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УПРАВИТЕЛЕН 
СЪВЕТ:   

   
Стефан Фелстийн 

Председател 
Ситибанк България 

Управляващ директор  
  

ЧЛЕНОВЕ: 
 

Андон Ичев 
General Electric 

Национален консултант за 
България 

 
Бони Бонев 

Нестле България АД, УС 
Българо-швейцарска 

търговска камара, 
Председател на УС 

 
Георги Ранделов 

Microsoft  
Директор ‚Публичен сектор 

– Централна и Източна 
Европа“ 

 
Ираван Хира  

HP Bulgaria 
Генерален директор 

 
Д-р Красимира 

Чемишанска 
Amgen Bulgaria 

Управляващ директор 
 

Милена Стойчева 
Junior Achievement Bulgaria 

Изпълнителен директор 
 

Надя Василева 
Manpower Bulgaria 

Управляващ директор за 
България, Сърбия и 

Хърватска 
 

Николай Неделчев 
Публицис МАРК АД 

Управляващ директор 
 

Ралица Агайн 
Комисия за финансов 

надзор 
Заместник-председател, 

ръководещ Застрахователен 
надзор 

 
Саша Безуханова 

Български център на жените 
в технологиите, 

Председател на УС 
 

Томас Брунс 
Посолство на САЩ 

Съветник по търговските 
въпроси 

 
 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ: 
Дими Паница 
Ивон Паница 

 
 
 

Уважаеми преподаватели, 
 
Джуниър Ачийвмънт България, с любезната подкрепа на Ситибанк, клон 
София, организира Финансов иновационен лагер за ученици от горен курс 
с интерес във финансовата сфера. Той ще се проведе на 19-20.04.2015г. 
(неделя – понеделник) в хотел Радисън в София. Финансовият лагер е част 
от Програма за финансова грамотност и банков мениджмънт, която се 
подкрепя от Фондация Сити и Ситибанк, клон София. 
 
В рамките на два дни ученици от цялата страна, разпределeни в екипи, ще 
дават идеи за иновативни финансови продукти и услуги, които да решават 
конкретни проблеми на потребителите в тази сфера. Учениците ще работят 
с консултанти – финансисти, които ще ги насочват и провокират в процеса 
на работата им. 
 
За да се класират Ваши ученици за участие във финансовия лагер е 
необходимо да решат предварителен казус, който е качен на сайта на ДАБ 
www.jabulgaria.org (панел Инициативи/ Финансов иновационен лагер). 
 
Моля да разпространите тази информация до Ваши ученици като ги 
информирате за следните срокове и логистична информация: 
 
14.03.2015 Краен срок за подаване на решенията на предварителния 

казус. Решенията се подават на james.yolovski@jabulgaria.org  
28.03.2015 Публикуване на одобрените участници за финансовия лагер 
19-20.04.2015 Финансов иновационен лагер (в София) 
 
Участниците могат да подават своите решения индивидуално или в екип до 
трима души. Решенията следва да бъдат представени в до 2 стр.  
За участие в инициативата ще бъдат одобрени 60 ученици от цялата страна.  
 
За участниците и придружаващите ги учители организаторите осигуряват:  

 вечеря и нощувка на 19.04.2015 (неделя); 
 закуска и обяд на 20.04.2015 (понеделник). 

Пътните разходи са за сметка на участниците. 
 
Ще се радваме да Ви видим с ваши ученици на второто издание на тази нова 
инициатива, насочена към финансовото ограмотяване на младите. 

 
Приложения: 

 Предварителен казус и бланка за участие; 
 

 
09.02.2015г . 
София       С уважение, 

Милена Стойчева  
Изпълнителен директор  

Джуниър Ачийвмънт България  
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