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През тази учебна година  ПГИ „Иван Илиев“  чества  

65-годишния юбилей на училището, който 

преминава  под  девиза „65 години ПГИ – знания, 

успехи, авторитет“. Празникът бе тържествено 

отбелязан с концерт в зала „Яворов“, на който 

възпитаниците на гимназията очароваха публиката 

със своя талант, дух и творчество. Феерията от 

танци, песни, хумор и веселие на сцената прикова 

вниманието, предизвика бурни и искрени 

аплодисменти, доказа, че най-голямото богатство 

на ПГИ са нейните ученици. Вълнуващо обръщение 

към ученици, учители и гости направи директорът 

на ПГИ г-жа Ася Бояджиева, която с гордост 

отбеляза многобройните успехи и заслуженото 

място на елитна гимназия в града и областта. 

Признание за авторитета на ПГИ „Иван Илиев“ бяха 

и многобройните гости, както и поздравителните 

адреси по случай празника. Заместник-кметът г-н В. 

Смиленов лично поднесе своите поздравления ,  

вълнуващи думи отправи и бившият директор г-жа 

Вълева, която изрази своето задоволство от факта, 

че успехите на ПГИ се множат във времето и тя 

запазва своята притегателна сила за младите хора в 

региона. 

 

В чест на 65-годишния юбилей на ПГИ „Иван 

Илиев“ бяха проведени редица състезания, 

конкурси и игри, в които учениците доказаха 

своите знания, умения и творчество по 

специалните и хуманитарните дисциплини. В 

тях първите места заеха: 

Хабибе Сунай, Анелия Атанасова /11г – БЕЛ 

Кристън Пейчева /11г, Добрин Стоилов/12г – 

Английски език; 

Мария Цветкова /11в – Счетоводство на 

предприятието; 

Рени Езекилова /10в, Лили Иванова /10б – 

Обща теория на счетоводната отчетност; 

Мирослав Иванов /Хг, Марио Гемов/Хг – 

Информационни технологии; 

По традиция възпитаниците на ПГИ заемат 

призови места на национални състезания по 

счетоводство, управление на проекти и др. 

                                           

 
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

НАШИЯТ ГЛАС  

 
                           Брой 1/ 2015 г., изд. клуб „Млад журналист“/ Проект „УСПЕХ“ ,  ПГИ „Иван Илиев“ 

*  х р о н и к а  *   
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*ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ ЗА УСПЕШЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАРТ*  

 

 

       През тази учебна година ПГИ „Иван Илиев“ продължи дейността си  по проекта  „Европейска 

мобилност за успешен професионален старт“, сектор „Професионално образование и обучение“. 

Ученици от дванадесети клас, специалност „Оперативно счетоводство“, под ръководството на г-жа  

Димитрова и г-жа Стамберова посетиха град Йена, Германия, и проведоха двуседмичен стаж в местни 

предприятия и организации. Те имаха възможност да се запознаят с особеностите на немските фирми 

– тяхната структура, управление и счетоводство. Работиха под прякото ръководство на немските 

ментори и изпълняваха успешно поставените им задачи. Наред с това стажантите имаха възможност 

да се запознаят и с особеностите на немското търговско банкиране на специална среща във Волксбанк 

Салеетал, където слушаха лекция за взаимоотношенията на банките и предприятията. Българските 

ученици имаха възможност и да проведат съвместен учебен час по икономическа информатика със 

свои връстници от германското училище „Щой“. Впечатляващо бе и посещението на град Ерфурт, 

където групата научи много за живота на Мартин Лутер при посещението си в манастира, в който той 

е живял. Учениците и техните преподаватели останаха впечатлени от гостоприемното отношение на 

немските ментори и партньорската организация УАГ, както и от чистотата и зеленината на град Йена, 

от вкусните сладкиши и други кулинарни специалитети на региона. Сбогуването бе изпълнено с много 

прегръдки с новите немски приятели и обещание за нови срещи. 
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                           ПГИ Е МОЯТ ИЗБОР 

                                   Есе 

      /Посветено на 65-годишния юбилей на ПГИ/ 

 

        Безспорно ключът към успеха в живота е училището. 

