
 

 

Програма FinIQ 

за онлайн обучение и запознаване на преподаватели и студенти с дисциплината „Лични 

финанси”  

28 и 29 ноември 2020 г. 

Организира се от Junior Achievement, с подкрепата на NN България  

 

Цел на обучението:  

Преподаватели и студенти от различни специалности и от различни висши учебни заведения да 

придобият конкретни практически знания в областта „Лични финанси”. Запознаване с 

принципите и подходите в обучението по лични финанси, както и с най-новите тенденции в 

предоставянето на финансови услуги.   

Поради епидемичната обстановка обучението ще се състои онлайн, посредством 

платформата ZOOM, за която всички участници ще получат покани и допълнителни 

инструкции.  

28 ноември 2020 г. 

09.30 - 09.45 Откриване   

 Милена Стойчева, Изпълнителен директор Джуниър Ачийвмънт България  

 Красимир Маринов, Мениджър Маркетинг, NN България  

09.45 - 10.15 „Проблеми и перспективи на финансовото образование в България“  Калоян 

Симеонов, Заместник-ръководител на междуведомствената работна група за 

финансова грамотност, държавен експерт, отдел "Банки, платежни услуги и 

застраховане", дирекция „Регулация на финансовите пазари”, Министерство на 

финансите  

10.15 - 10.35    „Защита на потребителите на финансови услуги“, Богомил Николов, фондация 

„Активни потребители“  

10.35 - 11.00     „Уроците за личните финанси“, Йордан Генов, „Моите пари“ 

11.00 - 11.15     Q&A сесия 

11.15 - 12.00 „Методология и обхват на обучението по лични финанси“.  „Личният бюджет: 

Формиране, управление, баланс” – проф. д-р Даниела Бобева  

12.00 - 12.30   Почивка 

12.30 - 13.15 „Спестяване и депозити” - проф. д-р Даниела Бобева 

13.15 - 14.00 „Самооценка на индивидуалното финансовото състояние”, проф. д-р Даниела 

Бобева 

14.00 - 14.30   Платежни сметки и платежни услуги, доц. д-р Ирина Петкова, Катедра „Финанси“                                                          

14.30 - 15.15    „Потребителски кредит”, „Ипотечни кредити”, проф. д-р Даниела Бобева 

15.15 - 15.30    Q&A сесия 



 

 

29 ноември 2020 г. 

08.45 - 09.00  Откриване на деня. Кратко обобщение на изминалия ден. 

09.00 - 09.30 „Пенсионно осигуряване”, Александър Йосифов, Специалист обучение в NN 

България  

09.30 - 10.00  „Застраховане”, Светозар Стойчев,  Специалист обучение в NN България  

10.00 - 10.15  Кариерни възможности  в NN  

10.15 -  10.45 „Технологии и лични финанси”, Богомил Ковачев   

10.45 - 11.15     „Финансови измами и лични финанси”, Явор Колев, бивш началник отдел „Борба 

с кибер престъпленията“, към ГД „Борба с организираната престъпност“ 

11.15 - 11.30  „Инвестиции и лични финанси”, Цветослав Цачев, Главен инвестиционен 

консултант, Елана 

11.30 - 11.45  Q&A сесия 

11.45 - 12.00 Закриване на семинара  и следващи стъпки   

 

Моля, имайте предвид, че програмата е неокончателна и е възможно да настъпят промени. 

 


