
 

 

Световна седмица на парите, 2017 

ОТЧЕТ ЗА ИНИЦИАТИВИТЕ  
В ПАРТНЬОРСТВО С JA БЪЛГАРИЯ 
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Световната седмица на парите през 2017 г. в България 
 

За втора поредна година JA България се включи в Световната седмица на парите, организирана 

от  Child & Youth Finance International в партньорство с Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР). 

В тазгодишното издание на седмицата (от 27 март до 2 април), бяха проведени 96 събития, а 

участие взеха 69 партньорски училища, 43 финансови институции, 27 медийни партньори, 26 

публични институции, 5 частни фирми, 4 университета, 1 неправителствена организация и над 

3000 ученици. 

 

Темата на инициативата бе: „Учи. Спестявай. Печели.“ 

• Учи: Образованието на децата и младежите за техните социални и икономически права 

и отговорности е ключово за създаването на поколение от знаещи и можещи хора, които 

могат да вземат разумни решения за своето бъдеще. 

• Спестявай: Важно е децата и младежите да започнат да създават навици за разумно 

спестяване от най-ранна възраст, за да изградят ключови умения за управление на 

финансите през целия си живот. 

• Печели: Изграждането на практически житейски умения и обучението по 

предприемачество помага на децата и младежите в избора и подготовката за бъдещата 

им кариера и намирането на работа или създаването на собствен бизнес. 

 

В две от трите световни състезания на GMW 2017, организирани от CYFI, на първо място бяха 

класирани български ученици! 

• В състезанието за селфи (Selfie Challenge) победители станаха учениците от 10. А клас 

от СУ „Димитър Благоев“, Провадия с 996 харесвания. 

• В състезанието за видео (Video Challenge) – гимназистите от 8. до 12. клас от СУ „Вела 

Благоева“, Велико Търново с 988 харесвания.  

 

На национално ниво за най-харесвана снимка за състезанието със спестовна касичка (Money 

Box Challenge) бе избрана тази на малчуганите от Детска градина „Ран Босилек“, с. Тополи. 
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Събития, организирани от JA България в София 
 

 

Световната седмица на парите стартира на 

27.03.2017 г. с Ден на финансовата 

грамотност, организиран от JA България в 

партньорство с NN България, Mastercard и 

УниКредит Булбанк, в което се включиха 40 

ученици от София, Пазарджик, Самоков, 

Елин Пелин, Банкя и Пловдив. 

Предизвикателството към младежите 

определят краткосрочните и дългосрочните 

си цели, да изберат подходящи финансови 

продукти или услуги, които да им помогнат за 

постигането им и да изготвят семеен  бюджет, 

в който да ги отразят. В работата си бяха 

подпомогнати от ментори от партньорските 

бизнес организации. 

http://www.jabulgaria.org/article/news/den_na_finansovata_gramotnost_ja 

 

  
 

На 28.03.2017 г. в Смарт класната стая на JA България и Самсунг Електроникс се проведе 

първият по рода си финансов лагер за ученици в начален етап. В лагера взеха участие 50 

деца от 2. и 3. клас от 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ с ръководител София Бонева и 119. СУ 

„Акад. Михаил Арнаудов“, Емилия Паламаркова, София. В началото на събитието г-жа Анета 

Савова, бизнес доброволец от ОББ, запозна децата по увлекателен и достъпен за тях начин с 

ролята на банките в живота на хората и важността на спестяването и финансовата грамотност. 

Малките финансисти помогнаха на „семейство Иванови“ да направи месечния си бюджет, като 

ги посъветваха как да спестяват. Техни ментори бяха ученици от 11.В и 12. В клас на 119. СУ с 

учител г-жа Жени Белова, а в журито се включиха директорите на двете училища. Гости на 

събитието бяха доц. д-р Николай Цанев от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“ и родители. 

Журито класира екипите и всички ученици получиха награди. 

http://www.jabulgaria.org/article/news/dzhuniar_inovacionen_lager_za_svetovnata_sedmica_na_parit

e 

 

 

 

http://www.jabulgaria.org/article/news/den_na_finansovata_gramotnost_ja
http://www.jabulgaria.org/article/news/dzhuniar_inovacionen_lager_za_svetovnata_sedmica_na_parite
http://www.jabulgaria.org/article/news/dzhuniar_inovacionen_lager_za_svetovnata_sedmica_na_parite
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На 29 март от 11:00 до 12:00 ч. в JA Startup 

Hambar в София Тех Парк г-н Любомир 

Станев, главен експерт от Национален 

център за анализ на БНБ, изнесе лекция 

пред 64 гимназисти от столични училища на 

тема „Как да разпознаем фалшивите 

банкноти?“. Учениците се запознаха с 

отличителните знаци на банкнотите и 

монетите и проследиха процеса по 

създаването им.  

 

 

 

 

Заключителното събитие на Световната седмица на парите, организирано от JA България в 

партньорство със Ситибанк, бе Финансовият иновационен лагер, който се проведе на 2 и 3 

април в София тех парк. В него взеха участие 60 ученици от гимназиален етап, работещи по 

програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт. Учениците работиха над казус, свързан с 

финансиране на стартираща компания от различни сфери на дейност. Екипите се изправиха 

пред две от най-големите предизвикателства за стартъпите – генериране на иновация с голям 

потенциал и осигуряване на финансиране за нея.  По време на иновационния лагер екипите 

получиха работиха с бизнес ментори от Ситибанк. 

