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В броя:
Никулден - ден на
рибаря и банкера
Интервю
с г-н Жечко Димитров
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с г-н Иван Табаков
Интервю
с г-ца Яна Панайотова
Интервю
с г-н Иван Койчев

брой I

Ден на банкера празнуват в ЧПГ "Банкер"
“Жив вестник” за своя празник
подготвиха младите банкери
Още от създаването си през 1994
година,
ЧПГ
„Банкер”
чества
своя
професионален празник на 6 декември
(деня на Св. Николай Чудотворец)
–
определен с решение на Асоциацията на
търговските банки и БНБ (след 44-годишно
прекъсване) като празник на банките и
банкерите (27 октомври 1992г.)
Денят на банкера е още едно основание
учениците и випускниците на ЧПГ „Банкер”
да се гордеят със своето училище.
На празника (от 10,00ч. в салона на
училището) редколегията, с главен редактор
г-жа Нели Илиева – преподавател по БЕЛ, ще
представи на живо тематичния брой на
вестника, посветен на деня на банкера.

Анкета
с ученици на ЧПГ “Банкер”
Теорията на практика
Тренировъчна фирма

Младите „журналисти” с гордост ще
представят
интервютата
със
своите
преподаватели Жечко Димитров –
Изпълнителен директор на СФБ Капиталов
пазар - преподавател по „Борси и борсови
операции” и Иван Табаков - Бизнес архитект
в
СИБанк
(сегмент
фирмени
и
институционални клиенти) - преподавател по
„Пари, банки и парична политика”, както и
свои литературни творби.
В „живия вестник” се отделя внимание и
на общоучилищния конкурс за есе и
презентация за Деня на народните будители,
като в залата се награждават победителите Радослав Дишев от 12 клас за презентация
на PowerPoint на тема - „История
славянобългарска” – „най-първата искра в
народната свяст” и Никол Ганчева и Калоян
Евстатиев от 10 клас – за есе на тема
„Будителите – радетели за българщина и
познание”. Никол Ганчева ще прочете
своето есе, отличено с първа награда.
Продължава на стр. 2

Приветс твие на с т.н.с.д-р Николина Ненова
Драги ученици.
Уважаеми преподаватели и гости,
На 6 декември, Никулден (денят на Св.
Николай Чудотворец), ЧПГ „Банкер” чества
своя професионален празник още от
създаването си през 1994 г. Основание за
това е решението на Асоциацията на
търговските банки и Българската народна
банка (след 44-годишно прекъсване) да се
възстанови традицията църковният празник
Никулден да се отбелязва и като празник на
банките и банкерите. На 27 октомври 1992
г., при откриването на втората среща на
банкерите във Варна, денят е обявен като
Ден на българските банки. За първи път се
чества през 1992 г. в параклиса на сградата
на Българска народна банка с панахида за
загиналите банкови служители през войните
в годините 1912-1913 г. и 1915-1918 г.
В Деня на българските банки и
банкерите намираме още едно основание
да се гордеем, че сме българи – историята
на банковото дело в България. Още първата
година след Освобождението – през 1879г. е
учредена и открита Българската народна
банка (БНБ).

На
25
януари
1879г.
руският
императорски комисар в България княз
Александър
Дондуков-Корсиков
утвърждава устава на БНБ.
 На 4 април 1879г. е назначен първият
управител на БНБ
 На 23 май 1879г. официално е открита
банката
 На 6 юни 1879г. е извършена първата
банкова операция
 През 1880г. е приет закон за правото
на рязане на монети в Княжеството, с
който се създава и левът - българската
парична единица
 През 1881г. са отсечени първите
български монети от 2, 5 и 10 стотинки
 През 1885 г. са приети Закон за
учредяване на БНБ и нов Устав, с които
на банката се предоставят права за
печатане на банкноти и през същата
година са пуснати в обращение първите
български банкноти.
Първите няколко години преподаватели
в гимназията по „Пари, банки и парична
политика” бяха Иван Искров (настоящият
управител на БНБ)
и Цветан Манчев
(ексуправител на БНБ, понастоящем експерт
в МВФ – Вашингтон, САЩ).


Те написаха прекрасния учебник
„Пари, банки и парична политика” и
предадоха „щафетата” на Иван Табаков
(тогава техен колега от БНБ, понастоящем
Бизнес
архитект
в
СИБанк),
който
преподавава и досега.
Продължава на стр. 2
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Ден на банкера празнуват в ЧПГ "Банкер"
Най-емоционалната част е Ателието за
идеи „Млад банкер” - състезание между
екипите на 10, 11 и 12 класове (по 4
ученици от всяка паралелка). Екипите ще
защитават знанията си и честта на класа
пред жури в състав:
Председател: Иван Табаков – Бизнес
архитект в СИБанк - преподавател по „Пари,
банки и парична политика” и
Членове:
1. проф. д.ик.н. Александър Близнаков
– Нов български университет –
директор програма, ръководител
департамент, декан, член на
Академичен съвет - преподавател
по „Мениджмънт”, „Мениджмънт на
фирмата”
и
„Управление
на
човешките ресурси”
2. Антоанета
Гогушева
–
пом.директор
на
ЧПГ
„Банкер”преподавател по „Маркетинг” и
„Бизнес-английски”
3. Яна Панайотова от випуск’ 2005 –
Мениджър проекти на Асоциация
„Банка на годината”

