
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

НАШИЯТ ГЛАС 
Брой 1/ ноември, 2016 г. ,   Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ 

* П А Т Р О Н Е Н  П Р А З Н И К  Н А  У Ч И Л И Щ Е Т О  *   

67 години ПГИ“Иван Илиев“ 

Създадена през далечната 1949 г. като Търговска гимназия 

само с четири паралелки, днес ПГИ „Иван Илиев“ – носител 

на орден  „Кирил и Методий“ III степен,  е едно от най-

големите и предпочитани училища в региона и  областта с 

модерните си специалности, висок професионализъм на 

учителите и постоянно обновяваща се материална база. 

Отбелязваме с гордост 67 години от създаването на 

гимназията – гордост, защото продължаваме 

традициятаПГИ „Иван Илиев“ да бъде сред най-добрите и 

елитни учебни заведения. Доказателство за това са 

постоянното утвърждаване на авторитета на училището,  

духът на новаторство и високи амбиции,  отличните 

постижения на нейните възпитаници и учители на 

регионално, национално и международно ниво. 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК – 67 ГОДИНИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“! 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ , 
Вие градите достойната история на нашата гимназия и 

през учебната 2015-2016 година дадохте своя принос в 

утвърждаване името й като място за вдъхновение, 

качествено обучение и учебен труд, като основа за 

успешна реализация. Многобройни са добрите ни 

резултати през изминалата година: 

 успешно дипломирани Випуск 2016, от които 81% 

приети студенти, 29% започнали работа по 

придобитата  специалност, отлично представяне на 

интервюта за работа и благодарствени писма от 

работодатели за подготовката, получена чрез 

комплексните усилия на екипа учители на училището; 

 работа по два международни проекта по Еразъм+:  

- КД1 „Европейска мобилност за успешен 

професионален старт“ - за практика в реална работна 

среда в Германия и предложение от партньорите за 

дългосрочно партньорство;  

- КД2 „Твърди и меки умения – ключ към 

прогресираща кариера“ -  за иновации в партньорство 

с училища от осем  държави, резултатите от който са 

представени на Европейската комисия като 

разработени добри практики, които трябва да се 

разпространят на територията на ЕС; 

 Многобройни първи и призови места в национални  

състезания, организирани от МОН, университети и 

сдружения; 

 Организирано от гимназията Национално 

състезание на английски език за икономисти в 

партньорство с Американския университет в 

България. 

Вярвам, че и в бъдеще ще постигаме успехи, с които 

да се гордеем и които да ни убеждават, че си 

заслужават усилията ни! 

Вярвам, че всеки член на семейството на  ПГИ „Иван 

Илиев“ е отделил специално място в сърцето си за 

своето училище и това е нашата гаранция, че 

гимназията е жизнеутвърждаващ  и действен 

организъм! 

Вярвам, че ПГИ „Иван Илиев“ е огнище на духа, което 

сгрява душите ни и дава духовен смисъл на нашето 

съществуване! 

Поздравявам ПГИ „Иван Илиев“- Благоевград с 

празника! 

Пожелавам здраве, взаимно уважение и вяра, 

че утре ще бъде по-добре от днес!  

ДИРЕКТОР: Ася Бояджева-Пенкова 



* У С П Е Х И  *   

 

ПЪРВА НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ 

УЧЕНИЧЕСКА АКАДЕМИЯ „КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ” 

Ученици на ПГИ „Иван Илиев” с ръководител 

на УТФ „Луксус” ООД г-жа Кадурина се върнаха с 

престижна награда от международно състезание XIX 

Панаир на учебните предприятия „Млад 

предприемач” в град Пловдив.   

Младежкият форум на бизнес лидерите, 

създаден през 2007 година по време на Годишното 

изложение на учебните фирми в Пловдив, има за цел 

да популяризира дейностите на учебните 

предприятия с най-сериозен принос към 

корпоративната социална отговорност и да поощри 

останалите фирми да развиват активна социална 

политика. През 2010 г. в Ученическа академия 

„Корпоративна социална отговорност” се проведе 

първият годишен конкурс за проекти на екипите на 

учебните предприятия. 

