
 

 МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН   
  

Инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“ се 

проведе на 07 ноември 2019 година. Тя се  радва  на голям успех в над 100 държави по целия 

свят. В България се провежда за 18-та поредна година. Над 400 компании, институции и 

неправителствени организации разкриха близо 1000 позиции, за които кандидатстваха 2800 

младежи.   

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. 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. 

За разпределението по фирми учениците попълват автобиография и  мотивационно 

писмо, като посочват своите знания и умения 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.  

От ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград бяха одобрени 56 ученици, с консултиращи 

учители Илиана Кадурина /35 ученици/, Гергана Узунова /14 ученици/,  Емилия Шаренска 

/5 ученици/  и Карамфила Стойкова /2 ученици/.  

 

 

 



 Cobuilder International LTD - София 

Виолета Вучкова от XII б клас – 

 Главен технологичен директор  

Анита Илиева от XII б клас –  

Бизнес анализатор 

Надя Терзиева от XII б клас –  

PRODUCT MANAGER  

 

 

Chaos Group – София 

Гълъб Анев от XI в клас –  

Финансов директор  

Ани Стоянова от XI в клас –  

Финансов директор 

Теодора Христова от XI в клас – 

Ръководител в отдел „Продажби“  

 

 

 

Motorola Bulgaria – София 

Мария Динева от XI б клас –  

Маркетингов директор 

Катрин Кацарска от XI б клас –  

General Menager South Eastem Europe 

Веселин Михайлов от XI б клас – 

Country Sales Representative 

Даниел Пангев от XI б клас - 

Маркетингов директор 

Филип Илиев от XI в клас –  

General Menager South Eastem Europe 

Стоян Траянски от XI в клас – 

Маркетингов директор  

 

 

„Методия“ АД - София 

Каролина Георгиева от XII б клас - 

Бизнес консултант 

Михаела Попова от XII б клас -  

Бизнес консултант 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIG Center of Excellence – София 

 

Елена Лазова от XII б клас –  

Мениджър Администриране и 

ликвидация на щети 

Кристина Маламова от XII б клас –  

Оперативен директор 
Любомира Стамболийска от XII б клас –  

Оперативен директор 

A1 – София 

 

Никол Грънчарова от XI б клас –  

Директор правна и  

регулаторна политика 

Евелина Капитанска от XI б клас –  

Главен мениджър и  

главен счетоводител 

NN България 

 

Виктория Митева от XI в клас –  

Мениджър продажби 

Виктория Илиева от XI б клас –  

Антония Костадинова от XI г клас 

Мениджър продажби 

Надежда Новоселска от XI в клас –  

Мениджър продажби 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нов български университет 

            София 

Десислава Васкова от XI д клас –  

Доцент по икономика 

Екатерина Траянова от XI д клас –  

Доцент по икономика 

Ивана Николова от XI д клас –  

Доцент по икономика 

Анджела Георгиева от XI д клас –  

Доцент по финанси 
Гергана Зарева от XI д клас –  

Доцент по финанси 

Никол Николова от XI а клас –  

Доцент по маркетинг 

Стефани Начева от XI а клас –  

Доцент по маркетинг 

Станислава Христова от XI д клас –  

Доцент по икономика 

Стефани Начева от XI а клас –  

Доцент по маркетинг 

Михаела Васева от XI д клас –  

Доцент по финанси 

Йоана Николова от XI д клас –  

Доцент по финанси 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ПГИ “Иван Илиев“ - Благоевград 

Василена Маркова от XII в клас –  

Директор 
Йоана Шаламанова от XII в клас –  

Учител по счетоводство 

Областна администрация - Благоевград 

Ива Велячка от XI б клас –  

Главен счетоводител 

Овергаз Директ -София 

Диана Дончева от XII в клас  

Анита Христова от XII в клас  

Антоний Георгиев от XII в клас –  

Счетоводител 

Йоана Стоянова от XII в клас –  

Областен управител 

Атанасия Савова от XI в клас –  

Управител 

Бизнес информационен  

и консултански  

център - Сандански 
Технополис - Благоевград 

Николай Георгиев от XII в клас –  

Ръководител администрация 

Румяна Котевска от XI а клас –  

Икономист 

Столична община – район Студентски 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областен информационен център –  

 Варна 

Мария Зотева от XII а клас – 

Експерт „Информационно 

обслужване и услуги“ 

Goodyear – София Сименс – София 

Илиян Синтюков от XII б клас – 

Регионален мениджър 

Димитър Атанасов от XII б клас – 

Ръководител отдел „Управление  

веригата на доставки“ 

HP Inc. Bulgaria - София Modis Bulgaria – 

 София 

HP Inc. Bulgaria - София 

Агенция за държавна финансова инспекция – София 

Даниела Подгорска от XI г клас – 

Мениджър на екип  

„Връзка с клиенти“ 

Виолета Пандурска от XII б клас – 

Мениджър на екип  

„Планиране на доставки“ 
Деси Терзийска от XI в клас – 

Директор продажби 

Нелина Дончева от XII б клас – 

Директор на дирекция „Инспекционна дейност“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кока –Кола България –  

София 
Кока –Кола България –  

София 

MentorMate Bulgaria– 

 София 

Ива Стамболийска от XI в клас – 

Мениджър „Човешки ресурси“ 
Благовеста Кондева от XI в клас – 

SAP Applications Delivery and  

Operations Lead Надежда Якимова от XII б клас – 

Software Development Manager“ 


