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Сто ученици от 24 града 

участваха в първия дигитален 

иновационен лагер на JA България 

в страната, реализиран с 

подкрепата на NN България. 25-

има JA преподаватели от над 20 

града от цялата страна се включиха 

също активно в състезанието, 

подкрепяйки младежите. 

Разделени в групи по шест и 

по седем, учениците генерираха 

идеи за създаване на иновативен 

продукт или услуга в сферата на 

застраховането и личните финанси, който да осигурява стойностна защита в ситуация на 

пандемия. Така участниците се изправиха пред казус, релевантен на настоящата 

ситуация на пандемия от COVID-19, и рестартиране на икономическия живот по време 

и след криза. В своите проекти учениците се насочиха към финансови решения за 

запазване на съществуващи бизнеси, както и предложиха идеи за по-ефективно 

управление на личните финанси в условия на пандемия/криза. Доброволци от NN 

България подкрепиха учениците в търсенето на съвременни решения и се включиха в 

журито на състезанието. 

От ПГИ „Иван Илиев“- Благоевград в инициативата взеха участие 4 ученици от 

XI б клас, спец. „Икономика и мениджмънт“ – Николай Атанасов, Мария-Александра 

Цекова, Карина Христова и Мария Динева, консултирани от Илиана Кадурина  – 

старши учител по икономически дисциплини и ръководител на учебна компания. 

За победител в състезанието бе обявен отбор „HighFive”, с идея осигуряване на 

застраховка за безлихвен кредит за МСП .  

На второ място журито класира отбор „Rescuers“. Предложението на екипа беше 

за застраховка „Сигурност” за физически и юридически лица, която покрива 

последствията по време на пандемична криза, а именно загуба на работа, болничен 

престой, лекарства и други. 

Огромната конкуренция и интересни идеи провокира журито да класира два 

отбора за третото място, както следва: 

Отбор „Creative 8“ с приложение за телефон, чрез което да се правят онлайн 

застраховки в условия на пандемия. Приложението включва допълнителна застраховка 

„SafeHeaven“ за подсигуряване на личните финанси на хората в условия на криза. 

Членове на екипа са:  Карина Христова, Професионална гимназия по икономика, гр. 

Благоевград,  Боян Петров, 108 СУ "Никола Беловеждов", София, Дария Вълчева, ПГ 



по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров", гр. Варна, Ерика Къркачева, ПТГ "Никола Й. 

Вапцаров", гр. Самоков, Златиана Стоименова, ВТГ "Г. Ст. Раковски", гр. Варна,  Марина 

Димитрова, ВТГ "Г. Ст. Раковски", Варна, Стефани Вълчева, НПГ "Димитър Талев", 

Гоце Делчев, Фазилен Саймина, ПГ "Петко Р. Славеиков", Якоруда. 

Отбор „Амбиция“ с идеята си за индивидуална застраховка, която осигурява 

обезопасено жилище с интернет връзка, храна и лекарства на карантинирани хора по 

време на пандемия. 

"Поздравявам всички, за това че така активно участвахте в първия дигитален 

иновационен лагер, който организираме с нашите партньори от NN България. Похвално 

е, че във времена на криза сте избрали да използвате своето време за учене заедно с ваши 

съученици от цялата страна. В JA Bulgaria сме щастливи, че заедно с вас и вашите 

учители, можем да създаваме възможности за развитие на вашия предприемачески дух и 

търсене на възможности в нова и различна среда.", каза Милена Стойчева, изпълнителен 

директор на JABulgaria. 

Членовете на журито споделиха, че са изключително радостни от отличната 

подготовка на отборите, както и детайлните им познания в сферата на личните финанси. 

Впечатли ни положителната промяна в мисленето на младите хора – че житейските цели 

имат своите финансови измерения и че човек трябва да има финансов план за постигане 

на целите си; в т.ч. като ги защити от възможни неблагоприятни събития.”, сподели 

Красимир Маринов, маркетинг мениджър на NN България. 

Победителите от четирите отбора ще участват в официално награждаване от 

екипа на JA България и NN България през лятото, за което датата ще бъде обявена след 

отменяне на извънредната обстановка в страната. 

 

 

 

 

 