 

http://www.jabulgaria.org/article/news/umna_himikalkasignalizira_pri_greshno_izpisana_duma 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.jabulgaria.org/article/news/umna_himikalkasignalizira_pri_greshno_izpisana_duma


+359 2 989 43 61       ул. „Загоре“ 9, София 1124       www.jabulgaria.org 

 

 4 

 

Събития в страната 
 

Сред най-активните участници в седмицата бе ПМГ „Баба Тонка“, Русе с координатор Нели 

Тихомирова. Клубът по предприемачество „Успешните хора“ към училището и РУ „Ангел 

Кънчев“ организираха следните инициативи: 

• открит урок на тема „Пари в банката“ за ученици от 5. – 7. клас с подкрепата на Startup 

Factory Русе; 

• иновационен лагер (за ученици 5. – 7. клас), с участие на други русенски училища; 

• иновационен лагер (за ученици 11. – 12. клас), който се организира с партньорството на РУ 

„Ангел Кънчев“;    

• обучение на тема: “Споделена икономика” на ученици от клуб по предприемачество в 

Русенска търговско-индустриална камара, банки и други финансови институции; 

• изнесен урок на тема „Пари в банката“ за ученици от 11. – 12. клас с подкрепата на 

УниКредит Булбанк Русе 

 

  
 

В организираните иновационни лагери взеха участие 150 ученици от различни  русенски 

училища – ПОУ „Отец Паисий“, ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Никола 

Обретенов“, СОУЕЕ „Св. Кирил Философ“, ПАГ „Гео Милев“, ПГО '“Недка Иван Лазарова“', ПГТ 

„Иван П.Павлов“, ПГИУ „Елиас Канети“, СУ „Възраждане“, ПГДВА „Йосиф Вондрак“, СУ „Васил 

Левски“ и  Духовното училище. Учениците бяха разделени в две категории – от 5.-7. клас и 11.-

12. клас. Отборите работиха по следните казуси – „Предлагане на иновативен продукт или 

услуга в подкрепа на пчеларите и пчелните семейства” за по-малките и „Предлагане на 

алтернативни източници на доходи и възможности за домакинствата” за по-големите. 

Учениците, разделени по групи на случаен принцип, подготвиха презентации и бяха оценени от 

жури, включващо представители от организаторите на събитието, Startup Factory, JA България 

и SAP България. 
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С поредица от събития – организирани самостоятелно и като партньорски инициативи, 

Световната седмица на парите бе отбелязана в СУ „Възраждане“, Русе.  

 

  
 

На 25.03.2017 г. ученици от 11. и 12. клас, както и  ученици от 5. – 7. клас на СУ „Възраждане” 

участваха в инициирания от ПМГ „Баба Тонка“, РУ „Ангел Кънчев“, Startup Factory и JA Bulgaria 

иновационен лагер. Повече за събитието – в информацията за ПМГ „Баба Тонка“. 

 

На 27.03.2017 г. ученици от профил „Технологичен – стопански мениджмънт" от 10., 11. и 12. 

клас, имаха среща с предприемач. В училището бе поканена г-жа Нина Йорданова – 

собственичка на верига фризьорски салони в Русе. Тя разказа на учениците за пътя, който е 

извървяла, за да достигне до успеха. 

 

На 27.03.2017 г. ученици от профил „Технологичен – стопански мениджмънт" от 10. и 12. клас 

представиха изготвени от тях компютърни презентации на тема „Пътят на парите” с интересни 

факти за историята и видовете пари. Гост-лекторът Цветомир Петков – криминален инспектор 

от РДВР – Русе, говори за задължителните реквизити на истинските банкноти и за 

разпознаването им от фалшивите такива. 

 

На 28.03.2017 г. ученици от профил „Технологичен – стопански мениджмънт" от 10. Б клас 

посетиха на посетиха Societe Generale Експресбанк. Г-жа Стилияна Бонева, ръководител офис, 

разказа за  машините и техниките за разпознаване на фалшиви банкноти. 

 

На 28.03.2017 г. ученици от 10. Б и 12. Б клас на профил „Технологичен – стопански 

мениджмънт", посетиха „Канев център“ към РУ „Ангел Кънчев”, където д-р Петя Ангелова, 

мениджър центъра запозна учениците с биографията на най-богатият българин в света – Игнат 

Канев, щедър дарител на РУ „Ангел Кънчев“, чието име носи модерният конферентен център на 

университета.. 

 

На 30.03.2017 г. Слави Дяковски, студент по право и председател на студентски клуб Aiesek към 

РУ „Ангел Кънчев“ се срещна с ученици от 9. Б, 10. Б, 11. Б и 12. Б от профил „Технологичен – 

стопански мениджмънт". Той разказа на учениците какво е постигнал, въпреки своите едва 25 

години. Убеди учениците, че могат да постигнат своите цели и мечти, но само ако са упорити и 

полагат много труд за това. 

 

На 29.03.2017 г. ученици от 9. Б клас посетиха Държавен архив – Русе, където имаха 

възможността да се запознаят как са изглеждали и каква информация са съдържали различни 



+359 2 989 43 61       ул. „Загоре“ 9, София 1124       www.jabulgaria.org 

 

 6 

финансови и счетоводни документи от близкото и по-далечното минало като: ведомост за 

заплати от 1884 г. на членове при русенски клон на Българска народна банка, чекова книжка, 

текуща сметка от 1941 г., спестовна книжка от 1910 г., снимков материал на БНБ от 1904 г., 

Главна книга, статия, относно „Успешна обмяна на старите пари“. 