“Жив вестник” за своя празник
подготвиха младите банкери
Членовете на екипа победител се
награждават с книгата „Съвременна история
на българското банкерство”, предоставена
като дарение от Асоциация „Банка на
годината”, която ще връчи възпитаничката
на училището от випуск’ 2005 Яна
Панайотова – Мениджър проекти на
Асоциация „Банка на годината”.
По време на обсъждането на въпросите
от екипите (1, 3 или 5 минути, в зависимост
от въпроса), с „публиката” се провежда
тематична викторина - с награди.

Победител
в
състезанието
с
максимален брой точки е отборът на 12 клас
с членове Яна Маринова, Кристина Генева,
Радослав Дишев, Филип Томов.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Приветс твие на с т.н.с.д-р Николина Ненова
Денят банкера е повод учениците и
випускниците на ЧПГ „Банкер” да се гордеят
със своето училище:
 Няма банка/клон в София, в която да не
работят
възпитаници на гимназията
(както и в други финансови институции,
държавната
администрация
и
застрахователни компании)
 Много от тях са създали собствен бизнес
и успешно го управляват
 Над 100 възпитаници на училището
достойно представят България в 19
страни на 5-те континента – Англия,
Австрия, Австралия, Германия, Гърция,
Дания, Италия, Испания, Канада, Китай,
Полша, Русия, САЩ, Унгария, Франция,
Холандия,
Чехия,
Швейцария,
Шотландия и др.
 Около 350 ученици са носители на
сертификати и отличия, в т.ч. златен
медал на Pitman и 145 европейски
сертификати
 Досега са реализирни 7 проекта по
програма „Леонардо да Винчи” на ЕС.
Приемащите организации са водещи
финансови и обучаващи институции в
Барселона, Испания (2001г. и 2003г.),
Брюксел, Белгия (2001 г., 2003 г. и
2004 г.), Дармщадт, Германия (2006 г.)
и City University of Sheffield в Солун,
Гърция (2005 г., 2008 г. и 2009 г.)
 Четири от проектите са отличени със
Сертификат за качество.
 В момента се реализира нов проект
„Развитие
на
маркетингови
управленски умения за ефективно
продуктово/пазарно позициониране” –
практика в City University of Sheffield –
Солун, Гърция от 28 януари до 17
февруари 2013г. вкл.

Поредният празник на банкера е
зареден с онази особена енергия, която
всички ние в тази зала носим в себе си,
както и випускниците на училището
(които честват празника на работните
си места в банките) и „банкерчетата”,
които учат на хиляди километри от дома.
За пръв път, далече от България, ще
посрещнат празника и възпитаниците от
випуск’ 2012: в Англия - Стефани
Дриндолова, Гергана Керменлийска,
Мартин Методиев и Емил Тодоров; в
Германия – Габриела Герова; в
Холандия
–
Христо
Тодоров
и
Александър Ангелов.
6
декември,
Никулден
е
православен празник на Свети Николай
Чудотворец – архиехископ Мирликийски
- покровител на рибарите, моряците,
пътешествениците,
търговците
и
банкерите. Роден през 3 век в Патара,
днешна Мала Азия. След праведен
монашески живот е избран за
архиепископ на град Мир, Ликийска
област. Според легендата преди да го
канонизират за светец той бил лихвар,
който помагал на бедни и безпарични,
като раздавал богатството си. През
целия си живот Св. Николай помагал на
страдащите, защитавал невинните,
укрепвал слабите със словото на
истината и вярата. В народните
вярвания светецът плава на златен
кораб, който винаги пристига там,
където имат нужда от чудотворната му
десница. Умира през 342 г. Мощите на
светеца и до днес се пазят в
италианския град Бари.









На Никулден честват своя имен ден
хората, чиито имена са производни или
близки до името Николай.
Да
поздравим нашите именици днес:
Никол Ганчева – 10 клас
Николай Соларов – 8 клас
Николай Найденов – 10 клас
Никола Нейков – 11 клас
Николай Борисов – 12 клас
Нина Кантарджиева – преподавател по
руски език
Николина Ненова – основател и
директор на ЧПГ „Банкер”

От все сърце поздравявам именниците и
предавам пожеланията на преподавателския
екип към всички ученици - да сте здрави,
щастливи, весели и успешни!!!
Честит празник и на преподавателите - с
поклон и благодарност!
ДА НИ Е ЧЕСТИТ ПРАЗНИКЪТ !
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Никулден - ден на рибаря и банкера

Според легендата св. Никола е
покровител на банкерите, защото в земния
си живот е бил лихвар, който помагал на
бедни и безпарични. Раздавал богатството
си, но гледал тези, на които правел
благодеяния, да не разбират от къде идват
те. Преданието разказва, че св. Никола
незабелязано подхвърлил три кесии със
злато в дома на обеднял търговец, за да
може да омъжи трите си дъщери и да ги
спаси от безчестие.

