
68 ГОДИНИ 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО 

ИКОНОМИКА 

„ИВАН ИЛИЕВ” 

ПРОГРАМИ  
И ПРОЕКТИ: 

 По програма  „Junior Achievement“: 

 Мениджър за един ден; 

 Иновационен лагер; 

 Учебна компания. 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик“, мо-
дул „Осигуряване на обучение на талантливи   ученици 
за участие в ученическите олимпиади”; 

 Българо-австрийски образователен проект ECO NET– 

изграждане на национална мрежа от Учебно-

тренировъчни фирми; 

 Проект по програма „Леонардо да Винчи“ -                  

„Европейски практики в началното и продължаващото 

обучение на икономисти за успешна реализация на 

пазара на труда“; 

 Проект „Да направим училището привлекателно за 

младите хора“ на МОН; 

 Проект „Ученически практики“, Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 
2020 г.“; 

 Проект по програма Еразъм +, КД 1 - „Европейска мо-
билност за успешен професионален старт“; 

 Проект по програма Еразъм +, КД2 – „Твърди и   меки 
умения—ключ към прогресираща кариера“; 

 Проект „Управление за ефективно професионално 
образование“, Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“; 

 Проект „Нова възможност за моето бъдеще“, Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 Проект по програма „Коменски“ —„Еднопосочен билет 
към професионалния живот“; 

 Проект „Твоят час“ – BG05M20P001-2.004 „Развитие 
на способностите на учениците и повишаване на моти-
вацията им за учене чрез дейности, развиващи специ-
фични знания, умения и компетентности; 

 ПРОЕКТ—2017-1-BG01-KA102-035769 „Бизнес комуни-
кации и професионална етика—верният път към ус-
пешна кариера“. 

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ 



Прием след VІІ клас  

4 паралелки с интензивно  
изучаване на английски  

език 

СПЕЦИАЛНОСТИ: 

“БАНКОВО ДЕЛО” 
1 паралелка, 26 ученици 

ПРОФЕСИЯ: “Финансист” 

“ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ”  
1 паралелка, 26 ученици 
ПРОФЕСИЯ: “Икономист” 

“ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО”  
1 паралелка, 26 ученици 

ПРОФЕСИЯ: “Оперативен счетоводител” 

 

“БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”  
1 паралелка, 26 ученици 

ПРОФЕСИЯ: “Офис мениджър” 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ: 

 Оценките от теста за проверка на възможностите 
по български език и литература и математика;  

 Оценките от свидетелството за основно образова-
ние след VII клас  по география и икономика и  
история и цивилизация. 

ФОРМИРАНЕ НА БАЛА: 

 Оценката от теста по български език и литература– 
максимален брой точки 100; 

 Утроената оценка от теста по математика—
максимален брой точки 300; 

 Оценките от свидетелството за основно образова-
ние след VII клас  по география и икономика 
(максимален брой точки 50)  
история и цивилизация (максимален брой точки 
50). 

МАКСИМАЛЕН БАЛ 500 

Учебна 2018/2019 година 

Нашата цел e да под- 

готвяме висококва- 

лифицирани спе- 

циалисти със сред- 

но икономическо 

образование на 

европейско ниво, които да бъдат конкурентоспо-

собни на трудовия пазар и притежават ключови 

компетенции. 

Подаване на документи за участие в 
първи етап на класиране след VII 

клас от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. 

                                                   МАТЕРИАЛНО-                                         
ТЕХНИЧЕСКА БАЗА: 

 Мултимедийно оборудване в класните стаи; 

 Интерактивни дъски; 

 Три компютърни кабинета; 

 Два кабинета по професионална подготовка; 

 Богата библиотека; 

 Безжичен интернет; 

 Спортен салон; 

 Общежитие. 

МЛАДЕЖКИ КЛУБОВЕ  
И ИНИЦИАТИВИ: 

 Ученически съвет; 

 Ежегоден училищен панаир на УТФ; 

 Малък училищен театър. 

Контакти: 

Благоевград, 2700 

ж. к. “Ален мак”, ул. „ Борис Ангелушев“  
 

Директор: 073/88 52 88 

Заместник—директори: 073/88 52 89 

Секретар: 073/88 52 94 

Счетоводител: 073/88 52 94 

Учителска стая: 073/88 52 90 

Общежитие: 073/88 52 93 
 

pgi@pgiblg.com  

www.pgiblg.com  