 

Ученици от 8. до 11. клас от СУ „Възраждане“, Русе, с 

учител г-жа Даринка Стефанова и СУ “Вела Благоева“, 

Велико Tърново, с учител г-жа Ивалина Климентинова, 

взеха участие на 29.03.2017 г. в иновационен лагер 

чрез онлайн връзка. Сформирани бяха 9 екипа. В 

рамките на два часа те трябваше да представят своите 

бизнес идеи по зададена тема „Предлагане на 

алтернативни източници на доходи и възможности за 

домакинствата“. Учениците бяха оценявани от жури в 

състав: преподавателите от РУ „Ангел Кънчев“ д-р 

Ирина Костадинова, д-р Преслава Великова, Слави 

Дяковски – студент и д-р Елена Колева (СА -

Свищов).Водещите на състезанието, учителите от СУ 

„Възраждане“ Цветелина Радeва, Мария Йорданова и 

Магдалена Георгиева, бяха активно подпомагани от 

студенти ментори от РУ „Ангел Кънчев“. 

 

Открит урок на класния ръководител г-жа Лозана Узунова и на ръководителя на ЦДО г-жа 

Полина Димитрова за учениците от 2. А клас бе изнесен на 30.03.2017 г. Децата сформираха 4 

отбора на принципа „акростих”. Всеки отбор представи два важни аспекта от съвременния ни 

живот, свързани с парите и тяхното влияние върху живота на хората – един положителен и един 

отрицателен. За отбор „П” това бяха предателството и приятелството, за отбор „А” – алчността 

и активността, за отбор „Р” – разочарование и родина, и за отбор „И” – инат и интелект. Децата 

разказаха как точно са усвоили основните понятия във финансовото дело в сериозен план и как 

то може да бъде и забавно. Съчетаването на науката с практиката, на експериментът с ползата 

провокира интерес у децата и в бъдеще да работят по методика, при която успешно се 

съчетават формални с неформални методи в образователната среда. 

 

На 31.03.2017 г. четвъртокласниците с класен ръководител Цеца Димитрова, участва в открит 

урок на тема „Банкноти и монети в обръщение“. Учениците  бяха запознати с българските 

банкноти и монети в обръщение, както и с някои чужди валути. Гост-лектори бяха Диана 

Кръстева – представител на TeximBank, Цветомир Петков – криминален инспектор от РДВР и г-

жа Даринка Стефанова – преподавател в СУ „Възраждане”.  

 

На 31.03.2017 г. ученици от 11. Б клас посетиха Областен информационен център – Русе, където 

им беше изнесена презентация на тема „Европейски фондове и пари". 

 

На 31.03.2017 г. ученици от 10. Б клас посетиха „УниКредит Булбанк“, където бяха запознати с 

новите технологии в банковата сфера, както и с всички банкови продукти. Лектори бяха Пламена 

Георгиева и Марияна Пенева, директор на Филиал Русе. 
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Лекцията „Четирите посоки на парите” с автор  Робърт Кийосаки беше разказана на 2.04.2017 г. 

по достъпен начин от д-р Преслава Великова, преподавател в РУ „Ангел Кънчев“. Учениците от 

9., 10. и 12. клас имаха възможност да отправят своите въпроси по темата към ръководителя на 

катедра „Бизнес и мениджмънт“ доц. д-р Милена Кирова. 

 

Открит урок на тема „Как да управляваме успешно личните си финанси“ организира учителят 

Мариана Рачева от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, 

Русе.  Ученици от 10. и 11. клас представиха иновативни решения на проблема с ниската 

финансова грамотност и обсъдиха темите: спестяване, инвестиране и кредитиране. Гости на 

инициативата бяха: Ивайло Иванов – директор на ОББ, клон Русе, доц. д-р Александър Петков 

– декан на факултет „Бизнес и мениджмънт” в Русенски университет и Петя Ганчева – експерт 

програми и проекти в Русенска търговско-индустриална камара. Г-жа Ганчева запозна 

учениците със същността на колаборативната (споделена) икономика. Г-н Иванов разказа за 

актуалните възможности за спестяване и инвестиране. Доц. Петков обсъди с учениците 

приложението на електронните пари. 

 

В Общински детски комплекс, Средец, с координатор на събитието Радина Маринчева, бе 

организирана игра за финансова грамотност. Учениците се запознаха със стойността на парите, 

ролята на БНБ, разплащателната функция на парите. Те се разделиха на три екипа, всеки с 

определена задача: 

1. Банка - емитират пари и извършват разплащания 

2. Производствен отдел - работници – изработват портмонета и спестовни касички, 

получават заплата от своя работодател чрез банката. 

3. Работодател – купува необходимите материали за изработване на изделията на 

фирмата си и изплаща заплати на база изработка. 

В края на играта, учениците дискутираха за какво ще използват получените пари, както изготвят 

личен бюджет на база нужди и желания. 

 

Изложба „Българските пари разказват" в Исторически музей на Дряново бе подготвена от 

ученици от 12. А и 10. А клас на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов", 

Дряново, с учител г-жа Силвия Бонева. Експонатите бяха представени в няколко сектора – 

„Княжество България“, „Царство България“, „Народна република България“, „Република 

България“, „Юбилейни емисии“. За откриването на изложбата на 28 март 2017 от 16 ч. бяха 

поканени всички институции, фирми и училища на територията на Община Дряново. Програмата 

на откриването включваше и викторина с награди за гостите. Местни колекционери разказаха 

любопитни истории за банкови обири, фалшификации, интересни емисии, образи и личности 

върху парите. За сбирката бе осигурен свободен вход за изложбата до 02.04.2017 г., а в ролята 

на екскурзоводи бяха ученици от 12. А клас  от специалност „Банково дело“. 