След 44-годишно прекъсване през
1992 година Асоциацията на търговските
банки и Българската народна банка
възстановяват традицията Никулден да се
отбелязва и като празник на банките и
банкерите.
Шести декември е празник и на моряците,
търговците и дарителите.
На Никулден се приготвя риба с люспи, найвече шаран, защото той е слуга на светеца.
Голата риба навява асоциации с бедност и
тегоби. Люспите се почистват внимателно,
така че да не падат на земята. Ако някоя
люспа все пак падне, тя не трябва да се
настъпва, защото според поверията, който я
настъпи, ще се разболее или ще му се случи
нещо лошо. Костите на рибата се събират и
изгарят, закопават се в земята или се пускат
в реката или морето. Вярва се, че така ще се
опазят или умножат плодородието и
семейното благополучие.
Традиционните ястия, които трябва да
присъстват на Никулденската трапеза, са

рибник (пълнен шаран в тесто),
обреден хляб, постни чушки, пълнени с ориз,
сарми, царевица, зрял фасул, жито. Поголямата част от храната се изяжда на
семейната вечеря. Хлябът се разчупва от
стопанина, вдигнат високо над масата, и
трапезата не се прибира.
Св. Никола е покровител не само на тези,
които са кръстени на името му. Той е личен
и семеен покровител, на който се урежда
семейно-родов празник, наричан служба,
молитва, черква. На този празник се канят
роднини, кумове и съседи и се освещава
голяма трапеза, която завършва с песни и
веселба. След прикадяването свещеникът
взима опашката на обвития в квасено тесто
шаран. Костта от темето на шарана, която е
във формата на кръст и се нарича „кръхче”,
възрастните жени пришивали на шапчиците
на децата, за да ги пази от зли сили и уроки.
Никол Ганчева

“Връзката между образование и бизнес трябва да бъде
създадена и да бъде много ... много тясно обвързана”
Какво Ви подтикна към кариера в
икономическата сфера?

Честно казано, като избирах какво
да уча, изобщо нямах идея какво
представляват финансите и икономиката.
По-скоро брат ми учеше за инженер във ВМЕИ
(ТУ-София) и аз разбрах, че инженер не е
работа за мен – с много чертаене, с много
сметки... Представях си, че в икономиката
има
по-малко
смятане
(смее
се).
Скандализирах цялото семейство, разбира
се, защото всичките бяха инженери, а пък аз
избрах да уча „Финанси и кредит”, което
изобщо не беше модерна специалност по
това време, защото тогава се учеше повече
политикономия, международни отношения,
които бяха най-престижните икономически
специалности. За мое щастие обаче във
ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС) и точно в
катедра „Финанси и кредити”, бяха наистина
едни от най-добрите икономисти (1984-1989
година), като професор Георги Петров, Емил
Хърсев,
Милети
Младенов,
Стоян
Александров и други. (Предполагам, че
повечето от тях сте ги чували поне като
имена). Уникални специалисти, които
проповядваха още в онези времена
принципите на пазарната икономика,
отлично познаваха теорията и логиката на
процесите и най-важно е, че успяваха да
предадат това знание на студентите си. Ако
трябва да кажа кой всъщност ме е запалил
по икономиката или финансите, найвероятно това са точно те. Те направиха
така, че да ми станат интересни финансите,
макрои
микро-икономиката,
счетоводството и т.н. Разбира се, че е много
важно след това да развиеш познанията си
и със самоподготовка, защото специално
темата за борсите и борсовите операции не
се преподаваше изобщо. А като по някои
телевизионни предавания показваха кадри
от Съединените щати, обезателно се

показваше Нюйоркската фондова борса с
присъствената търговия и привидния хаос,
който цари на борсовия под. По това време
в България никой не говореше изобщо за
фондова борса, защото просто нямаше
необходимост
от
трансформация
на
собственост – такива бяха времената
тогава. На мен това пък ми стана интересно
и в някаква степен започнах още тогава да
се интересувам да се специализирам в тази
част, и дипломната ми работа беше за
опции и деривативни инструменти. После,
разбира се, когато на 8 април 1992 г.
Българската стопанска камара стартира
учредяването на първата фондова борса в
новата икономическа история на България,
бях един от първите, които си подадоха
документи за работа. И имах възможността
да участвам активно в полагането на
основите на българския капиталов пазар в
периода от 1992 г. до 1997 г. После започна
приватизацията през Борсата и се оказа, че
никой не се нуждае от истинска борса, но
това е вече съвсем друга тема…
Така че, професионал-ният избор е,
бих казал, от пламъка, който ти дава
преподавателят, за да ти запали искрата.
Другото вече трябва да е някъде вътре в теб
и осъзнато да искаш това да се случи.
Всъщност тази симбиоза прави възможно
човек да си избере пътя. Така е поне при
мен и това е причината да избера
икономиката. Малко дълго го обясних, но
поне искрено (смее се).