Преди да бъда приета в ПГИ ,,Иван Илиев", бях чувала 

много за нея. Предизвикваше у мен силен интерес и 

любопитство.  Превърна се в мечта, после – в цел, а днес – 

в   реалност. Направих своя избор, защото вярвах, че това 

училище ще ми даде един добър старт за бъдещето.                       

ПГИ ,,Иван Илиев" отваря врати не само към бъдещето, но 

и към света и хората. Чувствам се част от едно голямо 

семейство, провокира ме да знам повече и повече, кара ме 

да вярвам и да мечтая, задължава ме. Тук ние се 

променяме, изграждаме своя характер и израстваме като 

личности. Училището ни учи не само на знания, но и на 

ценности. Това е време, в което човек за първи път познава 

смисленото, истинското приятелство, а може би и любовта. 

Преживените моменти в празници и делници са едни от 

най-вълнуващите преживявания, споделени с много 

приятели,  приобщаване  към общи идеи. Много такива 

моменти са се превърнали в традиции, спазващи се и до 

днес. Това е един знак за устойчивост, за съхранение на 

ценности, за запазване на едно цяло, което се превръща в 

една неразрушима връзка между поколенията.                                                                                         

В ПГИ всичко, което ме вълнуваше като очакване, стана 

реалност. Гимназията не само ще остави една трайна следа 

в моя живот, а нещо повече - ще стане неразделна част от 

него, както аз - горда възпитаничка на Професионална 

гимназия по икономика ,,Иван Илиев", съм част от нея. 

 

                        Десислава Миленкова VIII а клас 

******************************* 

 

 

На моето училище 

  Като ято птици пролет 

  ти ни приюти, 

  а на есен многоцветна 

  всяко ято отлетява... 

 

 По пътищата на живота 

  наученото в теб ни води - 

  дебит, кредит и печалба 

  план, отчет - прогреса да творим. 

 

  Ние сме малко колелце 

  от часовника на времето 

  и винаги стрелката ще ни връща 

  тук, поели своя път с любов.  

    Антоанета Гайдова  IXв клас 

           * * * * *    

       

Докосване 

  Един мъж в есента … 

  Една жена в пролетта … 

  Бряг, река … 

  Горяща искра … 

  Объркани чувства – 

  като разпилени листа. 

  Един мъж с побеляла коса … 

  Една млада жена. 

  Две тъжни очи … 

  Разпиляна коса. 

  Две чаши с тъга. 

  Една самотна сълза. 

  Бряг , река … 

  Той и тя… 

  Любов и вина – ръка за ръка   … 

Стефани Стоянова  IX б клас 

     

 

*УЧЕНИЧЕСКО  ТВОРЧЕСТВО* 
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        През тази учебна година в ПГИ започна своята дейност клуб „Поетично слово“ под ръководството 

на г-жа Трендафилова. В него се включиха ученици от девети клас, които обичат поезията. Участниците  

се докосват до магията  на художественото слово, развиват своя поетически талант. Те доказват, че 

възпитаниците на ПГИ „Иван Илиев“ са с многостранни интереси, отворени както за икономическите 

науки, така и за изкуството. Предлагаме на вашето внимание част от техните творби. 

 

 

           Смелите и нормалните                                                               ***           

Дълбоки са очите ми … Дълбоки …                                                   Есенна утрин       

Умееш ли да плуваш е въпросът?                                              Свеж полъх на есенен вятър студен,                                                        

Ако до днес си плувал само в мътни локви,                            слънчеви лъчи, обвити с тъга.           

нормално е да те е страх!                                                              Изгревът е вече опиянен -                     

Потъва се, да знаеш, адски лесно,                                              жълто обагрена душевна дъга. 

когато ти изтръпват коленете.                                                      Открита гледка, спокойствие, мир, 

Премяташ крак върху крак ту наляво , ту надясно,                един полъх на самота ме подмина! 

но въздухът не стига под водата!                                                Росна капка за еликсир,                      

Не искам да те плаша,                                                                    цяла вечност от спомени мина.                                         

но удавници не липсват – те са много …                                   Листа и клони, забити в сърцето…                   

Ако мислиш все още, че е страшно –                                         Тази нощ есента един лист отрони. 

недей да скачаш толкоз надълбоко.                                          Наоколо е пусто. Всичко бе мое, 

Смелите се хвърлят, без да мислят, във водата,                     а сега ми е просто отнето !!! 