 

Също така учениците от гимназията подготвиха програма „Миньончета предприемачи“ с детски 

предприемачески игри - „Чекмедже за стотинки“, „Колко струва един бонбон“, „Заровеното 

съкровище“, и на 30.03.2017 г. посетиха децата от ІІІ група "Таралежи" на Детска градина 

„Детелина“, Дряново.  

 

В СУ „Христо Ботев“, Горна Малина, Емилия Титова организира за учениците си посещение 

на „УниКредит Булбанк", Елин Пелин, и лекция на тема „Мястото на банките в 

предприемачеството“ с участието на местната фирма ЕТ „Бейц – Цветан Йотов“. 
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Учениците с учител г-жа Райна Босакова посетиха на 30.03.2017 г. Музейната сбирка на БНБ и 

се включиха и в националното състезание за селфи. 

 

В Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров“, Самоков, учителят Биляна 

Стамова организира иновационен лагер с 14 екипа и общо 119 участници.  Учениците се 

включиха във всички състезания, организирани на световно и национално равнище. 

 

Ученици от Неврокопска професионална 

гимназия „Димитър Талев”, Гоце Делчев, с 

учител г-жа Соня Кюлева, и от Професионална 

гимназия по механоелектротехника „Юрий 

Гагарин“, Петрич, с учител г-жа Вангелия 

Налджиева, се състезаваха в иновационен лагер 

с казус върху връзката между финансовата 

грамотност и предприемачество. В лагера взеха 

участие като ментори и жури представители на 

Бизнес инкубатор град Гоце Делчев, Общината, 

местното сдружение на предприемачите. 

 

Ученици от специалност „Малък и среден бизнес” от ПГМЕТ „Юрий Гагарин”, Петрич, и 

учителите г-н Петър Гогушев, г-жа Вангелия Налджиева, г-жа Янина Апостолова организираха 

още няколко мероприятия в рамките на Седмицата, сред които презентация с любопитни факти 

за парите и препоръки за спестяване, подреждане на изложбен кът с паричните знаци в 

обръщение от миналото и настоящето, посещение на Първа инвестиционна банка, клон Петрич, 

за запознаване с дейността на финансовата институция. Учениците се включиха и в 

националното състезание за селфи. 

 

Ученици от 8. и 9. клас на СУ „Пейо Яворов“, Плевен, с учител г-жа Павлина Петкова се 

включиха в състезанието за селфи. 
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Ученици от СУ „Св. Софроний Врачански“, Пловдив, с учител г-жа Албена Борисова, 

посрещнаха свои връстници от ОУ „Неофит Рилски“, с. Ягодово, СУ „Св. Климент 

Охридски“, Ракитово, и СУ „Георги Бенковски“, Пазарджик, за съвместен иновационен 

лагер на финансова тема. Учениците бяха разделени на отбори и работиха по поставен казус. 

След това пред представители на „УниКребит Булбанк“ те представиха своите идеи по казуса и 

бяха оценявани. Втората част от урока беше съвместна работа на банката с учениците по модул 

„Спестяване", а накрая победителите получиха заслужени награди. 

 

Освен с участието си в иновационния лагер в Пловдив (виж по-горе) СУ „Георги Бенковски“, 

Пазарджик, отбеляза Световната седмица на парите С още множество инициативи. Бяха 

проведени 8 открити урока, в които взеха участие над 330 ученици:  

1. На 27.03.2017 г. на тема: „Как да спечелим пари!“, в 7. клас от г-жа Румяна Парнарева 

2. На 28.03.2017 г. на тема: „Спортът и парите“, в 7. и 8. клас от г-жа Гергана Баракова и 

г-н Петър Ковачев. 

3. На 28.03.2017 г. на тема: „Моят бюджет“, в 1. клас от г-жа Даниела Атанасова. 

4. На 28.03.2017 г. на тема: „Учи! Спестявай! Печели!“, в 7. клас от г-жа Л. Чаушева и 

класни ръководители на 7. клас съвместно със „Св. Софроний Врачански“, Пловдив. 

5. На 30.03.2017 г. на тема: „Аз започвам работа“, в 10. клас от г-жа Л. Чаушева и гост-

лектор главния счетоводител и касиер-счетоводителя на училището. 

6. На 30.03.2017 г. на тема: „Пенсионно осигуряване – задължително и допълнително 

доброволно“, в 12. А клас от г-жа Иванка Дамянова и гост-лектор г-жа Гергана Янева от Фонд 

„Доверие“.   

7. На 30.03.2017 г. на тема „Пенсионно осигуряване – задължително и допълнително 

доброволно“, в 11. А клас от г-жа Иванка Дамянова и гост-лектор г-жа Янева от Фонд „Доверие“.   
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8. 31.03.2017 г. на тема: „Учи! Спестявай! Печели!“, в 1., 5. и 6. клас (ИУЧ по 

предприемачество и ЗИП „Предприемачество“). Като ментори на по-малките ученици 

се включиха гимназисти от 9. – 10. клас от СИП „Предприемачество“. Събитието бе 

организирано от г-жа Ю. Илиева, г-жа К. Палашева и г-жа Л. Чаушева. Урокът премина 

под формата на състезание между отборите „Сладурите”, „Математиците”, „Знайковци” 

и „Спартак”. На екипите бяха зададени задачи и въпроси от тези за финансова 

грамотност на JA България, за да проверят знанията за парите и оперирането с тях на 

малките и по-големи  „предприемачи”. Под формата на игри, решаване на 

кръстословица, подреждане на пъзели учениците показаха, че притежават знания за 

парите, за това какво са нужди и желания. Гости на урока бяха г-жа Н. Александрова, 

директор на училището, и г-жа Е. Димитрова, помощник директор. 