Каква е ситуацията на българската
фондова борса?

Ситуацията
в
момента
на
Българската фондова борса е доста… доста
тъжна. В момента е в процедура по
приватизация на държавния дял и има
голяма вероятност, да не кажа и риск,
държавният дял, тоест собствеността върху

г-н Жечко Димитров
Изпълнителен директор на СФБ “Капиталов Пазар”
Преподавател по “Борси и борсови операции”
в ЧПГ “Банкер”

основните институции на
българския
капиталов пазар, фондова борса и
централен
депозитар,
да
отидат
в
чуждестранен борсов оператор. На пръв
поглед изглежда много приемливо – ще
дойде някоя чуждестранна фондова борса и
тук ще ни създаде механизмите за
търговия.. Но на практика фондовите борси
са институции, които насочват финансовите
средства към определени финансови
инструменти в определена икономика, което
означава, че България, ако се лиши от това
да има собствена фондова борса и
собствени институции на капиталовия пазар,
рискува целия свободен финансов ресурс
на българската икономика, това са
пенсионни дружества, застрахователи и т.н.,
да бъдат насочени за инвестиции в
чуждестранни ценни книжа. Това за
съжаление ще бъде неминуемият резултат
от такава продажба на българската фондова
борса като институция. И тогава българските
пари, най-общо казано, няма да работят за
развитието на българската икономика.
Продължава на стр. 4
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“Връзката между образование и бизнес трябва да бъде
създадена и да бъде много ... много тясно обвързана”
г-н Жечко Димитров
Изпълнителен директор на СФБ “Капиталов Пазар”
Преподавател по “Борси и борсови операции” в ЧПГ “Банкер”

А иначе пазарът в момента е в
изключително лошо състояние и причината
едва ли е само една. Но ако трябва да
отбележим най-важната от тях, това
безспорно е , че държавата (КФН) остави
много лековато голяма част от българските
публични компании да имат почти
еднолични
собственици.
Собствеността
върху публичните компании на българския
капиталов пазар е много окрупнена и
лишава от интерес пазарните участници да
инвестират в такива компании. Знае се кой
е крайният собственик във всяка една от
тези публични компании и няма някаква
икономическа логика човек да инвестира
пари в нещо, което се управлява не в
интерес на всички акционери, а в полза на
точно определено лице. Заради това и
пазарната капитализация на българския
капиталов пазар е много ниска.
Друг голям проблем, който Борсата
и КФН не успяха да отработят (за 15 години
работа?!) е техническата инфраструктура на
пазара,
която
изключително
много
затруднява
участието
на
големи
чуждестранни инвеститори.
В резултат на всичко това, много
малко инвеститори вярват на българския
капиталов пазар и просто не инвестират на
този пазар. Така че, ако трябва да обобщим,
ситуацията е тревожна най-вече заради
липсата на ясна национална политика за
развитието на българския капиталов пазар.

Какво е участието на българската
фондова борса в националната икономика?

Бих казал символично. В сравнение
с резултатите на всички европейски
фондови борси за 2011 г., БФБ е на
последно място по приходи (1,387 млн.EUR)–
дори
след
Словенската,
Словашката,
Кипърската, Малтийска и т.н фондови борси.
И това при положение, че по брой на
листираните на борсата компании (393 към
края на 2011 г.) България е сред 5-те найголеми в Европа… Могат да се посочат и
други числа, но като цяло картината показва
доста символичен принос на тази пазарна
институция в икономиката на страната. За
разлика от всяка друга развита икономика,
в която по-големите компании се търгуват на
тези пазари, в България, най-големите
компании, които се търгуваха на фондовата
борса след масовата приватизация, лекаполека и една по една напуснаха пазара. И
това не защото нямат разбиране към този
пазар, а защото той не им предлага услугата,
която те очакват от него – бърз и ефективен
достъп до финансиране.

Възможно ли е да се каже, че
развитието на националната икономика и
фондовата борса са взаимно зависими и до
каква степен?

В много голяма степен, защото
фондовата борса е една алтернатива за
набирането на инвестиции в България, тя

дисциплинира инвестиционния процес, тя
изкарва парите от депозити и ги вкарва в
обръщение, тоест създава предпоставки да
се ускори обръщаемостта на парите и те да
носят повече доход за всички. И обратно –
тогава, когато не работи, фондовата борса
води до точно обратното, забавя се оборотът
на парите, инвестиционният процес се
забавя, в следствие от което намаляват
доходите на хората, намалява заетостта,
което виждаме в момента в икономиката.

Как ще се отрази на икономиката
приемането на България в еврозоната?