Сред критериите на Форума за излъчване на 

победител са: конкретна полза за обществото, 

партньорство с други организации, ангажираност на 

служителите на учебната фирма, последователност в 

изпълнението на проекта, новаторство и обществено 

признание. 

Финалният кръг се проведе в Пловдив на 15 

април. Всички кандидати трябваше чрез триминутна 

презентация да представят своя идеен проект. 

Учениците в УТФ „Луксус” ООД от миналогодишния 

ХI б клас с ръководител Илиана Кадурина спечелиха 

Първо място в категория „Инвеститор в обществото”. 

Изказваме благодарност за усилията, които 

положиха, за показаните  знания и креативност на 

Лили Иванова, Петя Янева, Теодора Димитрова, 

Мария Китанова, Мартина Данчова, Роза Георгиева, 

Тодор Сирлещов, Теодора Стоянова. Тези ученици 

представиха достойно себе си като част от работещ 

екип с новаторски идеи и модел за реализирането им. 

Те впечатлиха журито с представянето си и доказаха, 

че чрез изявите на наши ученици се  затвърждава 

позицията и на училището ни сред останалите 

професионални икономически гимназии.  

ЗАЕТИ ПРИЗОВИ МЕСТА НА НАЦИОНАЛНОТО 

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИКОНОМИСТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

ПРЕЗ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА 

 

В организираното от ПГИ „Иван Илиев” 

Национално състезание за икономисти на английски 

език нашите ученици доказаха, че боравят с 

икономическа терминология на английски език и 

показаха отлични презентационни умения. 

На последното състезание, проведено през 

изминалата учебна година, бяха поканени да участват 

и представители от други професионални училища. 

Отзоваха се 12 училища от страната, с ученици от ХІ 

и ХІІ клас. През І кръг преминаха 42 ученици за 

определяне на нивото на подготовката им по 

английски език. На състоялия се ІІ кръг участниците 

трябваше да напишат есе на тема „Моята бизнес 

мечта”. На 23.04.2016 г. в ІІІ кръг учениците, 

разделени на 6 отбора, изготвиха и защитиха 

презентация на английски език за разработване на 

бизнес в населено място в България.  

Нямаше да се справим без подкрепата от страна 

на нашите партньори: Американски университет в 

България и РИО Благоевград. Любезен домакин за 

финалната част от съревнованието, превърнало се в 

празник за икономистите, беше AUBG, 

предоставяйки аудиториум „Андрей Делчев“. 

Бъдещите икономисти се почувстваха като истински 

европейци в голямата и уютна зала, почувстваха се и 

горди чрез доказването на притежаваните 

икономически знания пред компетентното жури в 

състав: професор Джонатан Лайънс – департамент по 

бизнес от AUBG, Владимира Караджова – РИО 

Благоевград, Илиана Кадурина – старши учител по 

икономически дисциплини в ПГИ „Иван Илиев“ – 

Благоевград  
Усилията, които положихме за подготовката и 

реализацията на състезанието, бяха възнаградени, 



когато видяхме крайния резултат, а именно – 

усмихнати младежи, креативни икономисти, които 

могат да защитават свободно идеите си.  

Журито взе трудното решение и отсъди: 

 I място на екип 1 в  състав: Теодора Стоянова, 

Мирослав Иванов – ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград 

и Лиляна Данева – ПГИ „Иван Богоров“ – Варна. 

II място – екип 3  в състав: Таня Янакиева – ПГИ 

Перник; Димитър Шаламандов  и Ваня Чакърова – 

ЗПГ „Акад. Климент Тимирязев“ – Сандански 

III място – екип 6 в състав: Ивелин Тодоров – ПГИ 

„Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен; Лазар 

Джаков – ЗПГ „Акад. Климент Тимирязев“ – 

Сандански; Димчо Господинов – ПГСС „Васил 

Левски“ – гр. Първомай. 

С отговорната задача по координиране на 

провеждането и организиране на състезанието се 

заеха Нина Стоицова – пом.-директор по учебната 

дейност в ПГИ „Иван Илиев“ и Стефан Новоселски – 

съветник по приема в AUBG 

Приветствия към участниците и 

придружаващите ги учители отправиха официалните 

гости: Страцимир Кулински – президент на 

Американски университет в България, Ивайло 

Златанов – началник на РИО Благоевград и Ася 

Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван 

Илиев”. С присъствието си уважи събитието и 

Владимира Караджова – ст.експерт по организация на 

средното образование в РИО Благоевград. 

