
Зимен семестър на 2015-2016 

година



Клуб „Финанси“  2015-2016

През зимния семестър 
Клуб „Финанси“ 

организира множество 
дискусии и събития, 

затвърждавайки 
добрите си практики, 

връзката си с бизнеса и 
публичния си характер.



5 октомври - „Какви са факторите за 
рентабилността на банките в България?“ и „HR –

митове и легенди“

Темите бяха представени от
Андриан Ямболов, завършил 
специалност „Финанси“ в ИУ 

Варна, и Звездена Герчева, HR 
асистент във Flat Rock 

Technology.



Бежанската криза в Европа

На 12 октомври бе проведена 
дикусия по темата, а на 19 октомври -
ролева игра във връзка с дискусията и 

разяснения относно 
програмата "Лятна предприемаческа 

програма“, която е част от програмата 
"Младите лидери на България".



Криптовалути

На 26 октомври членовете на 
клуба разискваха темата за 

криптовалутите, за създаването 
им, развитието им и финансовите 

последици от тях. 



„Какво не знаем за пенсионното 
осигуряване?“

На 02.11.15 г. Милена Михайлова, 
супервайзор в „NN- пенсионно 
осигуряване", сподели с аудиторията
повече за:
- доходността на пенсионните фондове;
- правата на осигурените лица;
- промените в пенсионното осигуряване.



“Финансови термини“ и „За интереса към 
златото“

На 9 ноември членовете на 
Клуб „Финанси“ имаха 

възможност да се запознаят с 
част от основните термини в 

сферата на финансите.

На 16 ноември бе проведена лекция за златото, историята му, 
различните златни стандартни и негови евентуални заместители.



“Вдъхнови ме“
На 19 ноември се проведе едно от традиционните 

събития на клуб "Финанси" – "Вдъхнови ме". По време на 
него всеки, изявил желание, имаше възможност да 

сподели какво го вълнува, мотивира или да разкаже за 
проект, по който работи.



Отбелязване на третата година от създаването 
на клуб „Финанси“ – 30 ноември



Общо събрание на клуб „Финанси“

Целите на събранието бяха:

1) попълване състава на УС;

2) актуализиране на списъка 
с редовни членове, съгл. 
Устава на Клуба.



Дискусия с представители на УниКредит 
Булбанк на тема „Инвестиционни продукти“

Тя бе проведена на 1.12  с участието на регионалния мениджър  Борислав 
Маджуков и мениджър бизнес клиенти Кремена Цветкова. Те представиха 
своя опит и разказаха за видовете 

инвестиционни инструменти, достъпни за 
всеки. В края на срещата зададоха бизнес 

казус, за да потопят студентите в работата на 
мениджър клиенти.



Публичен дебат „ЗА или ПРОТИВ 
задължителното пенсионно осигуряване 

единствено в НОИ“
В дебата се включиха доц. д-р Христина Благойчева и 
ас. Милена Бенева със студентите Петър Петров и 
Иглика Славчева. Бяха разгледани предимствата и 

недостатъците на държавно обществено осигуряване и 
частните пенсионни фондове.



Не пропускайте нищо от 
нас!

Следете ни по най-удобния за Вас начин:

Website: http://finance-club.ue-varna.bg/
Facebook: http://facebook.com/FinanceClubUE

LinkedIn: http://linkedin.com/company/finance-club---
university-of-economics-varna

http://finance-club.ue-varna.bg/
http://facebook.com/FinanceClubUE
https://linkedin.com/company/finance-club---university-of-economics-varna