 

и посрещат с плуване вълната ….                                                           Стефани Стоянова  IХб клас 

А нормалните – те остават  тука, на брега,                                                     * * * 

здраво закотвени  в земята! 

 

                  * * * * 

 

 

*УЧЕНИЧЕСКО  ТВОРЧЕСТВО* 
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Разказват участниците в  клуб 

"Приемственост и съхранение на българските традиции, бит и култура" 

     Участниците в клуба под ръководството на г-жа Валерия Дюлгерска споделят, че заниманията 

са изключително интересни:   

„ Г-жа Дюлгерска ни запознава с  бита и културата на българина през вековете. Представи ни 

презентации за антични и средновековни градове, крепости и местности в България.  Първата 

тема, която ни въведе в атмосферата на българския бит, бе посветена на Деня на християнското 

семейство - 21 ноември. Посетихме тържество на възрастни хора по случай празника. 

Поздравихме ги с изпълнение на български народни песни, а Радослав Петаков  от общежитието 

на ПГИ им посвири на каба гайда. Възрастните хора ни разказаха за традициите на празника и 

изразиха радостта си от нашето посещение и предстоящата ни съвместна дейност.  

Изключително интересно за всички участници в клуба беше заниманието на тема "Рецептите на 

баба". Тогава ние се научихме да месим питка, да правим баница, приготвихме и грис халва. 

    В навечерието на коледните празници се проведе нашата първа представителна изява, която 

бе уважена  от директора на ПГИ  г-жа Ася Бояджиева. Съвместно с пенсионерите от 

пенсионерския клуб в жк  „Еленово“ направихме възстановка на Бъдни вечер. Масата ни беше 

отрупана с традиционни постни ястия, а залата пресъздаваше стар български дом. Ние 

разказахме на възрастните хора какво сме научили за българските празници, а те споделиха 

своите впечатления. Възрастните дами ни изпълниха народни песни, а накрая всички  заедно 

играхме български хора. Изявата бе незабравимо преживяване.  

    Интересно премина посещението ни в Етнографски комплекс в  квартал Вароша. Запознахме се 

с характерни особености на старинната българска къща, посетихме църквата, както и 

художественото ателие на сем. Грънчарови, където разгледахме прекрасни картини , а г-жа 

Грънчарова ни разказа за творчеството си. Заниманията в клуба под умелото ръководство на г-

жа Дюлгерска правят ежедневието ни по-пълноценно и  ни обогатяват  духовно.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*П Р О Е К Т  У С П Е Х * 
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*П Р О Е К Т  У С П Е Х * 

 

По традиция младите журналисти от 

едноименния клуб по проект „УСПЕХ“, 

ръководен от г-жа Атанасова, посетиха най-

голямата медийна институция в региона РТЦ - 

Благоевград. В ролята на техен гид в  „кухнята“ 

на медиите беше журналистката г-жа Лалка 

Радкова, бивша възпитаничка на ПГИ „Иван 

Илиев“. Тя ги въведе в  студията, в които се 

творят радиопредаванията. Гимназистите  

почувстваха творческата атмосфера, докоснаха 

се до магията на радиото. След това   г-жа 

Радкова разказа спомени от ученическите си 

години, даде ценни съвети за бъдещата 

реализация на гимназистите. Участниците в 

клуб „Млад журналист“ останаха  доволни и 

обогатени с нови  впечатления и знания за 

своята бъдеща дейност.   

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА 

Клубовете „Счетоводна къща“1 

с ръководител г-жа Л. Ценкина и „Счетоводна 

къща“ 2 с ръководител г-жа Б. Костадинова 

проведоха съвместно своите първи 

представителни изяви. Клубовете включват 

ученици от дванадесети клас, които допълват 

своята професионална подготовка чрез 

извънкласната дейност по проект „УСПЕХ“.  

Гости на изявата бяха директорът на ПГИ г-жа 

Ася Бояджиева, пом.-директорът г-жа Г. 

Деренцева, учители и представители на други 

клубове. Дейността на двете групи бе 

представена чрез презентация, след което 

дванадесетокласниците  влязоха в ролята на 

счетоводители и управители на фирми. 