Амбицията ни е това състезание за 

икономисти на английски език да бъде включено в 

календара на МОН за национални състезания по 

професии. Всяко едно такова участие кара учениците 

да бъдат по-уверени и ги подготвя за работа в 

реалните условия на пазара на труда.

 

* У С П Е Х И  *  

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЦЕРН 

Г-жа Екатерина Бонева бе една от трите благоевградски учителки,докоснали се до голямата наука при 

посещението си на Европейския център за ядрени изследвания 

/ЦЕРН/, разположен на границата между Швейцария и Франция 

западно от Женева. Те посетиха най-голямата лаборатория по физика 

на елементарните частици на планетата. Заедно с още 36 свои колеги 

от цяла България, подбрани според професионалната им 

квалификация и участията на техни възпитаници в олимпиади и 

национални състезания, те преминаха 40-часов специализиран курс 

за 5 дни под формата на лекции, наблюдения и лабораторни 

упражнения, водени от български учени, работещи в ЦЕРН. През 

това време разгледаха тестовата установка на LHC- магнитите, които 

работят при температури до -271°C, детектора ATLAS, Idea Squarе 

/Център за представяне на революционни идеи от млади учени/, 

AMS-експеримента, компютърния център на ЦЕРН, който е сърцето на цялата му научна, административна 

и компютърна инфраструктура, СМS-детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от 

четирите експеримента за регистриране на елементарни частици в LHC, дивиха се и пред машината на 

Сътворението, известна в научните среди като Големия адронен ускорител /LHC/. В S’Cool LAB /учебната 

лаборатория на ЦЕРН/, дамите запретнаха ръкави, нахлузиха дебели ръкавици и пресъздадоха Камерата на 

Уилсън за създаване на изкуствени облаци. С нейна помощ наблюдаваха алфа- и бета-частици и следите, 

които оставят, преминавайки през нея. Целта на посещението 

им е да предизвикат интерес към модерната наука у 

учениците, като им разкажат какво са видели и преживели в 

най-голямата в света лаборатория по физика на 

елементарните частици, да им помогнат да мислят различно. 

В световен мащаб има отлив от природните науки, защото са 

твърде трудни за изучаване. Идеята е да мотивират 

учениците за по-задълбочено изучаване на физиката, 

информатиката и инженерните дисциплини, като им обяснят 

какво приложение намират в науката, налагайки нов модел 

на връзката учител-ученик с хората от сферата на науката. 

 



 
III МЯСТО В СЪСТЕЗАНИЕТО „СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ” 

На 25 март  2016 г.  се проведе Нацинално състезание „Стани 

стипендиант на ЧЕЗ“ в две направления -  „Електоенергетика“ и 

„Икономика“. Консултант на състезанието бе  г-жа Гергана Узунова. В 

направление „Икономика“ взе участие нашата ученичка Анелия 

Атанасова от специалност „Оперативно счетоводство“. Идеята  й е да 

превърне  старите репове по спирките  в „Оранжева зарядна кабинка” за 

мобилни устройства с WIFI точка, осигуряваща безплатен интернет за 

всички в обхвата на кабинката, а в непосредствена близост до нея да се 

монтира иновативно кошче, съдържащо място за използвани електрически крушки, стари батерии и 

неизползващи се вече електрически уреди и устройства. 

На покрива на „Оранжевата зарядна кабинка” ще бъдат монтирани слънчеви панели, които ще 

осигуряват необходимата енергия, а вътрешността им ще бъде оборудвана със зарядни устройства за различни 

модели смартфони, както и с екран, който ще се използва за реклама и съобщения, а също така и за кампании, 

свързани с опазването на околната среда. С помощта на уличните зарядни кабинки, които могат да се 

монтират навсякъде, се осигурява безплатна енергия за мобилни устройства по всяко време на денонощието. 