За съжаление до момента няма
ясна политическа воля от страна на
България да влезе в европейския валутен
механизъм, въпреки че според мен е много
важно това да се случи. Защо е важно?
Защото това е предпоставка България, след
петнайсет години валутен борд, да излезе от
него. Валутният борд, който стартира през
1998 година, създаде стабилност и
предвидимост за икономечските субекти. Но
15 години по-късно той ден след ден и
година след година е основната причина за
системното унищожаване на българската
индустрия. Тя създава стабилност на
валутния пазар и практически няма валутен
риск, но тя създава интерес на вносителите,
повече отколкото на производителите. В
резултат на което, за тези петнайсет години
лека-полека един по един всички големи
производители започват да затварят врати,
защото става по-изгодно да внасяш
определен продукт, отколкото да го
произвеждаш в България. Резултатите от
този практически отказ да се води
национална индустриална политика води
закономерно до по-малко заети, по-малко
доходи на хората и, разбира се, понесигурни инвестиции. В България днес
инвестират фирми, които се занимават с
търговия, а не с производство. Така че, пред
България има уникален шанс, но за да влезе
в европейския валутен механизъм, е
необходимо много силно политическо
влияние. Няма да е дори въпрос на
икономическо решение , а по-скоро трябва
да направим всичко възможно, да
използваме политически механизми и
средства, за да бъдем приети в него. Със
сигурност подобно решение ще има своята
цена и ще има трусове върху икономиката,
но ако искаме тази икономика да се
развива и да просъществува, това е
задължителна крачка, която трябва да
направим.

Според Вас към какво обучение и
кои сфери трябва да се ориентират
бъдещите поколения българи?

(Въздиша) Какъв въпрос! (Смее се)
Това е въпрос, който при всички случаи
изисква събирането и обработването на
много голям обем информация, което в
България за съжаление никой не прави в
момента. Най-общо, бих казал, че
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при всички случаи, бъдещото поколение
българи, трябва да трупа базови знания по
т.нар STEM *-умения. Задължително повече
математика и информационни технологии!
Само за следващите пет години в
европейския съюз се очаква да има
седемстотин хиляди свободни места за
инженерни специалности, а България върви
точно в обратната посока. Сега всички учат
право,
социологии,
психологии,
счетоводства, а никой не иска да се
занимава с инженерни специалности, с
информационни технологии и математика.
Много важно за политиката на държавата е
първо да отчете от какви умения и
компетенции има нужда бизнесът и тази
информация, като я създадем, да бъде
обърната към образованието. Всъщност
системата на образованието трябва да
създава такива познания в хората, че те,
като завършат, да намерят своята
професионална реализация. Тоест да има
балансиране на търсенето и предлагането,
защото в момента, много абстрактно звучи,
но всички училища, висши и средни,
създават някакви кадри и ги хвърлят на
пазара и изведнъж се оказва, че тези хора
не могат да си намерят работа. За какво си
учил? За какво си хвърлил толкова средства
на родителите си и собствени, и време си
отделил, да учиш, нали условно, да учиш
финанси, да учиш пет години, да харчиш
пари и накрая да станеш един касиер в
банка. Това е разхищение на време,
средства и енергия, това е безобразие. Ако
е ясно, че например в банковата система са
необходими няколко хиляди касиери,
достатъчно е в програмите за средно
професионално образование
да бъдат
включени тези предмети, които да доведат
до необходимите знания и умения и тези
хора да отидат и направо да започнат да
работят като касиери. Не е необходимо да
завършват чак финанси и кредит магистри и
така нататък. Тоест, прекъсната е връзката
между търсенето и предлагането, между
образование и бизнес. Това е голямото
предизвикателство. България, ако не го
решим този проблем, винаги ще е обречена
страна на недостиг от финансиране за
образование и наука. Ще се обучават
хората на едно и те ще стават безработни
висшисти. Ще завършват и ще се оказва, че
няма какво да работят. Така че връзката
между образование и бизнес, трябва да
бъде създадена и да бъде много… много
тясно обвързана.

С какво учебният процес в ЧПГ
„Банкер“ помага за подготовката на
учениците за кариерно развитие?

Според мен имате уникален шанс и
възможност да работите с преподаватели,
които са от бизнеса. Това не са типичните
преподаватели в едно средно училище,
които са си професионални лектори, или
професионални преподаватели, които си
преподават по един учебник, карат си по
него и повече от това не могат да ви дадат.
Обратно, вие имате възможността да
работите с хора от различни сфери на
бизнеса, на услугите, на банковите среди, да
научавате практически неща и всъщност
това е предимството на ЧПГ „Банкер“, че е
обърнато към изискванията на бизнеса.
Продължава на стр. 5
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Интервю с г-н Жечко Димитров
Провължава от стр. 4

И като за финал, какво ще пожелаете на нашите
читатели по случай празника на банкера?

