
 
 

ПРОГРАМА  IR JUNIOR CLASS  

14 -22 ноември 2019  

 

І. ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

Дата  Обучителен модул  Лектори Форма на обучение и 

времетраене  

14.11.2019  Капиталови пазари – функции и 

инструменти. Инвестиционни 

посредници, видове инвеститори и 

институции на капиталовия пазар.   

 Маню Моравенов,  

Изп. Директор на 

БФБ АД;  

Стоян Николов,  

Изп. Директор на 

ПФБК 

Лекционно, 

присъствено 6 часа,  

последваща 

самоподготовка и 

консултации с 

лекторите 

15.11.2019  Основи на IR Мениджмънта. Роля на 

мениджъра по връзки с 

инвеститорите, взаимоотношения с 

останалите участници на 

капиталовия пазар 

Даниела Пеева, 

Председател на УС 

на АДВИБ  

София Аргирова, 

Зам председател на 

АДВИБ  

Пелагия Виячева, 

ДВИ Софарма АД  

 

Лекционно, 

присъствено 6 часа,  

последваща 

самоподготовка и 

консултации с 

лекторите 

16.11.2019 Основи на счетоводството на 

публичната компания, финансов 

анализ, одит и одитни комитети 

Виктор Спириев – 

финансов директор 

на Монбат Груп, 

Анелия Петкова – 

Тумбева – 

регистриран одитор 

и член на одитните 

комитети на 

публични компании 

Доц. д-р Атанаска 

Филипова-Сланчева 

Преподавател в 

катедра 

Счетоводство и  

анализ на 

Финансово 

счетоводен 

факултет, УНСС 

Лекционно, 

присъствено 6 часа,  

последваща 

самоподготовка и 

консултации с 

лекторите 

17.11.2019  Национална и европейска правна 

рамка на IR регулацията. 

Нормативни задължения за 

оповестяване на информация 

Иван Даскалов, гл. 

юрист АДВИБ, 

Данил Джоргов, гл. 

юрист АДВИБ 

Лекционно, 

присъствено 6 часа,  

последваща 

самоподготовка и 

консултации с 

лекторите 



18.11.2019  Финансови и нефинансови 

комуникации с акционери, 

анализатори, медии и 

заинтересовани лица 

Даниела Пеева, 

Председател на 

АДВИБ,  

Марина Стефанова, 

КСО есперт  

Лекционно, 

присъствено 6 часа,  

последваща 

самоподготовка и 

консултации с 

лекторите 

19.11.2019 Практическо обучение в публична 

компания или друг участник на 

капиталовия пазар, партньор на 

програмата. 

Софарма АД, 

Монбат АД, 

Топливо АД, БФБ 

АД, ПФБК, Трейс 

Груп Холдинг, 

Стара Планина 

Холд АД, 

Асоциация на 

индустриалния 

капитал в България, 

Национална 

комисия по 

корпоративно 

управление. 

 

22.11.2019  Писмен и устен изпит   2 часа  

02.12.2019  Оповестяване на резултатите от 

изпита. Издържалите успешно 

изпита получават покана за  

Церемонията на Годишните IR 

награди на АДВИБ – 10.12.2019 г. 

Гранд Хотел София  

  

10.12.2019  Церемония по връчване на 

сертификатите – по време на 

Годишните IR награди на АДВИБ  

  

 

 

 

ІІ. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА 

1. Брой участници в програмата – до 25 лица 

2. Критерии за подбор:  

 Студенти, обучаващи се в следните специалности: счетоводство и контрол, финанси, стопанско 

управление, право, комуникации, връзки с обществеността, комуникационен мениджмънт или 

близки до тези специалности; 

 възраст между 21-24 г.  

 минимум успех от обучението много добър 4,50; 

 минимум две завършени години в  бакалавърска степен. За студентите, обучаващи се в 

магистърски програми – завършен първи курс на обучение. За студентите, обучаващи се в 

специалност право  – завършен втори курс на обучение. 

 Интерес в областта на капиталовите пазари, корпоративното право, PR, корпоративни 

комуникации, финансов анализ.   

 Вледеене на английски език, втори западен език е предимство.  

ІІІ. СЕЛЕКТИВЕН ПРОЦЕС 

Програмата се оповестява до 18.10.2019 г. в контактините университети, както и чрез каналите за 

комуникация на АДВИБ и партньорите.  

Кандидатите изпращат кратка биография, мотивационно писмо и документ удостоверяващ 

специалността, в която се обучава, както и средния успех от обучението в срок до 1 ноември 2019 г.  

Комисия в състав – членове на УС на АДВИБ прави подбор на 25 кандидата и ги уведомява до 

08.11.2019 г. за допускане в програмата.  

Начало на програмата: 14.11.2019 г.  

 

ІV. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПИТИ:  

1. Писмен изпит с 50 въпроса – по 10 въпроса от всеки модул. Времетраене 1 час  



2. Съвеседване на част от лекторите  с участниците  

3. Сертификатите се връчват на участниците, успешно преминали кърса на обучение с над 65 %.  

V. КОНТАКТНИ УНИВЕРСИТЕТИ: ВУЗФ, УНСС, Стопанска академия гр. Свищов, Софийски 

университет, НБУ 

 

VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. ПОКРИТИ РАЗХОДИ. Програмата се финансира от 

АДВИБ. Софарма АД осигурява зала за обучение и кафе паузи на участниците. Участниците финансират 

самостоятелно разходите си за престой в гр. София.  

 

VІІ. МЕДИЯ ПАРТНЬОР НА ПРОГРАМАТА SeeNews  

VІІІ. ПАРТНЬОРСКИ КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБУЧЕНИЕТО: Софарма АД, Монбат 

АД, Топливо АД, БФБ АД, ПФБК, Трейс Груп Холдинг, Стара Планина Холд АД, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Национална комисия по корпоративно управление.  