Фотоволтаични панели правят ток от слънцето и го съхраняват във вътрешна батерия. Ще се монтира 

видеонаблюдение, свързано с полицейското управление,  което ще осигури безопасността на проекта, а в 

същото време ще бъде и предпоставка за дългогодишно използване. 

Анелия се класира на трето място в състезанието, получи сертификат, индивидуална стипения, право 

да бъде на стаж в ЧЕЗ „България“ ЕАД  и студенстки права в Колеж по енергетика и електроника към 

Технически университет – София. 

 

ВТОРИ В ОБЛАСТТА 

 

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НИ ОТ Х КЛАС НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

През месец юни 2016 г. се проведе пилотната фаза на Националното външно онлайн оценяване на 

дигиталните компетенции на учениците от X клас. Участваха 20 000 ученици от страната, в това число 977 

ученици от Благоевградска област, от нашето училище – 69 ученици от X г, д, е клас. Оценяването от тази 

учебна година става задължително в цялата страна за ученици от X клас и е част от Стратегията за ефективно 

прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република 

България (2014-2020 г.) 

Участвалите ученици от ПГИ с успешното си представяне се класираха на II място в областта с успех 

Мн. добър (4.83). 

Сертификати от МОН получиха 92% от явилите се 64 ученици, защото успеваемостта им беше над 

50%. А тези, които имаха над 80% успеваемост, получиха и сертификат за отлични резултати, подписан от г-н 

Златанов. 

Ученици с отлични оценки са: Емануела Керенчева, Анелия Иванова, Петър Попов и Мария Георгиева 

от миналогодишния Х е клас, Димитрина Манова, Катя Попова и Кирил Войнов от миналогодишния Х д клас. 

 

 

 

 



ГИМНАЗИСТИ ОТ ПГИ ОБРАХА НАГРАДИТЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

Гимназисти от ПГИ „Иван Илиев“окупираха призовите места 

и обраха наградите в ХVІІ издание на националните ученически 

състезания по икономика, което се проведе в Стопанската академия в 

Свищов. Най-голяма бе конкуренцията в направление „Финанси“, 

където участваха над 40 ученици от цялата страна. 

Разделени на отбори, състезателите имаха на разположение 4 

часа, за да изработят проектно предложение с цел подобряване 

качеството на живот на населението в определена община. За 

осигуряване на равнопоставеност на екипите бяха подбрани общини 

със сходни социално-икономически характеристики и извън тези, от 

които са учениците. 

Гимназистите от ПГИ по безапелационен начин доказаха, че са най-добри, като се класираха на 

първите три места, освен това бяха отличени и със специална награда. Победители станаха 

единадесетокласничките Борислава Шаламандова и Виолина Григорова с разработката си за община Мездра. 

„Успяхме да се справим със задачата, като за три часа и половина направихме проект за 

възстановяването на лифта „Леденика“ и ски пистата, което ще доведе до развитието на туризма в региона и 

намаляване на безработицата“, разказаха талантливите гимназистки, вече приети за студентки в Стопанска 

академия. 

Второ място заслужи разработката за община Поморие на отбора, включващ и двамата ученици от 

ПГИ - Мария Китанова и Ивайло Безински, а трети се нареди екипът, сред който и възпитаничката на 

Икономиката Теодора Стоянова. 

Проектното предложение за община Две могили на Стефани Хаджийска, Нанси Велева, Петя Янева и 

Екатерина Стойкова бе отличено със специална награда. 

* У Ч Е Н И Ч Е С К О  Т В О Р Ч Е С Т В О *   

СМЕЛИТЕ И НОРМАЛНИТЕ 

Дълбоки са очите ми... Дълбоки... 

Умееш ли да плуваш е въпросът? 

Ако до днес си плувал само в мътни локви, 

нормално е да те е страх. 

 

Потъва се, да знаеш, адски лесно, 

когато ти изтръпват коленете. 

Премяташ крак връз крак – наляво и надясно, 

но въздух няма под водата! 

 

Не искам да те плаша, 

но удавници не липсват – те са много... 

Ако още мислиш, че е страшно –  

недей да скачаш толкоз на дълбоко... 

 

С локви е осеяна земята. 