О-о-о, да си завършите успешно
годината, разбира се, да си намерите
реализация във висшето образование. За тези
от вас, които изберат икономическите науки, ще
е една крачка, която ще бъде много логична на
база на това, което вие сте натрупали в ЧПГ
„Банкер“ и ще видите, че в голяма степен, за
много от предметите, които се изучават във
висшите училища, вие ще имате една много
сериозна, здрава основа, на която да стъпите,
ще имате и времето да ги развиете и да търсите
своята реализация. Така че успех на учениците и
на преподавателите, разбира се, да имат
търпението да продължават да създават кадри.
Кристина Златкова и Радослав Дишев

Да си “Подредим двора”
Интервю с г-н Иван Табаков
Бизнес архитект в СИБанк
Преподавател по “Пари, банки и парична политика”
в ЧПГ “Банкер”

Вие как решихте да се занимавате с банково дело?
Няма никаква детерминираност. Не съм се родил, за да бъда банкер, случи се, според мен случайно. Поканиха ме да работя в
Централната банка. Всъщност тук трябва ясно да разграничим „работещ в банка” и „банкер”. Банкер е човек, който управлява активи,
управлява чужди средства, като масата от хората в банките са чиновници, които вършат рутинни дейности, каквито извършват всеки от
другите служители в отделни учреждения и ведомства.

Когато се погледне ситуацията на икономическото състояние на България, според Вас как може да подобрим бъдещето, как може да си го
осигурим, как може да имаме устойчив растеж?
Устойчивият растеж се свързва с много фактори. Част от тези фактори са външни. Много е важно да има стабилизация на външната
среда, тоест кризата , която е обхванала западния свят, Съединените щати, Европа, трябва по някакъв начин да намери своето решение и
да отмине, за да имаме позитивни сигнали, за да имаме добри инвестиционни потоци, насочени към нашата страна. Другото нещо ,което е
важно за изхода от кризата, е самите ние, както каза един политик, да си „Подредим двора.” Под подредба икономическа разбирам да
имаме адекватни на съвремието ни икономически закони, които дават възможност на стопанската инициатива и ограничават
възможността на всички лоши практики да въздействат на икономическото развитие, подкупи, политическо влияние...Все решения, които са
вън от формалната икономическа логика.

Каква според Вас е тенденцията за развитие на банковата система в България?
Не съм оракул и не мога да кажа от сега какво очаква банковата система в далечно бъдеще, но в обозримо бъдеще, сигурно ще
продължава процесът на окрупняване на банките, защото естественият ход на банковото дело, естествената банкова дейност предполага и
изисква нарастване на капиталовата им база, тоест, по-големите банки могат да банкират по-успешно и могат по-ефективно да носят
банков риск, в този смисъл. А и не само според мен бройката на банките на нашия пазар е доста голяма. Редуцирането им до по-приемливо
количество е нещото, което ни очаква в средносрочна перспектива.

Мнението Ви за налагане на ДДС върху депозитите?
За мен това е мярката, която цели , в кризисна ситуация, да осигури някакъв ресурс на фиска. Друг е въпросът до каква степен това ще
бъде изпълнимо и до каква степен това би въздействало морализиращо или по-скоро деморализиращо на хората, които си държат парите в
банките. От една страна, банките могат с фини маневри и предлагане на различни от депозитните продукти, да привлекат тези средства и да
не плащат съответния данък. От друга страна, част от хората, които и сега имат загуби от депозитите си, защото в последните години
инфлацията обикновено е около и над средния размер на доходността по депозити, могат да напуснат банковата система [кратка пауза] Не
бих казал, че е умен икономически ход до толкова, колкото сумите, които ще бъдат събрани по този начин, не са основни,
структуроопределящи за бюджета на страната. А шумът, който се създава, имам предвид икономическите влияния и имплементации върху
депозитната база могат да бъдат много горчиви.

Според Вас липсата на „златен стандарт” променя ли нещо, реални ли са тези пари, щом не стои злато зад тях?
Променя драстично, защото златният стандарт предполага силна обвързаност на количеството пари с наличните златни резерви, докато
след отказа от златен стандарт, това не е така. Парите в момента, въпреки че не са обезпечени в злато, могат да бъдат и ефективни, и
неефективни в зависимост от това по какъв начин се управляват от съответните централни банки и респективно от ефективността на
националните икономики.

Според вас това, че преподавателите в ЧПГ „Банкер” са от реална бизнсес среда, помага ли на учениците, или им вреди?
Това е въпрос, на който вие трябва да имате някакъв по-добър отговор. Да се оценявам сам, е малко... неестествено. Според мен
приложността на знанията, които понякога предоставяме в повече е добре, друг е въпросът, че някои от вас могат да смятат, че чистият
акедемизъм е за предпочитане. Въпрос на управленски избор, явно ръководството на гимназията преценява, че има полза от такива
преподаватели и засега го прави.

