
 

   

 

Световна седмица на парите 
“Plan your money, plant your future.”  

 

НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ 
 

1. На 20.03.2023 г. Официален старт на инициативата 
2. На 20.03.2023 г. Обявяване на национален конкурс за детска рисунка на The Little 

Chief, Mammi.bg, съвместно с JA Bulgaria и образователна кампания за финансова 
грамотност за деца 

3. На 21.03.2023 г., 17:00 ч. (ZООМ) “Устойчиви лични финанси за всички възрасти”  – 
онлайн дискусия/уебинар с участието на: 

Снежанка Колева - директор дирекция „Регулация на финансовите пазари“, 
Министерство на финансите 
Елена Митева - дирекция „Финансови и предприемачески въпроси“, ОИСР 

Доц. д-р Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса 
Проф. д-р Даниела Бобева - преподавател по финанси във ВУЗФ 
Модератор: Милена Стойчева - изпълнителен директор на JA Bulgaria 
линк за включване: https://us02web.zoom.us/j/89162707975 

4. На 22.03 Обявяване на конкурс-предизвикателство за ученици в гимназиален етап 
5. На 24.03.2023 г. Студентско състезание - викторина с домакин ИУ – Варна за 

студенти в бакалавърски и магистърски програми 

 
МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ 

Училища и организации в цялата страна имат възможност да планират и реализират 
различни формати (вкл. онлайн) по тяхно желание: иновационен лагер (самостоятелно 
или съвместно от две и повече училища), игра за финансова грамотност, онлайн 
посещение във финансова / банкова институция или музей, онлайн младежки дискусии, 
участие в медии (ТВ предаване, радио предаване, социални медии), създаване на подкаст, 
създаване на влог, организиране на онлайн лекции на родители, заети във финансовата 
сфера, уроци по финансова грамотност, които по-големи ученици да преподават на по-
малките (споделено обучение) и др. 
JA Bulgaria предоставя примерни ресурси и готови за отпечатване материали след 
регистрация на планираните дейности (линк по-долу). 

 
ПОКАНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНАТА ГРУПА 

 
1. Споделяне на планираните дейности чрез Вашите комуникационни канали; 
2. Регистриране на инициирани от Вас дейности в рамките на Световната седмица на 

парите (чрез попълване на онлайн формуляр на този линк); 
3. Включване като доброволци в национални инициативи (по заявка от регистрирани 

училища и чрез попълване на кратък формуляр на този линк) като: жури или 
ментори в иновационни лагери, гост-лектори в открити уроци и др. 

https://us02web.zoom.us/j/89162707975
https://form.jotform.com/220371975357058
https://form.jotform.com/form/200503702421942
https://form.jotform.com/220372603080040