 

 

Екип гимназисти с ръководител г-жа Лилия Чаушева участваха на 27.03.2017 г. в Деня на 

финансовата грамотност – заключителна инициатива по проекта „Проучване и повишаване на 

нивото на финансова грамотност на българските ученици“ на JA България в партньорство с NN 

България, Mastercard и „УниКредит Булбанк“. Екипът на Стелиана Дзукова се класира на второ 

място, а на Ива Бонева на трето. 

 

 

На 29.03.2017 г. се проведе креативна работилница за ученици от 7. и 8. клас. В инициативата 

на СУ  „Георги Бенковски“ се включиха още две училища от региона – ОУ „Любен Каравелов“, 

Пазарджик и ОУ „Христо Ботев“, с. Главиница. Учениците бяха разделени на екипи и 

изработиха от отпадъчни материали предмети за украса. В ролята на ментори се включиха 

гимназисти от профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“. 
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На 30.03.2017 г. ученици от 9. и 10. Клас посетиха офиса на „Метлайф“ в град Пазарджик, където 

научиха за животозастраховането. След интересната презентация учениците взеха видео 

интервю от г-жа Диана Куцева. 

 

На 01.04.2017 г. учениците от 7. клас участваха в интерактивната игра „Kahoot и моите финанси“, 

организирана от г-жа Лилия Чаушева и г-жа Иванка Дамянова. 

 

В контекста на Седмицата бяха обявени два конкурса, в които бяха поканени да участват 

училища от Община Пазарджик – конкурс за есе   Учи. Спестявай. Печели!“ и конкурс за 

компютърна графика „Нарисувай лого на банка/фирма“. В тях се включиха ученици от 1.- 12. 

клас от ОУ – с. Главиница,  ОУ – с. Паталеница, ОУ „Г. Бенковкски“ и ОУ „Любен 

Каарвелов“, Пазарджик. Двете комисии в състав г-жа Мария Манева, г-жа Ани Рупова и г-жа 

Мария Колева, и г-жа Здравка Митова, г-жа Иванка Дамянова, г-жа Лилия Чаушева и г-жа Ненка 

Георгиева излъчиха победителите. 

 

Цялото училище се включи в световните и националните състезания.  Учениците от 1. – 4. клас с 

учители г-жа Емилия Тоимова и г-жа Ваня Цанева участваха със снимки със спестовна касичка, а за 

селфи позираха учениците от 5. – 7. клас с учители г-жа Марияна Колунчева и г-жа Анна Рупова, от 8. 

клас с учител г-жа Ненка Георгиева, и 9. – 12. клас с учител г-жа Лилия Чаушева. 
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В организираният иновационен лагер в СУ „Димитър Благоев", Провадия, участваха ученици 

от 10. А клас в профил „Технологичен – предприемачество и бизнес“ с учител г-жа Пламена 

Стефанова. Учениците бяха разпределени в 5 екипа на лотариен принцип. Те представиха 

своите идеи за алтернативни доходи пред жури, съставено от предприемачи от града. Най-

голяма радост на учениците донесе първото място в световното и националното състезание за 

селфи (Selfie Challenge) с 996 харесвания. 
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В начален етап учениците от СИП „Предприемачество“ работиха по проект „Ние и парите“, 

инициатива „Аз спестих”. Извършиха задълбочено проучване за парите от възникването им до 

днес. На 29.03.2017 г. посетиха банка ДСК и бяха в роля на банкови служители. Изготвиха 

презентация с раздели: История на парите; Развитие на монетосеченето; Основни правила на 

счетоводството; Най-старата банка в света; Раждането на кредита; Най-ценната монета в света; 

Електронните пари; Правила как да спестяваме. Изработиха нестандартни спестовни касички, в 

които ще спестяват и ще събират пари от базари и ще организират дарителска кампания за 

болни деца от училището. 

 

На 30 и 31 .032017 г. в СУ „Черноризец Храбър“, Пловдив, учителят Росица Ангелова 

организира открити уроци с ученици от 10.б клас на тема " Финансиране и инвестиране". Група 

ученици от 9. до 12. клас посетиха офиса на Метлайф в Пловдив с домакин Диана Емурла. 

Училището участва със свои представители и в иновационни лагер на 27.03.2017 г., организиран 

от JA Bulgaria в София, които взеха първо и второ място в класирането. 

 

 29.03.2017 г. в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца, се 

проведе комплексен урок по финанси, психология и английски език от г-жа Петрова, г-жа 

Стефанова и г-н Илиев с ученици от 10., 11. и 12. клас, специалност „Търговски представител“ 

и „Готвач“ под мотото „Учи! Спестявай! Печели!“. Ученикът Борислав Борисов разказа за 

произхода на спестовните касички и тяхното разнообразие и провокира участниците да 

разсъждават за спестовността от психологическа гледна точка. Г-жа Петрова изнесе 

презентация на тема „Златни и сребърни инвестиционни монети“, разказа любопитни факти за 

парите, за съвременни методи на инвестиране и печелене на пари. Ученичките Кристина 

Виделова и Анастасия Врачовска представиха презентацията „Pocket money. Prices. Payment“. 

 

Учениците от 9. Б клас при ПГСС „Никола Пушкаров", Попово, професия „Икономист“ и „Офис 

мениджър“, с учител г-жа Ценка Цонева–Масълска, се включиха в „Световната седмица на 

парите“ с изготвянето на мултимедийни презентации на тема „Учи. Спестявай. Печели". След 

това те дискутираха по въпроси свързани с това дали е важно да учим, инвестираме ме ли като 

учим, начини за спестяване на пари и могат ли учениците да спестяват. 