Какво пожелавате на читателите за 6-ти декември?
6-ти декември е празник на всички, които носят хубави български имена Никола,Николай, Николина и свързаните с тях. Желая им да
изкарат един добър празник, а колкото до хората, които са причисляват към групата на банкерите, аз не се лаская от това, разбира се, им
желая един хубав професионален празник.
Антонио Коцев
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“Мечтаех да стана балерина”
Интервю с г-ца Яна Панайотова
Мениджър проекти на
Асоциация “Банка на Годината”
Випуск`2005 на ЧПГ “Банкер”

Какви бяха детските Ви мечти и кога
решихте да учите банково дело?
Като малка мечтаех да стана балерина 
В процеса на израстване и обучението в
основната образователна степен всяко дете
преоткрива себе си и тръгва в дадена
посока. Още в 7-8 клас осъзнах, че искам
да получа качествено образование
в
областта на финансите и бизнеса и затова
избрах ЧПГ„Банкер”. Моите родители ме
подкрепиха
с
убеждението,
че
специалностите и богатата палитра от
специални учебни предмети и учебни
практики, както и преподавателския екип на
гимназията
(професионалисти
от
практиката), са надеждна основа за добро
академично образование и кариерно
развитие на всеки амбициозен млад човек.
Какво Ви даде обучението в ЧПГ „Банкер” и
как подпомогна Вашето академично
образование?
Преподавателите ми по специалните
предмети в гимназията бяха водещи
специалисти от финансови институции,
университетски
преподаватели
и
представители на деловите среди. В
теоретичното и практически ориентирано
обучение
(учебна
и
производствена
практика) изучавах съвременни учебни
предмети от сферата на маркетинговото,
финансовото и юридическо осигуряване на
капиталовите пазари и инвестиции.
Още през първата година на обучението
ми в City College – Affiliated Institution of the
University of Sheffield - Солун, Гърция по
специалността „Бизнес - администрация”
осъзнах колко добра основа съм получила в
ЧПГ „Банкер”. Повечето от бизнеспредметите ми бяха добре познати, защото
в
училище
съм
изучавала
„Микроикономика”,
„Макроикономика”,
„Финанси”, „Маркетинг”, „Мениджмънт”,
Бизнес-комуникации”,
„Бизнес
–
кореспонденция”, „Бизнес-етика” и много
други
специални
предмети.
Предварителната подготовка ми помогна
бързо да се ориентирам в академичната
среда и да натрупвам нови знания в посока
на интересите си, докато много от колегите
ми за първи път се сблъскваха с бизнес
тематика и трябваше да се фокусират върху
усвояване на базата, която аз вече имах от
гимназията.

Кои

са най-ярките Ви спомени от
ученическите години?
Хубави години бяха, динамични години
– учехме, спортувахме, забавлявахме се,
пътувахме. Най-яркият ми спомен е
практиката по проект „Развитие на
компетенции за конкурентноспособност и
успешна интеграция във финансови
институции чрез тренинг и симулативни
сесии” по програма „Леонардо да Винчи”
на ЕС. Практиката беше в IEF – Барселона,
Испания от 05 юли до 27 юли 2003г.
Програмата беше много интересна –
всеки ден имахме различни занятия. Един
от тренингите беше игра с шапки разделиха ни на отбори и всеки получи
роля според цвета на шапката – някой
беше лидер, друг прагматик, трети
креативен и т.н. Трябваше да работим
върху даден кейс (бизнес казус), всеки в
ролята си. Когато всички завършихме
решенията си на задачата, ни накараха да
разменим шапките си и да го проиграем
наново - вече всеки в друга роля. Беше
много забавно и мисля, че всеки научи по
нещо за себе си като част от екип. Години
по-късно участвах в подобна игра за
стратегическо планиране цял уикенд - по
време на магистратурата ми в Лондон.
Харесвам този тип тренинги.
С какво се занимавате в момента?
Член съм на екипа по организацията
на традиционните годишни банкови
награди на Асоциация “Банка на Годината”.
Занимавам се и с частен бизнес в сферата
на персонализираните услугите. Също така
участвам в проект за реализиране на
социално отговорни каузи.
Какви съвети бихте дали на настоящите
ученици в гимназията?
Обикновено на младите хора се дават
много съвети как да бъдат успешни – за
важността на образованието, опита и
мрежата от контакти, колко е важно да
влагаш много труд,
да си находчив,
креативен, конкурентоспособен и т.н. Аз
бих ги посъветвала паралелно със
собственото си развитие, да търсят
възможности да допринесат за развитието
на средата, в която живеем, да бъдат
социално отговорни. Като възпитаници на
една от най-елитните гиманизии в
България - да бъдат промяната, която
искат да видят в обществото.
На всички ученици в ЧПГ „Банкер”
пожелавам да вървят все напред и нагоре.

