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ДО
МИНИСТЪРА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОПИЕ ДО:
КМЕТА НА ОБЩИНА - БЛАГОЕВГРАД
НАЧАЛНИКА НА РУО - БЛАГОЕВГРАД

ОТНОСНО: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Колективът на Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ –
Благоевград изразява желание за среща с Вас във връзка със следното: за втора
година единствено на нас се отказва прием след завършен VII клас въз основа
на направено предложение от директора на основание чл. 42 от Наредба
№10/01.09.2016 г. на МОН, решение на педагогическия съвет и становище на
Обществения съвет. Инициирахме такава с Началника на РУО - Благоевград и Кмета
на община Благоевград, но тя не се състоя.
Нашето предложение е прием на 5 паралелки след завършен седми клас:
1. Професионално направление „Финанси, банково дело и застрахователно
дело“, Професия „Финансист“, Специалност „Банково дело“ (1 паралелка, 26
ученици, разширено изучаване на английски език);
2. Професионално направление „Администрация и управление“, Професия
„Икономист“, Специалност „Икономика и мениджмънт“ (1 паралелка, 26 ученици,
разширено изучаване на английски език);
3. Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“, Професия
„Оперативен счетоводител“, Специалност „Оперативно счетоводство“ (1 паралелка,
26 ученици, разширено изучаване на английски език);
4. Професионално направление „Приложна информатика“, Професия
„Икономист-информатик“, Специалност „Икономическа информатика“ (1 паралелка,
26 ученици, разширено изучаване на английски език);
5. Професионално направление „Секретарски и административни офис
дейности“, Професия „Офис мениджър“, Специалност „Бизнес администрация“ (1
паралелка, 26 ученици, разширено изучаване на английски език).
Отчитайки приоритетите в образователната ни политика, броя на учениците,
завършващи VII клас през учебната 2018/2019 г., както и демографското състояние в
страната, ние излагаме следните аргументи в полза на предложението ни, основани
на Правилата за планиране и реализиране на държавен план-прием в VIII клас в
неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средни и обединени
училища, разработени от МОН:
1. Предложеният от нас план-прием за учебната 2019/2020 година е съобразен
със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на община и
област Благоевград. Той не противоречи на прогнозните целеви стойности - 43% от
общия брой ученици да са обхванати в профилирани и професионални паралелки в
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областта. Напротив – смятаме, че ще изпълним заложеното в целите на Правилата
повишаване на процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в
професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка с минимум 2
процентни пункта за учебна година. Факт е, че Професионалната гимназия по
икономика е предпочитано училище от учениците и техните родители. Това обяснява
безпроблемното запълване на паралелките в VIII клас и ни дава основание да
смятаме, че и през 2019/2020 учебна година можем да осъществим прием от 5
паралелки като дадем възможност за равен достъп и право на избор на учениците да
се обучават в желани от тях специалности по търсени на пазара професии.
2. С предложението си за прием от 5 паралелки Професионална гимназия по
икономика поддържа изградения вече „мост“ между нуждите на бизнеса и
насоката на развитие на образователната система в сферата на
професионалното образование. Според общите насоки на Правилата пазарът на
труда все повече изпитва потребност от специалисти с базови, ключови
компетентности и „умения за бъдещето“, изисквани от бързо променящата се
технологична и дигитализираща се работна среда. В това отношение Професионална
гимназия по икономика „Иван Илиев“ осъществява висококачествено обучение по
специалности, важни за местния бизнес:
 Специалност „Банково дело“: учениците от тази специалност
участват ежегодно и печелят призови места в състезанията на Стопанска академия
„А. Цанов“ – Свищов в направление „Банково дело“. Те се представят отлично и в
организираното от УНСС състезание по финанси и счетоводство, в резултат на което
получават сертификат за призната оценка отличен 6, осигуряваща им прием в
поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“. В същото време те са желани
кадри в местните клонове на банки след придобиване на Свидетелство за
професионална квалификация;
 Специалността „Икономика и мениджмънт“ – само в нея учениците
получават международен сертификат за обучение по програма „Учебна компания“ на
Джуниър Ачийвмънт – България. Програмата „Учебна компания“ е базирана на найстарата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт, призната от Европейската
комисия за „Най-добра практика за обучението по предприемачество“. От 2018/2019
учебна година учениците от тази специалност се включиха в международната
инициатива „Сертификат за предприемачески умения“, който се дава при
придобиване на предприемаческа квалификация и предоставя нови възможности на
учениците, помагайки им по-лесно да наложат бизнес идеите си в Европа. Що се
отнася до обучението в тази специалност, то ние сме изключително горди, че
разполагаме с отлично подготвен педагогически екип за осъществяване на проектно
базирано обучение – иновативни методи на обучение, по които работим успешно от
години;
 Специалност „Оперативно счетоводство“ – тук, за разлика от други
професионални училища в страната, обучението е обезпечено с висококвалифициран
екип от педагогически специалисти, доказали многократно резултатите от своята
дейност чрез ежегодно завоюване на призови места от наши ученици в Националното
състезание по счетоводство, организирано от СА „Д. Цанов“ - Свищов. Спечелените
първи места в организираното от УНСС състезание по финанси и счетоводство,
осигуряват на учениците ни сертификат за призната оценка отличен 6, осигуряваща
им прием в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“;
 Специалност „Икономическа информатика“ – тази специалност
отговаря на необходимостта от прием по професии в областта на STEM направления.
