Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
и катедра „Финанси и кредит”

ОРГАНИЗИРАТ
Шесто национално ученическо състезание по
„БАНКИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ”
7-8 декември 2018 г., гр. Свищов
(актуализирана към 3.12.2018 г.)

Награден фонд за участниците-средношколци: 24000

лв. (120 стипендии по 200 лв.)

Награден фонд за училището – комплексен победител: 1000

лв.

(Наградата е осигурена от Банка Пиреос България)

Награден фонд за училището – с проект с най-добра регионална идентичност: 800

лв.

(Наградата е осигурена от Застрахователна компания Бул Инс АД)

Ден първи (петък) 07.12.2018 г.
ПЪРВИ ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Час
09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Мероприятие
РЕГИСТРАЦИЯ на участниците чрез МЕНТОРИТЕ на
отборите, получаване на материали в ауд. 10 и заемане на
места по отбори в ауд. 9 (ет. 3 на Ректората)
(Адрес: ул. „Емануил Чакъров“ №2)
Официално откриване на СЪСТЕЗАНИЕТО в ауд. 9.
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Място
РЕКТОРАТ
Ауд. 10
Ет. 3
РЕКТОРАТ

www.finance1952.com/banking2018/

11:00
11:15 – 11:30

11:30 – 12:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

Информиране на участниците, относно регламента на Състезанието, етапите и критериите за класиране, както и осигурения
награден фонд.
Обявяване и награждаване на стипендианти на Фондация
„Проф. д-р Минко Русенов” за уч. 2018/2019 г. с фонд за
стипендии за студенти и докторанти от 22800 лв. Приветствия.
Обща снимка на участниците и организаторите
Заемане на места в компютърните аудитории, работа с
файлове с данни за заданието, изготвяне на презентация
http://www.finance1952.com/banking2018/report.php
по отборния бизнес проект и прецизиране на финансовите
параметри от менторите на отборите
Регистрация в Алумни портала на спец. „Финанси”:
http://finance1952.com/alumni/school.php
с генериране на параметър за бизнес проекта. Екипна работа
по заданието заедно с менторите

Ауд. 9
Ет. 3

Пред Ректората
Факултетски корпус:
Ауд. 15 „Жълт“ поток
„Банка Пиреос“
Ауд. 14 „Зелен” поток, „Банка ДСК“
Ауд. 20 „Червен” поток,
„Уникредит Булбанк”

Корпус „Запад”:
Ауд. 301 „Син” поток,
„Общинска банка”
Ауд. 302 „Оранжев” поток,
„Райфайзенбанк”
Ауд. 201 „Сив” поток,
„Пощенска банка”

Кръгла маса с участие на УЧИТЕЛИТЕ, преподаватели от
КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ” и АЦККВО на тема
„Възможности и перспективи за развитие на обучението по
Заседателна зала „Ректорат”
икономика” (7.12.2018 г.)
Връчване на СЕРТИФИКАТИ на учителите за участие в (до Паметника на Дарителя)
Кръглата маса и Семинара.
Заб. Чрез учителите се връчват и СЕРТИФИКАТИТЕ на учениците за
участие в Състезанието и Семинара.

12:30 – 13:00
13.00 – 13.30

Обяд за участниците, учителите и менторите от направ-ления:
„Жълт“ поток „Банка Пиреос“; „Зелен” поток „Банка ДСК“ и
„Червен” поток „Уникредит Булбанк”
Обяд за участниците, учителите и менторите от направления:
„Син” поток „Общинска банка”; „Оранжев” поток
„Райфайзенбанк” и „Сив” поток „Пощенска банка”
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Студентски стол №1
Студентски стол №1

www.finance1952.com/banking2018/

14:00 – 16:00
16:00 – 17:45

Екипна работа по заданието с кредитни консултанти от
БАНКИТЕ–ПАРТНЬОРИ и окончателно оформяне на
презентациите на отборите
1.Заемане на места в аудиториите за финалния етап на Първи
кръг и презентиране на бизнес проектите от всеки отбор. (до
10 мин.)
2.Въпроси от Журито по бизнес проекта в рамките на
отделните секции, носещи името на банката-консултант.
Отговори от екипите. (до 5 мин.)
3.Заседания на журитата за определяне на отборни носители
на специалните отличия по банкови направления и отборпобедител в направлението с връчване на отборни Грамоти и
персонални отличия – ваучъри за парично-наградни стипендии
от 200 лв. за всеки средношколец-участник в състезанието.:







Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка;
Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект;
Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри
презентационни умения;
Отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес
идея;
Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за найдобра регионална идентичност;
Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на
пазарната среда.