Представиха рoлева игра в два казуса –

откриване  на фирма за търговия на дребно за 

нехранителни стоки и отваряне на хранителен 

магазин. Заниманието даде възможност на 

практика да приложат придобитите знания и 

умения в двата клуба. След това отговориха 

умело на зададените им въпроси. Изявата 

помогна  на гимназистите в подготовката им за 

тяхната бъдеща професионална реализация 
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Г-жо Алтънова, какво представлява програмата „EURES“? 

     Мрежата „EURES“е създадена през 1993 година от Европейската комисия и страните-членки на ЕС 

с цел да предложи информация и услуги в областта на трудовата заетост, базирайки се на принципа 

на свободното движение на работници в ЕС. Тези услуги са безплатни. Предлага мрежа от 800 

съветници в Европа, а в България те са 14. Техните данни за контакт и адреси могат да бъдат намерени 

на страницата www.az.gfvernment.bg/eures, както и във всички регионални служби за заетост. 

    Може ли да ни дадете по-конкретна информация? Дипломите, с които учениците от ПГИ излизат, 

имат ли някаква стойност на трудовия пазар в Европа ? 

     Общо 32 европейски държави,  всички служби на заетост са в една обща мрежа и си сътрудничат 

за обмен на работна ръка. Обменят оферти за работни места и кандидатури за работа. Българските 

граждани могат да кандидатстват за всяко работно място в Европа. Дипломите от българските учебни 

заведения, включително и вашето училище, се признават в Европа. Когато учениците имат 

икономическо образование, това е един плюс, тъй като се търсят кандидати  с определена 

професионална подготовка. Единственото изискване е дипломата да бъде преведена на съответния 

език, с обикновен превод, а не така наречената  легализация.    

     С икономическо образование намират ли се подходящи работни места в европейските страни? 

Кои държави са най-достъпни за специалностите, които учениците в  ПГИ  изучават? 

    Важно е учениците да имат специалност и професия.  Нова тенденция днес е счетоводството и 

финансово - икономическо обслужване на фирмите да се извършва от големи компании извън самите 

фирми. Благодарение на интернет комуникациите един счетоводител може да извършва 

счетоводството на фирма в друга държава. Основен работен език е английският. Затова другото важно 

условие е чуждоезиковата  подготовка. Дори и да владеете перфектно вашата професия, ако чуждият 

ви език не е на ниво, нещата няма да се получат. 

    Благодарим Ви за вниманието! 

 

                                                                                         *И Н Т Е Р В Ю*                                                                                                        

 
 

         Участниците в клуб „Млад журналист“ посетиха 

Бюрото по труда в Благоевград, за да получат отговор 

на интересуващи ги въпроси във връзка с бъдещата 

професионална реализация на младите хора. Те се 

срещнаха с г-жа Маргарита Алтънова, главен експерт  

и съветник по европейската програма 

„EURES“/Европейски услуги за заетост/. 

 

http://www.az.gfvernment.bg/eures
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1. Как се е наричала гимназията при създаването и през 1949 година? 

2. Термин от банковата сфера. 

3. Колко специалности има в ПГИ " Иван Илиев "? 

4. Колко са били  паралелките на  гимназията при създаването? 

5. Къде е роден Иван Илиев? 

6. Кой е първият директор на училището ? 

7. Кое е революционното име на   Иван Илиев ? 

8. От 1986 година е въведена нова дисциплината в ПГИ. Коя е тя? 

                   Съставиха: Беатрис Василева, Антоанета Гайдова,  IХ в клас 

 

                Коментар на броя: съвременните байганьовци  

      Посочваме ги често с пръст, като обикновено изключваме себе си. Но изглежда, те са част от нас. 

За да ги открием, достатъчно е да посетим стола на ПГИ. Байганьвците си пробиват ред чрез лакти или 

изобщо не застават на опашката, а се „присламчват“ отпред. А след голямото междучасие те са 

оставили своите колоритни следи по масите, столовете, пода.   Кошчето за боклук е наблизо, но кой   

„будала“ ще си изхвърля боклука, след като може друг да го направи. Типично по байганьовски! 

    Констатираха и написаха: съвременните донкихотовци, които все още вярват, че можем да бъдем 

истински европейци 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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