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От днес до 18 юли всички клиенти на УниКредит Булбанк, които посетят централния
клон на банката на пл. „Света Неделя”, ще могат да разгледат вдъхновените творби на
младите художници от 105 СОУ „Атанас Далчев” в София. Учениците получиха
възможността да изложат картините си в банковия салон и по този начин таланта им да
достигне до повече хора.

Като истински звезди на вечерта младите артисти дойдоха на откриването, минавайки
по червен килим.

Своеобразната изложба беше открита вчера вечерта от главния изпълнителен
директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян, който приветства таланта на
младите художници. „Изключително се радвам да съм заобиколен от толкова красиви
творби, създадени от млади хора, които очевидно са добри в това, което правят”, каза
Хампарцумян. Той се ангажира и в бъдеще банката да подкрепя подобни прояви и да
насърчава таланта на новото поколение.

За 105 СОУ „Атанас Далчев”

105 СОУ „Атанас Далчев” е създадено в далечната 1937 г. като начално училище.
Училището привлича ученици от цяла София с уникалните си профили – италиански и
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изобразително изкуство, и с високо квалифицираните си преподаватели. В училището
са работили: художникът Никола Ангелаков, Малина Едрева, настоящ общински
съветник, Милен Керемедчиев – заместник министър на външните работи. А в момента
работят поетът Николай Милчев, Румелияна Христова - световната шампионка по
гребане от 1978 година в Нова Зеландия и бронзов олимпийски медалист от Москва
1980.

За повече от 70 години училището се е утвърдило като учебно заведение, даващо
възможност на своите възпитаници за успешна житейска, професионална и творческа
реализация.

Вече трета година партньор на училището е лицеят “Джовани Мели”, гр.Палермо,
Италия.

За УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк приключи 2009 г. като безспорен пазарен лидер по активи (11.5
млрд. лева), привлечени депозити (6.42 млрд. лева) , отпуснати кредити и аванси на
клиенти (7.37 млрд. лева) и собствен капитал (1.63 млрд. лева). Наскоро банката беше
обявена за “Най-добра банка в България” за изминалата година и от международното
списание Global Finance. През 2010 г. УниКредит Булбанк получи признание и на
България форум на бизнес лидерите за своята корпоративна социална отговорност.
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