Стъпваш в тях, но гледаш единствено 

луната. 

Смелите се хвърлят, без да мислят, във водата 

и посрещат с плуване вълната... 

 

А нормалните?! 

Нормалните остават на брега,  

закотвили се здраво на земята! 

И чужда ще бъде за тях на смелите страната! 

Стефани Стоянова /ХІ Б/ 

 

 
КРАСОТА 

Красив е този свят, 

розов цвят в дланта ми –  

аз съм влюбена в тази красота, 

сънувам сякаш приказка вълшебна, 

обичам звездния покров, 

топлината слънчева и нежна. 

А този стих е моят зов –  

бъди навеки в мен любов! 

Антоанета Гайдова /Х В/ 

 
СРЕЩИ С ПОЕТИ 

В международната седмица на 

четенете в училището бяха проведени 

срещи с български творци. Учениците 

се запознаха с писателя Михаил 

Вешим, автор на „Английският съсед”, 

който представи свои творби. Проявиха 

интерес към филмираните му произведения. М. Вешим с 

удоволствие разказа за мотива, който го е подтикнал да 

напише „Английският съсед”, а след това и „Руският 

съсед”. Самият автор бе очарован от интереса на 

гимназистите към съвременната ни литература.  

Втората среща бе осъществена с поета Илиян 

Любомиров, повече известен с псевдонима си Августин 

Господинов. Много емоции предизвика въпросът за 

избора му на псевдоним.  



* П Р О Е К Т И *   

 

 

ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА В ГЕРМАНИЯ 

По проект Еразъм+, КД1 „Европейска мобилност за успешен 

професионален старт” – ученически практики дванадесет наши 

ученици от специалностите „Оперативно счетоводство“ и 

„Икономика и мениджмънт“ проведоха двуседмичен стаж - от 

5 до 19 март 2016 година, в предприятия и организации в град 

Йена, Германия. Работните им места бяха осигурени в 

Професионално  училище по  бизнес и администрация, 

библиотека,  Основно училище "Фридрих Шилер", детска 

градина, Галерия за съвременно изкуство, УАГ за продължаващо обучение и преквалификация. Учениците  

имаха възможност да се запознаят с особеностите на немските фирми – тяхната структура, управление и 

счетоводство. Те работеха под прякото ръководство на немските ментори и изпълняваха успешно поставените 

им задачи. 

Представители  от партньорската организация УАГ изнесоха лекция за общуването и запознаха 

учениците подробно с особеностите на дуалната система на професионалното образование и обучение в 

Германия, лекции на тема „Трудово право в Германия“ и „Данъчната система в Германия“.   

Учениците посетиха фабриката за ръчно производство на горчица на г-н Репен, Спестовната каса на 

Йена, където участваха в беседа за немската банкова система, имаха възможност да слушат лекции на 

представители на занаятчийската и индустриално-търговската камара. 

В свободното си време възпитаниците на ПГИ посетиха редица исторически и културни 

забележителности. В Берлин посетиха сградата на 

Райхстага, Александърплац, Телевизионната кула, 

Островът на музеите, Музей на египетското изкуство, 

Бранденбургската врата, Берлинската катедрала „Свети 

Лудвиг“, разходка край река Шпрее, нощен Берлин и 

други. В Йена посетиха Jenа Tower, Музей на стъклото, 

Музей на оптиката, къщата  музей на Шилер, 

Планетариума, университетите в града, Галерията на Йена, 

Библиотека, хотел „Steigenberger Esplanade Jena“, 

симфоничен концерт. 

При посещението на Лайпциг учениците видяха 

кафето, в което са писали Гьоте и Шилер, сградата, в която 

Георги Димитров е произнесъл речта си на Лайпцигския 

процес. Беше проведена и екскурзия до град Ерфурт и 

манастира на Августиан, в който е живял Мартин Лутер, 

мостът на търговците „Кремербрюке“, католическата 

катедрала в центъра на града, екскурзия до град Ваймар,  

градът на Гьоте, Шилер, на композитора Ференц Лист, а 

след това и център на нацизма. Разгледаха и  концлагера 

Бухенвалд. 

