
ИНИЦИАТИВА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“  

 
Инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“ се проведе на 30 

октомври 2018 година. Тя се  радва  на голям успех в над 100 държави по целия свят. Дава 

началото на професионална реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 

години.   

За разпределението по фирми учениците попълват мотивационни писма, като 

посочват своите интереси и професионална насоченост. Компаниите получават 

възможността да поканят своите мениджъри за един ден. Чрез тази симулативна трудова 

борса на “Джуниър Ачийвмънт” учениците придобиват и тренират уменията си да 

представят своята конкурентоспособност, а домакините от своя страна правят 

минипроучване на млади и перспективни кадри, които да бъдат поканени за летни стажове. 

Инициативата е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието 

да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка 

за реалния свят на бизнеса. 

Над 300 компании, институции и неправителствени организации разкриха близо 

1000 позиции, за които кандидатстваха 1945 младежи.  

По време на „Мениджър за един ден“ утвърдени лидери и професионалисти от 

всички сфери на бизнеса и обществения живот, както и представители на държавата и 

институциите дават възможност на младежите да се запознаят с настоящето и бъдещето на 

професията на своя титуляр за деня. 

Реализирайки на практика своята социална отговорност, домакините потапят 

своите „мениджъри за един ден“ в работното си ежедневие, показват им отвътре как работи 

техният сектор и ги вдъхновяват да открият своето професионално призвание.  

ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград взе участие в инициативата „Мениджър за един 

ден“ с 21 ученици под ръководството на учителите Гергана Узунова, Илиана Кадурина и 

Наташа Манова. Учениците  бяха на практика в реална бизнес среда и получиха подготовка 

за света на бизнес отношенията: 

1. Петя Хаджийска XII Г клас – мениджър човешки ресурси в „Американски 

университет в България“ 

2. Рени Кландова XII Г клас – доцент по финанси в „Нов български университет“ София 

3. Александра Маринска XII Е клас – изпълнителен директор на „Chaous group“ София 



4. Емилия Кьосова XII Е клас – заместник – областен управител „Областна 

администрация“ Благоевград 

5. Виктория Илиева XII Е клас – председател на Държавна агенция „Архиви“ София 

6. Марияна Сегменова XII Е клас – учител по професионална подготовка в ПГИ „Иван 

Илиев“ Благоевград 

7. Мария Чиликова XII Е клас - заместник – областен управител „Областна 

администрация“ Благоевград 

8. Стефания Петрова XI Б клас - учител по професионална подготовка в ПГИ „Иван 

Илиев“ Благоевград 

9. Мирела Сърнова  XI Б клас – директор на ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград 

10. Елена Лазова XI Б клас – мениджър човешки ресурси в „Американски университет в 

България“ 

11.  Виолета Вучкова XI Б клас - областен управител „Областна администрация“ 

Благоевград 

12.  Виолета Пандурска XI Б клас – маркетинг-мениджър  в „IСN” София  

13.  Димитър Атанасов от XI Б  клас – мениджър „Автомобилно оборудване“ в „Роберт 

Бош“ ЕООД, София   

14.  Каролина Георгиева XI Б клас – заместник-кмет на район „Връбница“ Столична 

община 

15.  Кристина Маламова XI Б клас – ръководител човешки ресурси в „HP Inc. Bulgaria“, 

София 

16. Нелина Дончева XI Б клас – мениджър „Бизнес стратегия и управление на проекти“ 

AIG, София  

17. Илиян Синтюков XI Б клас – мениджър „Домакински уреди“ в „Роберт Бош“ ЕООД, 

София 

18. Любомира Стамболийска XI Б клас - главен секретар „Областна администрация“ 

Благоевград  

19. Михаела Попова – XI Б клас - управител хипермаркет „Технополис” Благоевград  

20. Христина Кръстева XI В клас – главен секретар „Областна администрация“ 

Благоевград  



21. Любомир Стефанов XI Б клас - областен управител „Областна администрация“ 

Благоевград 

 

Впечатления на учениците участвали в инициативата „Мениджър за един ден“: 

Ето как премина денят на кмета на район „Връбница“ София – Каролина Георгиева, 

ученичка от XI Б клас на ПГИ „Иван Илиев“:  

Работният ден започна с представител на фирма за строеж на паркинг. След 

това присъствах на среща с главния архитект на София г-н Здравко Здравков. Денят 

продължи с процедура по изземване на имот. След обяд  посетих  61 СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, здравната служба и физкултурния салон в с. Мрамор и кметство в с. Волуяк. 

Бях и на работна среща с управител на фирма от частния бизнес.  

 

 

 



Емилия Кьосова и Мария Чиликова, ученички от XII Е клас, изпълняваха ролята 

заместник – областни управители на „Областна администрация“ Благоевград. Те споделиха 

следното: 

 

В работата ни въведе заместник-

областният управител Иван Стоянов, 

който ни разясни задълженията и 

отговорностите на политическия 

кабинет. 

С желание се потопихме в работната 

атмосфера на администрацията, 

усетихме напрежението и тръпката на 

работния процес, но придобихме 

увереност и мотивация за личностно и професионално израстване. 

 

Любомира Стамболийска изпълняваше ролята на 

главен секретар на „Областна администрация“ 

Благоевград.  Постът бе поет от г-жа Ася Велкова. 

Изключително интересно ми бе да се запозная със 

структурата на администрацията, 

задълженията и отговорностите на експертите 

и възможностите за реализация в държавната 



администрация, сподели Любомира. Работата ми като главен секретар ми даде 

възможност да повярвам, че мога да се справям успешно с различни административни 

дейности. 