 

На 30.03.2017 г. се проведе открит урок на тема „Къде отиват парите?“. Замислен като час по 

макроикономика и допълнен с идеите на програма „Научи се да даряваш“, урокът се превърна 
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в мост между формалното и неформално образование. Гост на учениците бе г- жа Диана 

Димитрова, мениджър на Банка ДСК в гр. Попово. С мултимедийни презентации учениците 

проследиха пътя на парите – монети и банкноти от древността до наши дни. Учениците 

дискутираха по темите за желанията и потребностите на хората, за начините на балансиране 

на парите в семейството, за това как определяме какви средства да харчим, какви да 

спестяваме, колко и как да инвестираме, как да отделяме средства за дарения. Учениците също 

така изработиха табло, посветено на Световната седмица на парите и произхода на парите, с 

което взеха участие в състезанието за селфи. 

 

 

Частно средно училище и детска градина „Дрита" отбеляза световната седмица на парите с 

работа по финансовата работилница „Бюджетът – план за моите пари". Учениците от осми клас 

влязоха в ролята на финансови консултанти и дадоха своите съвети на „Влади“ и „Катя“, които 

харчат повече, отколкото са техните доходи. Кой казва, че децата не разбират от пари?! 

 

Ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Видин, ученици от 10. 

клас с учител г-жа Верония Върбанова, посетиха на 28.03.2017 г. Музейната сбирка на БНБ .От 

училището присъстваха 47 ученици и 3 учители. Изключително интересна беседа за 

възникването и еволюцията на парите бе изнесена от г-жа Инес Лазарова – служител на 

банката. Учениците разглеждаха с любопитство с музейната сбирка и задаваха многобройни 

въпроси свързани с темата. 

 

На 31.03.2017 г. ученици от 10. клас с учител г-жа Маргаритка Трифонова влязоха в ролята на 

учители на осмокласниците в открития урок на тема „Парите като най-великото икономическо 

откритие на човечеството“. 

 

На 30.03.2017 г. третокласниците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград, с учител г-жа 

Геновева Йотова, се включиха с открит урок, в който показаха своята финансова грамотност. 

Малките финансисти проследиха историята на парите, решаваха казуси, свързани със 
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спестяването и направиха първите си стъпки като счетоводители. За награда получиха магнити, 

създадени по техен проект. 

 

На 27.03.2017 г. учениците от 11. клас на Финансово-стопанска професионална гимназия 

„Васил Левски“, Монтана, специалност „Банково дело“, посетиха музейната сбирка на БНБ, 

където се запознаха с историята на парите, а сборна група от 11. и 12. клас, специалност 

„Банково дело“ посетиха Българска фондова борса и се запознаха с историята и функциите на 

фондовия пазар в България. 

 

За втора поредна година СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали се включи в Световната 

седмица на парите. Учениците от профил „Технологичен – стопански мениджмънт“ с учител г-

жа Галина Попова организираха посещение на 28.03.2017 г. в Регионалния исторически музей 

на град Кърджали. Младите предприемачи практически усвоиха знания по темата „Еволюция на 

парите“ чрез беседа и анализ на различни археологически монетарни артефакти. Връзката 

между всички тези елементи на материалната и духовна култура в района, е факт от миналото 

на този край, без познанието за който всяка интерпретация по темата за парите би била 

предприемачески необоснована. 

 

В начален етап бяха организирани няколко открити урока в часовете по предприемачество. На 

28.03.2017 г. гост на учениците с учител г-жа Цветана Иванова бе заместник-управителят на 

СИБАНК – клон Кърджали, който изнесе презентация на тема „Ти и твоите пари“. Децата активно 

участваха в срещата. Задаваха много въпроси и научиха интересни факти за парите. Имаше 

екипна работа със състезателен характер. 

 

На 28.03.2017 г. учителите Милка Димитрова и Людмила Чаушева организираха открит урок, в 

който смесени екипи от първи, втори и трети клас решаваха казуси, свързани с парите и 

направиха виртуална разходка в банка. Г-н Слави Хаджиев, служител в СИБАНК – клон 

Кърджали, ги запозна с понятията спестявания, влог, кредит, лихва,  Учениците помогнаха на 

Ники да изчисли средствата, които печели за свършена работа, участваха в състезателни игри,  

изпълнени с много емоции. 

 

На 28.03.2017 г. се проведе открит урок с гост-лектор от Центъра за кариерно ориентиране на 

тема „Бюджет, спестявания, кредити“. Учениците на г-жа Фанка Терзиева се включиха активно 

в дискусиите и се запознаха се с новите термини, свързани с финансите. С интерес и голямо 

внимание участваха в подготвените игри. Във втория час от предвиденото време изработиха 

касички, в които наравно с купените да спестяват. 

 

Също на 28.03.2017 г. първокласниците с учител г-жа  Лидия Бонева участваха в открит урок с 

гост-лектор г-жа Мариана Карева от Центъра за кариерно развитие - град Кърджали. Учениците 

научиха откъде идва наименованието на лева, откъде идват парите, как и 

къде да ги спестяваме. Чрез интересни игри те пресмятаха спечелените си пари. В края на часа 

изработиха спестовни касички, с които участваха в националното състезание за касичка. Гости 

на събитието бяха родители и учители. 

 

На открития урок, проведен от учителя г-жа Елена Маркова на 29.03.2017 г., гост-лектор бе г-жа 

Яна Илиева от Центъра за кариерно развитие, която изнесе презентация и запозна учениците с 

паричната единица в нашата страна и с понятията бюджет, бартер, приход, разход. Чрез 
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интересни игри те пресмятаха спечелените си пари. В края на часа изработиха спестовни 

касички, с които участваха в националното състезание за спестовна касичка. Гости на събитието 

бяха родители и учители, представители на РУО, СИБАНК – клон Кърджали. 