Учениците участваха и в радиопредаване за 

България на немски език на радио OKJ.  

Възпитаниците на ПГИ създадоха много контакти с 

български студенти, които учат в град Йена и обмениха 

информация за възможностите, които Германия предлага за 

продължаване на образованието във висши учебни 

заведения. 

 

 

 



 
 

ПГИ "Иван Илиев" - домакин на третия краткосрочен 

обмен на ученици и учители по програма „Еразъм+ КД2” 

 
От 14 до 18.03.2016 г. ПГИ "Иван Илиев" беше домакин на третия краткосрочен обмен по проект 

"Твърди и меки умения - ключ към прогресираща кариера", в който участваха 33-ма ученици и 16 учители от 

средни общообразователни и професионални училища от Португалия, Испания, Италия, Франция, Германия, 

Румъния и Турция.  

Основната цел на проекта беше създаване на иновационен продукт за развитие на твърди и меки 

умения у учениците, за търсене и намиране на работа на територията на Европейския съюз и успешна 

професионална реализация.  

По време на визитата се осъществи обучителна сесия за тиймбилдинг, подготвена от България. 

Учениците бяха разделени на 3 работни групи, които чрез решаване на дадени задачи трябваше да се 

превърнат в добре работещи екипи и да излъчат своя откроил се лидер. Учениците представиха презентации, 

съдържащи 10 интересни факта за някоя от другите страни участнички, и се срещнаха с кмета на Благоевград 

д-р Атанас Камбитов.  

След проведената от италианските участници обучителна сесия учениците направиха самооценка на 

презентациите, представени от тях, изтъкнаха силните и слабите им страни. Обучителната сесия "Разрешаване 

на проблем" на френската група бе последвана от разработения от България тест за самооценка "Отборен 

играч ли съм"".  

Гимназистите изготвиха въпроси към ръководителите на 3 фирми, които посетиха по-късно през деня - 

"Ванико" ООД, "Бодрост 96" ЕООД и хотел "Монте Кристо". Собствениците на компаниите посрещнаха 

екипите и ги запознаха с особеностите на своя бизнес.  

 

 



* Д Е Н  Н А  О Т В О Р Е Н И Т Е  В Р А Т И *   

 

На 18.11.2016г. се поведе Ден на отворените врати на Кеймбридж училищата в България. Представена беше 

нашата гимназия и сътрудничеството й с Асоциацията на Кеймбридж училищата. Десетте най-изявени ученици по 

английски език бяха наградени пред публика. Открит беше щанд на Асоциацията и издателство „Клет”.  

 Г-жа Десислава Иванова проведе открит урок на тема: „Сподели своя опит и предай нататък” 

 

* Т Е А Т Р А Л Н И  И З Я В И *   

 

Малък училищен театър „ARGY’S  STARS“ към ПГИ 

„Иван Илиев“ – Благоевград съществува от две години. 

През изминалата учебна година участниците в него – 

Мария Гюзлева, Марио Гемов, Елизабет Мазурска, Рени 

Езекилова, Катя Попова, Илияна Олева, представиха 

достойно гимназията като взеха участие в различни 

мероприятия. За участието си в инициативата „Училище на 

годината“ те представиха откъс от авторския спектакъл 

„Любовен сън …ли?“, за което бяха наградени с грамота за 

добро представяне в кръг „Култура“. Но постижението, с 

което всички се гордеем е участието на училищния театър 

в Осмия международен фестивал на детското творчество 

на английски език „Светът в детските длани“ в град Балчик. Учениците от „ARGY’S  STARS“ участваха в две 

категории. В категория „Сценично изкуство на английски език“ те представиха откъс от „Ромео и Жулиета“ на 

Шекспир на английски език и заеха четвърто място в крайното класиране. В категорията „Сценично изкуство 

на роден език“ бе представен авторския спектакъл 

„Любовен сън …ли?“, който беше отличен със 

специалната награда на журито за най-добро 

превъплъщение на доброто и злото. Освен тези две 

комплексни награди бяха връчени и още две 

индивидуални награди за актьорско майсторство – на 

Катя Ангелова Попова от XIд клас и Елизабет Ботьова 

Мазурска от XIIв клас. 

 