 

Виктория Илиева XII Е клас – бе избрана за председател на Държавната агенция 

„Архиви“ София:  

Изключително съм впечатлена от посрещането в Държавната агенция „Архиви“ 

София. Ръководството на Агенцията ни запозна с историята, структурата и функциите 

на институцията, архивните и административните дейности, които Агенцията 

извършва.  

 

 

 

 

 

 

 

Получих информация за услугите, предоставени от Държавната агенция 

„Архиви“, а именно как могат да се използват архивните документи, как се попълват 

формуляри и образци, както и с цените на услугите. Придобих практически и управленски 

опит, който ще ми бъде много полезен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мирела Сърнова XI Б клас – директор на ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград: 

Бях запозната с правата и отговорностите на директора на ПГИ „Иван Илиев“.  

Г-жа Бояджиева ми показа каква е процедурата при налагане на санкции на ученици, които 

не спазват своите задължения.  С нея направихме проверка на учениците по отношение на 

носенето на униформа, поставянето на GSM на плота в класните стаи и отсъстващите 

ученици за деня. 

 

 

Марияна Сегменова XII Е клас – учител по 

професионална подготовка в ПГИ „Иван Илиев“ 

Благоевград:  

Бях учител по счетоводство под ръководството на г-жа 

Гошева в X Г клас по дисциплината счетоводство на 

предприятието. Проведох упражнение върху темата 

„Капитали и резерви“. Силно ме впечатли работата по 

екипи при попълване на документи за регистрация на ООД.  

 



Христина Кръстева XI В клас – работи като главен секретар на „Областна 

администрация“ Благоевград: 

Участвах в инициативата "Мениджър за един ден", 

защото исках да разбера как преминава един работен 

ден на главния секретар на Областна администрация 

Благоевград. Беше ми интересно и научих много полезна 

информация. Показаха ми как работи деловодната 

програма "Питагор" и програмата "Сиела". 

Представиха ми информация за получаване на различни 

документи от общините и начина им на гласуване. 

Запознаха ме  как в реално време може да се види 

промяната в законите, представиха ми завършени дела 

във връзка с проблеми по решаване на дискусии. 

Участието ми в инициативата бе много полезно, 

защото се запознах с много връстници и ме мотивира за бъдеща професионална 

реализация. 

 

Рени Кландова XII Г клас – доцент по финанси в „Нов български университет“ София:  

Бях силно впечатлена от посрещането в „Нов български 

университет“. Преподавателите бяха много дружелюбни. 

Показаха ни материалната база на университета. Залите за 

лекции бяха уютни и комфортни. Всички разполагаха с 

мултимедия, компютър и принтер. Преподавателите ни 

представиха отговорностите и задълженията на доцентите и 

силната им мотивация за работа със студентите.  

 

Илиян Синтюков XI Б клас – мениджър „Домакински уреди“ в „Роберт Бош“ ЕООД, 

София: 

Бях посрешнат от г-жа Чорбова, която ни запозна с историята, персонала, 

производството и финансовата част на фирма  „Роберт Бош“, като ни представи 

презентация. След това работих в отдел „Домакински уреди“ с управителя Ивайло Рашев, 

където се запознах с производството на перални машини, микровълнови печки, телевизори,  



прахосмукачки и други. Денят ми премина много интересно и ако ме поканят на работа 

във фирма „Роберт Бош“, с удоволствие бих приел. 

 

Александра Маринска XII Е клас – изпълнителен директор на „Chaous group“ София: 

„Мениджър за един ден“ е инициатива, която помага на млади хора като мен да 

получат необходимите знания, умения и информация за реализацията ми в бъдеще. Аз 

кандидатствах в няколко компании, занимаващи се с IT и производство на софтуер. Бях 

приета в софтуерната компания „Chaous group“.  

 

 

Дейността на компанията е разработка и производство на специфичен софтуер. 

Най-голямото постижение на компанията е производство на софтуера V-ray.  



Това е специфичен софтуер, който се използва от 

широк кръг програми за 3D визуализация. Използва се в 

киноиндустрията основно за звукови ефекти и сцени, 

които не могат да бъдат изиграни. V-ray е много 

разпространен в Hollywood, във филми като Captain 

America, The Advengers, Spiderman, Avatar и много други. 

„Chaous group“ e успешна и бързо развиваща се компания.  

Запознаха ме с основните елементи на софтуерното 

производство и смятам да уча висшето си образование в 

тази област. 

Силно ме впечатли добрата комуникация между 

работещите в компанията, почувствах се като част от тяхното семейство. 

Изключително удовлетворена съм от работата на изпълнителен директор на „ Chaous 

group“. 

 



 

Виолета Вучкова XI Б клас - 

областен управител 

„Областна администрация“ 

Благоевград 

Виолета Пандурска XI Б 

клас – маркетинг-

мениджър  в „IСN” София 

Любомир Стефанов XI Б 

клас - областен управител 

„Областна администрация“ 

Благоевград 

Петя Хаджийска XII Г клас и Елена Лазова 

XI Б клас – мениджъри човешки ресурси в 

„Американски университет в България“ 

Кристина Маламова XI Б клас – 

ръководител човешки ресурси в „HP Inc. 

Bulgaria“, София 

Михаела Попова – XI Б клас - управител 

хипермаркет „Технополис” Благоевград. 