Заб. Персоналната парично-наградна стипендия от 200 лв. се изплаща
от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” на първия Студентски
празник (8.12.2019 г.) след класиране и записване на отличения
участник в състезанието като студент в спец. „Финанси”, редовна
форма на обучение в СА „Д. А. Ценов”, прием 2019/2020 г.

17:45 – 18:30

1. Публично обявяване от председателите на журита на
класираните за втория етап на състезанието (08.12.2018 г.)
отбори от съответните направления.
Заб. Класираните отбори се състезават за наградата на Ректора,
паричната награда от 1000 лв. за училището-комплексен победител,
осигурена от Банка Пиреос, и за паричната награда от 800 лв., осигурена от
Бул Инс АД за училището с най-добра регионална идентичност на проекта.
Училищните награди се осигуряват чрез грантово финансиране от
Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” на проект на училището-победител.
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Компютърни зали

Ауд. 15 „Жълт“ поток,
„Банка Пиреос“
Доц. д-р Ст. Проданов
Ауд. 8 „Зелен” поток,
„Банка ДСК“
Проф. д-р Б. Божинов
Ауд. 9 „Червен” поток,
„Уникредит Булбанк”
Проф. д-р Й. Василев
Ауд. 10 „Син” поток,
„Общинска банка”
Доц. д-р А. Радулова
Ауд. 3 „Оранжев” поток,
„Райфайзенбанк”
Доц. д-р Ал. Ганчев
Ауд. 7 „Сив” поток,
„Пощенска банка”
Проф. д-р Т. Димитрова
РЕКТОРАТ
Аудитория № 1
Аула „Проф. Д. Бъров”
Ауд. 1
Ет. 2

www.finance1952.com/banking2018/

18:30 – 19:15
20.30 –

2. Връчване на индивидуални предметни награди, осигурени
от банките-партньори, на класираните за втория етап
участници в отборите.
3. Закриване на първия етап от състезанието
Вечеря за участниците в състезанието и учителите
Посрещане на Студентския празник в ресторант „Калето” с
академично парти, с подкрепата на Ротари клуб – Свищов и
Първи италийски легион към Съвет по туризъм – Свищов

Студентски стол №1
Ресторант „Калето”,
„Зелена зала”, вход
рецепция х-л „Калето”

Ден втори (събота) 08.12.2018 г. ВТОРИ ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО
СЕРТИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР „ЗАЩИТА ОТ ФАЛШИФИКАЦИИ НА ДОЛАРИ И ЕВРО”
СТУДЕНТСКА КРЪГЛА МАСА „БИЗНЕС КРЕДИТИРАНЕ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ 2.0“
Час
Мероприятие
Място
09:30 – 11:00 1. Изтегляне жребий за поредност на презентациите и за
опониращ отбор.
РЕКТОРАТ
2. Финални презентации (до 10 мин.) на класираните отбори в
Ауд. 9
шестте секции, състезаващи се за наградата на Ректора и
Ет. 3
паричните награди от 1000 лв. от Банка Пиреос и 800 лв. от
Бул Инс. Въпроси от журито и опониращия отбор. (до 5 мин.)
11:00 – 11:45 Сертификационен семинар „Защита от фалшификации на
РЕКТОРАТ
долари и евро” с лектори валутни касиери от банкитеАуд. 9
партньори. Участници – учители, средношколци и ментори.
Ет. 3
11:45 – 12:00 Обявяване на отличените отбори в състезанието:
РЕКТОРАТ
 Награда на Ректора на СА „Д. А. Ценов”;
Ауд. 9
 Парична награда 800 лв. от Бул Инс;
Ет. 3
 Парична награда 1000 лв. от Банка Пиреос.
12:00 Закриване на състезанието и отпътуване на участниците
13:00 – 14:00 Провеждане на Студентска кръгла маса „Бизнес кредитиране
и проектно финансиране 2.0“ с участие на студентите –
РЕКТОРАТ
ментори от специалност „Финанси“ с представяне на научни
Ауд. 9
доклади с финансово-аналитична оценка върху разработените
Ет. 3
от отборите-участници бизнес-проекти.
За контакти: гл. ас. д-р Юлиян Господинов (АЦККВО), тел. 0887630033; гл. ас. д-р Петко Ангелов (катедра „Финанси и кредит”), тел.0888979075
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