка. 

Целта на конкурса е насърчаване на социалноотговорното бизнес поведение на 
учениците чрез експериментален модел на работа за вземане на етични решения, 
поставящ учениците в реална ситуация, близка до ситуациите, в които попадат бизнес 
мениджърите. 

Екипите от ученици могат да подават своите кандидатури до 29.01.2014 г., при 
спазване на изискванията, посочени в прикачения регламент. Резултатите от първата 
фаза конкурса ще бъдат обявени до 10.02.2014 г. След започване на втората фаза на 
конкурса петте селектирани екипа ще имат възможност да работят и с ментори при 
оформяне на решението си. 

Разчитаме на вас, за да популяризираме тази интересна експериментална възможност 
сред учениците и да запалим тяхното желание за участие! 

 

С уважение, 

Милена Стойчева 
/изпълнителен директор на ДАБ/ 

 

 

Приложено: Регламент за провеждане на конкурса 