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Постигнатите резултати от обучението са аргумент в подкрепа на това да се запази
приема в тази специалност: резултатите от проведеното НВО в десети клас през
учебните 2016/2017 и 2017/2018 години показват, че гимназията се нарежда
съответно на първо и второ място в областта;
3. Ние предлагаме обучение по специалност от списъка на защитените професии –
„Бизнес администрация“, която е част от традиционните специалности в
училището от десетки години. В нея се подготвят кадри по професия, която е част от
списъка със защитени от държавата - Постановление №111/25.06.2018 г. –
„Секретарски и офис дейности“. Според прогнозните проучвания предстои
недостиг на кадри със специалност „Деловодител“, която е с Първа степен на
професионална квалификация и се придобива след успешно положени държавни
изпити по теория и практика на професията след завършен Х клас. Възпитаниците ни
отлично се вписват в администрацията на всички видове фирми и организации: ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград; Фирма за производство на метални изделия
„Ванико“ ООД; Фирма за производство на мебели „Фурнир пласт“ ЕООД;
Счетоводна къща „Бистра Мицева“ ЕООД; Транспортна фирма „Галини Транс“
ЕООД и др.
4.
Становище на местния бизнес: представителите на местния бизнес, които са в
партньорски отношения с гимназията, изразяват становище, че нашите учениците
притежават необходимите знания, умения и компетентности по отношение на
търсени специалисти по професии на територията на община и област Благоевград и
притежават онези трудови качества и умения, от които бизнесът има нужда.. В тази
връзка трябва да се има предвид, че „Предприемачество и технологии“ се въвежда
като учебен предмет още в първи клас, т. е. видима е значимостта на икономическата
компетенция и култура за обществото. Същевременно, при наличието на много добра
материална база и доказали себе си специалисти, не ни се дава възможност да
предоставим качествена професионална подготовка.
5. В Професионална гимназия по икономика успешно работи в посока
превенция и предотвратяване на преждевременното напускане на училище,
като съдейства за ограничаване броя на лицата, които остават с основно или с
по-ниско образование. Ние не подбираме учениците си – даваме възможност на
всички, които имат желание и отговарят на изискванията за продължаване на
образованието си, да се обучават при нас. Сред нашите ученици има и такива с помалки възможности и индикации за проблемно поведение, но въпреки това ние
нямаме отпаднали ученици. В тази връзка класически индикатор за качество на
образованието са следните резултати, постигнати от учениците от випуск 2018: от
144 зрелостници 143 са дипломирани, а 129 са се явили на Държавни изпити по
теория и практика на професията и са получили Свидетелства за професионална
квалификация. Подготовката на учениците за успешно полагане на държавните
изпити започва още в XI клас чрез предвидените в Училищните учебни планове
предмети за Задължително избираема подготовка, съобразени с конкретната
специфика на професията. Програмите за обучение са разработени качествено от
педагогическия състав на училището на високо ниво и се реализират посредством
различни форми на обучение за надграждане на знания, умения, компетентности –
проекти, програми, извънкласни дейности.
6. Въпреки че учениците в Професионална гимназия по икономика изучават чужд
език (английски) с по-малък хорариум от тези в езикови гимназии, те постигат
високи резултати – призови места в чуждоезикови състезания; участие в проекти
по програма „Еразъм +“; достойно представят училището на Националното
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състезание за икономисти на английски език, организирано съвместно с АУБ,
заемайки първи места.
7. В ПГИ са налице всички необходими условия за гарантиране на качествен
образователно-възпитателен процес:
 материално-техническа база – модерно оборудвани кабинети;
специализирани кабинети за професионална подготовка; реновирано общежитие –
единствено в областта, в което от 01.01.2019 г. учениците не заплащат наем;
 висококвалифициран екип от педагогически специалисти, част от
които са автори на учебници и учебни помагала по специалните и
общообразователни предмети, включително от STEM направления;
 успешна кадрова политика за назначаване на млади, амбициозни и
силно мотивирани учители по специални и общообразователни дисциплини,
постигащи високи резултати с участие в различни форуми на местно и национално
ниво – факт, отговарящ на политиката за навлизане и задържане на млади
специалисти в образователната система.
