
Какво се случи през летен 

семестър на учебната 

2014/2015г.?



“Успехът е да харесваш себе си, да харесваш това, което

правиш и начина, по който го правиш!“ - Мая Ангелу

Следвайки това кредо, ние успяхме да реализираме:



Интернет и социалните мрежи – нови 

възможности за бизнеса

 В сътрудничество с

Професионална гимназия по

икономика “Д-р Иван Богоров”

се проведе десетото издание

на конкурса за реферати,

насочено към всички ученици

от 11 и 12 клас в страната.

 Гимназистите, спечелили в

надпреварата, си осигуриха

гарантирано място в

Университета в специалност

по избор.



Състезание за решаване на бизнес казус

 Участие в състезанието взеха над 20
екипа, които решаваха бизнес казус,
предоставен от ПроКредит Банк.

 До защита стигнаха 7 отбора. След
оспорвана надпревара на първо място
журито от ПроКредит Банк класира
отбора на Станимир Димитров,
Доротея Янакиева и Ина Димитрова.

 Отличен беше и ученическият
отбор, съставен от Михаела
Тодорова, Ивайло Генов и Кристина
Аврамова от Варненска търговска
гимназия.



Как да планирам финансирането на моя 

„STARTUP”?

 Гост - лектор бе Галин Желязков - сериен
предприемач и StartUp евангелист.

 Завършва бакалавърска степен по Софтуерно
Инженерство и Мениджмънт в
Гьотеборгския Университет, Швеция и
магистърската си степен по Глобален
Иновационен Мениджмънт в Университета
Стратклайд, Шотландия през 2010, а също и
магистърска степен по Предприемачество и
Иновации от Университета Суинбърн,
Австралия.

 През 2012 става изпълнителен директор на
основаната от него компания GoFreight
Holdings P/L.



Маркетингови предизвикателства при 

изследването на автомобилния бранш

 Поговорихме си и за спецификата на бранд мениджмънта на нишови луксозни 

автомобили в България.

 Гост - лектор беше ас. д-р Владимир Жечев - преподавател в Катедра „Маркетинг“ на 

Икономически университет - Варна.



Втори национален конкурс за есе

 Насочени към създаване на

благоприятна среда за личностно и

професионално развитие на младите

хора в България, тази година

предоставихме възможност за

творческа изява както на студенти,

така и на всички български ученици.

 Получихме общо 150 прекрасни

есета на студенти и ученици от 19

различни университета и 23 средни

училища в страната и Европа.

 Компетентно жури оцени и класира

топ 10 сред студентите и топ 5 сред

учениците.



Бизнес форум „Студентите питат, 

бизнесът отговаря“

На горещия стол бяха:

 Мартин Сребров - изпълнителен

директор на Home2u и един от

най-успешните българи за 2014 г.

според сп. Forbes

 Ивелин Михайлов - Директор

екипи в Together, собственик на

Treasure, инвеститор и инициатор

на “Исторически парк”

 Емил Вишнин - най-добрият

дистрибутор на Rainbow за Европа

 Николай Логофетов - опитен

мениджър и дългогодишен

изпълнителен директор на “Граве

България”



Борбата с изпирането на пари като

предизвикателство пред съвременната

финансова система

 Гл. ас. д-р Недялко Вълканов -

преподавател в Катедра "Финанси" на

ИУ-Варна, представи своя опит от

практиката в борбата с изпирането на

пари.

 Студентите имаха възможност да

разберат пред какви предизвикателства

е изправена съвременната финансова

система.



Data Storytelling - Workshop

 Наш гост бе Ивайло Сакелариев - infogr.am

ambassador за България & Creative Director на

Pixels.

 Той проведе практическо обучение, свързано

с визуализирането на данни и по-успешното

им представяне.

 Участниците научиха как да разказват

история чрез данни, различните софтуери,

чрез които това става възможно, както и

много други интересни и полезни неща.



На 13 май ОС на Клуб “Финанси” избра нов УС в състав:

Гергана Димитрова

Председател

Ина Димитрова

Заместник-председател Ива Бориславова

Секретар

Звездена Герчева

Член на УС

Иглика Славчева

Член на УС

доц. д-р Димитър Рафаилов

Член на УС

Кристиян Иванов

Член на УС