Никол Ганчева

Анкета
с ученици на ЧПГ “Банкер”
Как избрах моето училище
Анкета на Карим Асади
В ЧПГ”Банкер” учителите са много добри.
В цялото училище има ред. В часовете е
тихо и спокойно, което ми помага да си
науча уроците още в час.
Асен, 10 клас
Разбрах за ЧПГ”Банкер” от мой
братовчед. Той ми обясни подробно
учебния план. Разказа ми, че обучението е
много интересно, че има възможност за
участие в проекти, че всичко, което се учи,
е много полезно.
В
днешно
време
изучаването
на
икономика предполага добра кариера, дава
голям избор за работа (банка, частна
фирма, счетоводна къща).
Карим, 10 клас
Изборът да уча в ЧПГ”Банкер” не беше
лично мой, а на родителите ми. Те държат
на доброто образование и се стараят аз да
го получа по възможно най-добрия начин.
Мина, 10 клас
След 7 клас можех да вляза във всяко
училище, но реших да последвам детската
си мечта. И не съжалявам!
„Банкер” е мястото, където всеки има глас,
мнението му бива чуто и всеки ученик има
шанса да прояви и развие талантите си. Тук
получаваме и прекрасно образование. Учат
ни най-добрите учители, които се държат с
нас като приятели.
Никол, 10 клас
До 7 клас учих немски и много исках да
знам още един език, който се използва в
цял свят – английски. Затова избрах ЧПГ
„Банкер”. Радвам се, защото учителката ни
по английски е много добра – сериозна, но
и с чувство за хумор. Обръща внимание на
всеки поотделно, обяснява много добре.
Бистра, 8 клас
В „Банкер” всичко е по-различно – в
часовете е тихо, учителите обясняват добре,
съучениците ми са много симпатични.
Атмосферата е страхотна!
Не трябва да ставаме много рано –
занятията започват от 8 часа. Часовете ни
са на блокове и имаме само по два-три
предмета на ден.
Радвам се, че ме приеха в това училище,
защото знам, че ще завърша като един
грамотен
човек
и
че ще
имам
възможността да продължа да уча в хубав
университет.
Цветелин, 8 клас
Предпочетох това училище само защото
беше близо до вкъщи, но после то наистина
ми хареса. Учителите са много добри,
съучениците ми – също. Но най-хубаво е, че
през следващите години ще има много
нови и интересни за мен специални
предмети. Нямам търпение да започнем да
ги учим.
Димитър, 8 клас
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“Учете,
с каквото и до се занимавате,
тези знания ще са ви от полза”
Интервю с г-н Иван Койчев
Главен мениджър в
“Болкан Венчърз Мениджмънт” ЕООД
Випуск`2005 на ЧПГ “Банкер”

Теорията на практика
Тренировъчна фирма
Едно от най-големите предимства на ЧПГ „Банкер” е, че придобиваме не само
теоретични знания, но и практически умения. Всеки от нас в 10 клас „създава”
своята тренировъчна фирма, чието институционализиране и развитие в
краткосрочен план развива в рамките на учебния процес през следващите две
години (11 и 12 клас). През този период добиваме реални знания за бизнеса –
от къде се тръгва и кои са първите стъпки за създаване на фирма, как се прави
успешна маркетингова стратегия, как да управляваме персонал и как да водим
счетоводство на избраната от нас фирма. През тези две години ние добиваме
знания и практически умения за създаване и развиване на собствен бизнес.
Някои от предприятията, които в момента ученици от 12 клас развиват са:
ресторант, транспортна фирма, масажно студио и др.
Сега ви представям предприятието на Филип Томов от 12 клас.

С какво се занимавате след завършването си
в ЧПГ „Банкер“?

„FT Group” ЕООД е новосъздадена фирма, която има дейност луксозни
автомобили под наем и присъства активно на пазара, печелейки доверието на
клиентите и партньорите с професионализъм и отговорност. Фирмата притежава
десет чисто нови автомобила от марката Х и последната придобивка автомобил У,
като осигуряваме на клиентите ни конфорт, спокойствие и отличаване на пътя.
Компанията има за цел да се разширява в областта си и да предлага найкачествено обслужване на своите клиенти. Фирмата осъществява дейността си
чрез чудесен екип от 6 високо квалифицирани млади хора. Вътрешнофирмената
ни информационна и комуникационна система дава максимална оперативност
на екипа, както и достъп на нашите партньори и клиенти до статуса на поръчки,
ценови листи и наличности.
Кристина Златкова

Започнах работа като juniоr manager в
една фирма и паралелно с това завърших
бакалавър в УНСС специалност „Икономика
на индустрията”. В момента работя в същата
фирма, но се издигнах до sales manager и
същевременно съм в процес на завършване
на магистратура в НБУ
специалност
„Международен бизнес”.
С какво ЧПГ „Банкер“ ви даде предимство
пред другите хора?
С бизнес образованието, което получих.
Всички тези предмети, които изучавах в
„Банкер”, след това ги учих и в университета.
Някои –
по-задълбочено, някои не, но
важното е, че ми беше много по-лесно от на
всички останали.
Какво бихте посъветвали учениците в ЧПГ
„Банкер“?
Учете, с каквото и да се занимавате, тези
знания, които ще придобиете, ще са ви от
голяма полза за ежедневието или поне за
обща култура.
Какво ще пожелаете на нашите читатели за
празника на банкера?
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Пожелавам
ви
много
успехи
с
манипулирането на бизнеса и на парите
(смее се).
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