
 
 

Пощенска банка и SoftUni обявиха старта на своето стратегическо 
партньорство 

Двете организации ще подкрепят младите хора, които искат да се развиват в България 
 

11 септември 2018 г. 

Пощенска банка стартира в навечерието на новата учебна година съвместен проект със 
СофтУни (SoftUni) в подкрепа на българското образование. Той включва различни активности 
за подготовка на младите хора за професиите на бъдещето и реализация в България. Със 
стратегическото партньорство двете организации имат за цел да насърчат студентите да 
развият потенциала си като IT и дигитални лидери, подготвени за динамично променящата се 
среда и новите тенденции в банкирането. Проектът е част от стратегията на банката за 
дигитализация и цялостната ѝ политика за корпоративна социална отговорност.  
 
В рамките на партньорството курсистите от най-големия образователен център за IT и 
дигитални технологии в България ще имат уникалната възможност да работят по реални 
проекти и казуси на Пощенска банка. Те ще могат да обсъждат своите идеи и планове за 
собствен бизнес с експертите, да предлагат и разработват различни дигитални решения за 
реализация в банката, като някои от тях лично ще участват в тяхното интегриране. В 
допълнение, партньорството дава възможност за професионална реализация в банката на 
завършилите студенти от СофтУни. Те ще могат да се присъединят към екипите на 
специализираните отдели на Пощенска банка за разработване на дигитални иновации, като 
статистици, анализатори, специалисти по дигитален маркетинг и комуникации, специалисти по 
цифрови продукти и други. Всички желаещи студенти от университета ще могат да се включат и 
в Innovation Lab на Пощенска банка. 
 
„От години инвестираме в собствени проекти и се включваме проактивно като партньор в 
множество образователни инициативи, насочени към младите хора. С партньорството със 
СофтУни целим да подготвим младите хора да се включат в реалния бизнес веднага след 
завършване на университета. От нас, хората от бизнеса, зависи да създадем средата, която да 
отключи креативността, любознателността и потенциала им, даваща им едно по-добро бъдеще 
и стимулираща ги да останат да работят у нас. В Пощенска банка залагаме на иновациите и 
модерните технологии, които се създават в отборна игра. Затова знаем, че в лицето на СофтУни 
имаме един силен партньор, с който смело ще работим не само за бъдещето на банкирането, 
но и за бъдещето на младите хора“, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен 
директор и председател на УС на Пощенска банка.  
 
„Партньорството между СофтУни и Пощенска банка е стратегическо и обединява сферите на 
информационните и дигитални технологии, образованието и банковия сектор. 
Сътрудничеството между нашите две институции ще обхваща съвместна работа по различни 
образователни проекти и други инициативи, чрез което заедно ще създадем нова добавена 
стойност, подпомагайки развитието и кариерния път на бъдещите експерти. Щастливи сме от 
това партньорство, защото то за пореден път доказва, че образованието и бизнесът могат да 
работят успешно ръка за ръка в създаването на една по-конкурентна среда и по-силна 
икономика“, коментира Иван Ненков, CEO на СофтУни. 
 
В рамките на инициативата Пощенска банка се включи в първия SoftUni Fest, който събра на 
едно място хора с интереси в програмирането, дигиталния маркетинг и дизайна. Студентите в 
една от категориите имаха възможност да работят по реален практически казус, зададен от 



 
финансовата институция. Банката подкрепи и SoftUni Camp 2018 – летния лагер за програмисти 
и ИТ ентусиасти. 
 
 
**** 
Пощенска банка подкрепя проекти в някои от основните сфери на обществения живот – 
образование, спорт, грижа за околната среда и корпоративно дарителство. Част от 
подкрепените от институцията образователни проекти са „Европейската седмица на парите“, 
съвместна инициатива на Европейската банкова федерация, Асоциацията на банките в 
България и др., която цели да подобри нивото на финансова подготовка на учениците в 
основните и средните училища в Европа, както и програмата за подобряване на финансовата 
грамотност „Финанси по ноти“. Пощенска банка развива своя стажантска програма в подкрепа 
на младите хора вече повече от 11 години, участва в най-разпознаваемия проект на Глобалния 
договор на ООН – „Гордея се с труда на моите родители“, в проекти на Националната 
търговско-банкова гимназия в София и Американския колеж. 
 
Мисията на СофтУни е да предоставя висококачествено и достъпно образование в сферата на IT 
и дигиталния свят, създавайки истински професионалисти и бъдещи лидери, допринасяйки за 
една мечта, България – Силициевата долина на Европа! Сега двете институции обединяват 
усилия за една обща цел – професионалното бъдеще на младите хора у нас. 
 
  