 

На 28.03.2017 г. се проведе открит урок в ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна, организиран от 

учителя г-жа Цветелина Грозева. Три ученички от 11. клас изнесоха презентация на тема най-

интересните пари в света, начините за разпознаване на фалшиви банкноти и др. Учениците се 

запознаха с различни банкови продукти, представени им от гост-лектора от „УниКредит 

Булбанк“, който им постави предизвикателство да сравнят наученото в училище с практиката. 

 

В Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Казанлък, на 27.04.2017 г. 

ученици 11. и 12. клас с преподавател Корнелия Владева имаха среща с директор на местна 

банка, който разказа за необходимостта от и възможностите за спестяване. 

 

 В иновационния лагер в Езикова гимназия 

„Пейо Яворов“, Силистра, организиран от 

преподавателя Даниела Цонева на 31.03.2017 г. 

взеха участие 24 ученици. На трето място беше 

класиран отбор, който представи три идеи за 

финансово ограмотяване на младежите. На 

второ място отбор „Млади финансисти“ 

представиха идеята „Ръка за ръка към 

бъдещето“, в чиято основа стои бартерът – 

студентите в замяна на заплащане на 

символичен наем на наемодателите да предлагат технологично обучение, помощ в 

изпълнението на ежедневни задачи и отглеждане на органични зеленчуци в градска среда. На 

първо място бяха класирани два отбора. Идеята  на единия беше създаването на програма, 

вградена в камерата на мобилното устройството, която да следи здравословното състояние. 

Предвижда се да има пряк достъп до личния лекар. Като ментори и жури в събитието се 

включиха доброволци от Община Силистра, ОББ и Центъра за кариерно ориентиране. 

 

Учениците от 3. Б и 5. А на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Кърджали“, бяха гости на 

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“. Срещата бе организирана на 

29.03.2017 г. от учителя г-жа Павлина Митрева и премина под формата на открит урок, на който 

учениците се запознаха с професията на икономиста.  

 

В Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров",  

Ботевград, учениците от 10. Б клас с учител г-жа Милена Андонова участваха в открит „За 

успешен старт на пазара на труда – финансово грамотни днес“. Гост-лектори на урока бяха г-жа 

Данова, управител на Първа инвестиционна банка – Ботевград, и г-жа Ива Колева – 

счетоводител в гимназията, които отговаряха на въпроси, свързани с финансовата грамотност 

сред, трудовите правоотношения, осигуровките, разплащателни документи, спестявания и 

дейността на банките. На урока присъстваха г-жа Колева директор на училището, 

преподаватели и ученици от 6. клас. Учениците презентираха „Какво е финансова грамотност и 

защо е важна тя?“. Също така бяха проведени анкети сред учениците от 8. и 11. клас. Събитието 

бе заснето от училищната медия. 
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В СУ „Вела Благоева“, Велико Търново, учениците от профил „Технологичен – 

предприемачество и бизнес“ с учител г-жа Ивалина Климентинова се включиха с разнообразни 

инициативи в Седмицата. Най-голяма радост и гордост за гимназистите от 8. – 12. клас донесе 

спечеленото първо място в световното и националното състезание за видео (Video Challenge) с 988 

харесвания.  

 

 

 

На  22.03.2017 г. група от 8. – 12. клас посети Българската фондова борса и Музейната сбирка на 

БНБ в София. Учениците научиха интересни факти за историята на парите, капиталовия пазар и 

банковата система на България. На 28.03.2017 г. бе проведен открит урок на тема "Банкови карти. 

Измами с банкови карти", на който гост-лектори бяха преподаватели от Великотърновски 

университет "Св. св. Кирил и Методий", катедра "Финанси и счетоводство". Съвместната 

инициатива е част от сключения договор за сътрудничество между двете учебни заведения. 

Гимназистите от 9. – 12. клас се запознаха с пластиките, съхранението и опасностите при 

използване на банкови карти. На 29.03.2017 г. екип от млади предприемачи при СУ „Вела Благоева“ 

участва онлайн в иновационен лагер организиран от СУ "Възраждане", Русе. Учениците от двете 

училища заедно търсиха решение на проблема с ниската финансова култура сред населението. 

Повече за събитието вижте в информацията за СУ "Възраждане", Русе.  

 

В СУ „Св. св. Кирил и Методий", Бургас, учителят Дорена Киндалова организира със свои 

колеги на 28.03.2017 г. в 4 паралелки от 3. клас лекции от представители на „УниКредит 

Булбанк“. Лекторите запознаха учениците с възникването на парите, материала от който са били 

направени първите банкноти, създаването и механизма на работа на банковите институции. Те 

показаха банкноти от 1962 г. насам и запознаха учениците със същността на спестяването и 

кредитирането. Лекцията завърши с игра за финансова грамотност и съставяне на годишен 
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семеен бюджет със задача за планиране на спестявания, необходими за лятната почивка на 

семейството. 

 

Ученици от СУ " Пейо Крачолов Яворов", Сливен, с учител г-жа Надежда Георгиева, посетиха 

на 29.03.2017 г. „Уникредит Булбанк“, Сливен, където им бе изнесена лекция за услугите, които 

предоставят банките. 

 

В СУ „Св. Паисий Хилендарски", Пловдив, г-жа Румяна Алексиева организира финансова 

игра за учениците си от 11. Клас, проведена на 30.03.2017 г. Класът бе разделен в три екипа, 

които отговаряха на въпроси в областите: форми на парите, печалба, инвестиции. Събитието 

бе отразено от училищното радио. 