8. С предложения прием ние не допускаме дублиране на профили и професии Професионална гимназия по икономика е единственото училище на територията на
областта, което предлага обучение по описаните специалности.
9. Ние работим в унисон с държавната политика за задържане на младите
специалисти в България: ученици, завършили Професионална гимназия по
икономика, след завършване на висше образование в страната или чужбина, се
връщат като учители тук. Това е вече утвърдена кадрова политика на училището,
която дава резултат и не трябва да бъде пренебрегвана.
10.
При одобрен прием от 5 паралелки в Професионална гимназия по икономика е
създадена организация за преминаване към едносменен режим от 2019/2020 г.
11. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ работи по проекти
по програма „Еразъм +“ КД1 - Образователна мобилност на граждани и КД2 –
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Това дава възможност
голям брой ученици да приложат на практика, в реална работна среда в страни от ЕС,
придобитите теоретични знания, умения и компетентности. Това определено ги
прави по-конкурентноспособни и пригодни за пазара на труда.
12. Учениците от петте специалности ежегодно участват в състезания от
календара на МОН по професии и печелят първи места – „Най-добра бизнес
идея“; Панаир на Учебно-тренировъчни фирми „Млад предприемач“ под надслов „Да
подадем ръка на бъдещето си“ – град Пловдив; Национално състезание по
счетоводство. Успешно е и участието ни в състезания и инициативи, организирани от
различни правителствени и неправителствени организации: Регионален панаир в
„Най-добра учебна компания“ в град Перник (нашите ученици се класират за участие
в Националното състезание „Най-добра учебна компания на България“ – „Изгряващи
звезди“ – град Варна); Световната седмица на предприемачеството; „Мениджър за
един ден“ и „Иновационен лагер“.
13. Професионална гимназия по икономика е инициатор на:

Ежегодно провеждащ се Училищен панаир на учебните предприятия
под надслов „Учене чрез действие“ – това е форум, отворен за цялата благоевградска
общественост, на който учениците представят създадените от тях учебни фирми и
демонстрират усвоените знания, умения и компетентности по икономически,
счетоводни дисциплини и дигитална креативност;

Професионална гимназия по икономика е автор и инициатор на
Националното състезание за икономисти на английски език, което се провежда за
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трета поредна година с партньорството на АУБ в България и РУО – Благоевград.
Това е форум, на който учениците демонстрират на практика познанията си по
английски език, използват икономическа теория на английски език, демонстрират
практически умения в областта на предприемачеството, предприемаческата култура
и предприемаческото поведение, проявяват иновативност, креативност и умения за
работа в екип;

Обучението по обща професионална подготовка се съчетава успешно с
усъвършенстване познанията на учениците по английски език, което се доказва с:
участие в регионалното състезание „Евроскола“, организирано от ЕП в град
Кюстендил, където нашите възпитаници станаха финалисти и получиха
възможността 24 ученици от гимназията да посетят ЕП в Страсбург и да станат част
реалната работна атмосфера там чрез участия в: комисии, дебати по актуални теми за
ЕС и състезанието „Евроигра“ – спечелено първо място и златен медал. От тази
учебна година училището ни е избрано да бъде Училище – посланик на ЕП.
14. Професионална гимназия по икономика е третото по ред училище
(единствено от Благоевград) от десетте класирани след междинно оценяване на
дейностите по Програмата за училища посланици на Европейския парламент, което
ще участва в първите два семинара за 2019 г. на тема „Как да преподаваме за Европа
в училище“.
15. Професионална гимназия по икономика самостоятелно разработи
процедура за осъществяване на самооценяване и управление на качеството на
предлаганите образователни услуги.
Следователно Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“- първото
професионално бизнес училище в Благоевград, предлага високо качество и
ефективност на образователно-възпитателния процес в съответствие с изискванията
на ЗПУО и „Европа 2020“. За да отговорим на предизвикателствата на съвременната
действителност, ние осъществяваме успешно партньорство с организации и училища
от други страни, сътрудничим си с местния бизнес и родителската аудитория.
Завършилите нашата гимназия ученици получават: Диплом за средно образование,
Свидетелство за професионална квалификация, Свидетелство за машинописна
правоспособност/категория, Свидетелство за стенографска правоспособност, а за
участниците в различните проекти по програма „Еразъм +“ – Европас езиков
паспорт; Европас мобилност; ECVET сертификат - Европейска кредитна система за
професионално образование и обучение. Всичко това им осигурява сериозно
предимство при реализация на трудовия пазар и по-добро кариерно развитие в
бъдеще.
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Въз основа на гореизложените аргументи, колективът на Професионална
гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград, заявява открито своето
желание: през следващата 2019/2020г. да бъде одобрен прием от 5 паралелки в
условията на честна, етична, равнопоставена конкуренция – важно условие за високо
качество на образователно-възпитателния процес.
С уважение: Колектив на ПГИ „Иван Илиев“
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