
На 30.11.2018 г. Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград 

тържествено отпразнува своя 69. рожден ден. По случай празника бяха проведени състезания, 

викторини и творчески изяви с участието на ученици от гимназията, техни родители и ученици 

от други училища.  

Начало на инициативите поставиха възпитаниците на общежитието към гимназията под 

ръководството на г-жа В. Дюлгерска, които изработиха на красиви цветя от хартия. 

 

Състезание викторина с въпроси по всички предмети на английски и френски език, в което се 

включиха ученици от VIII, IX и X клас, разпределени в четири отбора.  

Състезанието "Да научим заедно" по информационни технологи, география и икономика и 

математика, в което взеха участие 6 отбора: 

Х А клас : Николай Наков, Румяна Котевска, Марио Андреев  

Х Б клас : Гергана Иванова, Елена Стефанова, Катрин Кацарска  

Х В клас: Виктория Пендуркова, Наско Атанасов, Петър Пълев  

Х Гклас: Атанас Милчев, Денис Лишански, Юлий Караманолев  

Х Д клас: Мирослав Стоянов, Борислав Атанасов, Кристиян Каров  

Родители: Пламен Николов (родител на ученик от XII клас), Камелия Шуманова (родител на 

ученик от VIII клас), Нина Милчева (родител на ученик от VIII клас) 



Състезанието се проведе на 5 етапа, като на всеки един от етапите отпада по един отбор. 

 1 етап – разпознаване на известни личности от областта на география и икономика, 

математика, информационни технологии 

 2 етап – позициониране на известни забележителности върху картата на България 

 3 етап – разпознаване на хардуерни елементи на компютър и групиране в групи в 

зависимост от функционалностите им; 

 4 етап – термини 

 5 етап – решаване на забавни математически задачи и редене на пъзел. 

В трите етапа критериите за оценяване решението на задачата е вярност и скорост на 

изпълнение. 

Победители: 1 място – X Д клас, 2 място – отборът на родителите, 3 място – X А клас. 

 

 

 



Литературно четене  и рецитал на произведения от българската литература: 

Мария Стойчева от  VIII Г клас откри  четенето със своето есе, отличено с първо място в 

литературния конкурс на тема „Моето училище“. Ученици от VIII, IX и X клас прочетоха 

любими стихове от българската литература. Кристина Маламова от XI Б клас се изяви с 

емоционален рецитал на „Изворът на Белоногата“. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Презентация на тема „Математиката е навсякъде около нас“ – приложението на математиката 

във всяка сфера на живота и математическа викторина с участието на ученици от VIII, IX и XI 

клас бе финалът на празника. 

 

Паралелно със състезанията и викторините във физкултурния салон се проведоха и спортни 

мероприятия:  

Зумба с  инструктор от Дева спорт, в която участваха учители и момичета от VIII до XII клас. 



Волейболна среща /девойки от VIII  до X клас/ между отборите на Професионална гимназия 

„Иван Илиев“ и Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ 

Волейболна среща /юноши/  между отборите на XI и XII кл.; 

 

Тенис на маса, с призови места: 

I място- Георги Дисов IX Гклас 

II място- Мартин Бачев XI А клас 

III място- Димитър АтанасовXI Б клас 

В състезанието участие взеха 22-ма  ученици от IX, X и XI клас.  

 

Учениците, взели участие в мероприятията,  бяха поощрени с материални награди и грамоти. 

 