 

За първи път Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“, Сопот, се включи в 

инициативите на Джуниър Ачийвмънт България в Световната седмица на парите с открит урок 

на 30.03.2017 г. в часа по икономика на г-жа Петя Тодорова с 11. В и 11. Б клас. Гост-лектор бе 

г-жа Силвия Иванова, представител на „УниКредит Булбанк“ – клон Карлово. Целта на 

инициативата беше постигната. В интересната оживена дискусия учениците научиха повече за 

парите и спестяването. 

 

Абитуриентите от специалност „Оперативно счетоводство“ от Старопрестолната 

професионална гимназия по икономика, Велико Търново, с учител г-жа Красимира 

Христова проведоха на 26.03.2017 г. изнесен урок по банково счетоводство във финансовия 

център на „Банка ДСК“. Мениджърът обслужване на клиенти Маргарита Лалова, възпитаник на 

училището, запозна младите хора със съвременните форми на банкиране – електронно, 

интернет и мобилно, и инвестирането в ценни книжа като алтернативна форма на спестяване с 

много по-висока доходност от спестяването в депозити и влогове. Дванадесетокласните 

получиха полезна информация и за възможностите за професионална реализация в банковата 

сфера и в частност в „Банка ДСК“. 

 

На 30.3.2017 г. ученици от 11. клас посетиха Българската фондова борса. Г-н Румен Соколов 

запозна учениците с историята, структурата и дейността на Българската фондова борса, 

отговори на въпросите на младите хора и им даде ценни съвети за управление на личните 
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финанси. След това учениците бяха и на посещение в Комисията за финансов надзор. 

Благодарение на PR служителите на Комисията учениците от СПГИ бяха запознати много 

подробно с функциите на институцията. Младите хора бяха приети от г-н Владимир Савов, 

заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. 

След срещата с него учениците посетиха всички отдели, където ръководителите им изясниха 

инструментариума, с който Комисията разполага за постигане на целите си чрез възможността 

за законодателна инициатива, предварителният контрол при допускане на участници на пазара 

чрез лицензионен режим, правото на контрол на дейността на вече допуснатите пазарни 

участници и  правото да налага санкции при установяване на нарушения. 

 

На 29.03.2017 г. в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, 

Казанлък, се проведе открит урок с ученици от 10. клас специалност „Икономическа 

информатика“ на тема: „Предлагане на пари”. Учениците обогатиха своята икономическа 

култура относно предлагането на парите, тяхната истинност, качество и контрол от страна на 

държавата. Научиха, че целта на БНБ е стабилността на националната парична валута. Банката 

подпомага и регулира работата на платежните системи и осъществява контрол върху тях. Тя е 

единственият емитент на националната валута в държавата и поддържа налично паричното 

обръщение. БНБ контролира и регулира дейността на другите банки в страната с оглед 

поддържането на стабилността на банковата система и защита на интересите на вложителите. 

Коментираха се и основните банкови продукти и услуги, които банките предлагат. Обърнато бе 

внимание и на историческите личности и символиката, изобразена върху различните купюри на 

българска валута от първата българска банкнота до наши дни. В края на урока, организиран от 

г-жа Петя Байкова, директорът на училището д-р инж. Дечко Пейчинов, провокира учениците с 

няколко въпроса относно личностния избор в кариерното развитие и им пожела да вземат 

разумни решения за своето бъдеще. 

 

 

 

В СУ "Васил Левски", Карлово, учениците от учебна компания „ДЕНК” от 11. клас с 

ръководител г-жа Спаска Бистрашка съставиха и проведоха 200 анкети в няколко училища в гр. 

Карлово, които имаха за цел да проучат финансовата грамотност на ученици от 6. до 12. клас . 

След старателно обобщение на резултатите от анкетата, те бяха анализирани от г-жа Нели 

Герджикова, управител на клон на банка ДСК, гр. Карлово. Г-жа Герджикова бе гост-лектор на 

проведения открит урок на 29.03.2017 г. в училището, посветен на финансовата грамотност на 
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младите хора, на тенденциите и новостите в банковите услуги. След урока, тя любезно даде 

интервю на участниците в УК „ДЕНК“, учебна компания на Джуниър Ачийвмънт България. 

 

На 31.03.2017 г. учениците на г-жа Мариана Бошнакова от Втора английска гимназия „Томас 

Джеферсън“, София, участваха в уъркшоп за лични финанси с г-жа Бистра Папазова от фирма 

„Кобилдинг“ и служител от „Уникредит Булбанк“, София. 

 

На 28.03.2017 г. във Варненската търговска гимназия на учениците от 11. В клас с учител г-

жа Жасмина Кирова гостува представител на „УниКредит Булбанк“, който запозна учениците с 

интересна и полезна финансова информация. Въпросите, които учениците дискутираха бяха 

свързани с темите:  

• Сигурност – Банките ни предпазват от крадци и измамници 

• Удобство – Банките са винаги с нас, където и да се намираме 

• Мечтаното пътуване – Банките могат да ни заведат на околосветско пътешествие и др. 

 

В Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, Враца, инж. Християна Ценовска 

проведе открит урок на 28.03.2017 г. Партньори на събитието бяха служители на ОББ – клон 

Враца. Представени бяха презентации за парите, Служителите споделиха своят опит и 

отговориха на редица въпроси, зададени от учениците от 10. клас. 

 

В обявените от JA България конкурси се включиха и най-малките от ЦДГ „Детелина“, Дряново; 

ОДЗ „Лястовичка“, Варна;  Частно средно училище и детска градина „Дрита“, София и 

ОДЗ „Ран Босилек“, Тополи, които станаха национален  победител. 

 

 

 


