
ПОЗДРАВИТЕЛНО  СЛОВО  НА  ДИРЕКТОРА  НА  ПГИ  „ИВАН ИЛИЕВ“ 

ГОСПОЖА  АСЯ  БОЯДЖИЕВА–ПЕНКОВА 

Ю Б И Л Е Е Н  В Е С Т Н И К 

НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА 

ПГИ  „ИВАН ИЛИЕВ“ –  

70  ГОДИНИ  ДУХОВНО  

ОГНИЩЕ  НА  ЗНАНИЕТО  

И  ЛИЧНОСТНОТО  

РАЗВИТИЕ 

 
През своята 70-годишна история 

ПГИ „Иван Илиев“ се утвърди като 
духовно огнище на знанието и 
личностното развитие.  

Името на училището се проме-
няше в годините – създадено като 
Търговска гимназия, преименувано 
в Икономически техникум и днес – 
Професионална гимназия по иконо-
мика „Иван Илиев“, а духът му из-
растваше. 

Двеста и осемдесет учители от 
екипите на директорите: Алексан-
дра Маркова, Любен Станчев, Геор-
ги Димитров, Георги Стоянов, Кос-
тадин Рупов, Недялка Вълева и 
Велка Широканска посветиха своите 
знания и мъдрост, човечност и 
любов на учениците си, дариха 
частици от себе си за изграждане 
духа на ПГИ. 

Близо единадесет хиляди /10 
920/ ученици успешно се дипломи-
раха, оставиха следи след себе си, 
но и взеха частица от училището. 
Устремени към знания и успешно 
личностно развитие, подпомогнати 
от учителите си, те се доказваха 
през годините. Наши ученици са 
утвърдени специалисти в стопан-
ската и банковата сфера, в адми-
нистративното управление. Сред 
тях има научни работници, адвока-
ти, учители, журналисти, IT-специ-
алисти, лекари, архитекти, известни 
спортисти, актьори, актриси и режи-
сьор. Всички те са икономически 
подготвени за успешна реализация 
в условията на пазарното стопан-
ство.  

Днес гимназията е едно от най-
желаните училища в региона. Успе-
хите през 70-годишната му история 
са многобройни и не могат лесно да 
се изредят, но са основата, върху 
която градим и се развиваме. С 
гордост споделяме удовлетворение-
то си, че успяваме да превърнем 
плахите и неуверени, постъпващи в 
училището ученици, в компетентни 
зрелостници, които разработват и 
защитават икономически казуси и 
бизнес планове с увереност и само-
чувствие, създават търговски уеб 
сайтове. 

Многобройни са завоюваните 
първи места в национални и меж-
дународни състезания, организи-
рани от Министерство на образова-
нието и науката, икономически уни-
верситети, Европейската комисия. 

Училището традиционно участва 
и печели състезания като: „Най-
добра бизнес идея“, „Най-добър 
бизнес план“, „Иновационен лагер“, 
Международен панаир на УТФ, сче-
товодство, финанси, мениджмънт, 

статистика, информационни техно-
логии и др., състезанията и дей-
ностите на „Джуниър Ачийвмънт“. 

Гимназията е организатор, съв-
местно с Американския универси-
тет в България, на Национално 
състезание за икономисти на 
английски език.  

ПГИ вече притежава приза „Учи-
лище посланик на Европейския 
съюз“. Наши ученици спечелиха 
състезанието „Евроскола“ и посе-
тиха Европейския парламент.  

Натрупахме опит в работата по 
проекти по програмите на „Ера-
зъм+“. Чрез тях ученици и учители 
участваха в обучения и практики в 
Германия, Великобритания, Порту-
галия, Италия и Испания, където 
съизмериха своята професионална 
подготовка. Завърнаха се с увели-
чено самочувствие и гордост, че се 
обучават или работят в едно 
българско училище, осигуряващо 
високо качество на обучението.  

Активно работим по национални 
програми и проекти на МОН – 
„Успех“, „Твоят час“, „Подкрепа за 
успех“, „Ученически практики“, 
“Заедно за всяко дете“, „С грижа за 
всеки ученик“, клубове за дейности 
по интереси. 

С всички тези дейности целим да 
мотивираме и подготвим макси-
мален брой изявяващи се ученици, 
за да трупат успехи и да вървят 
уверено по пътя на личностното 
израстване. 

Друг очертаващ се приоритет в 
работата ни е развитието на 
партньорство с родителите, които 
все по-активно се включват в дей-
ността на училищното настоятел-
ство, обществения съвет, училищни 
състезания и тиймбилдинги. Убеде-
ни сме, че училищният дух може 

успешно да се развива чрез три-
единството учители, ученици и ро-
дители, голяма част от които са 
наши бивши възпитаници. 

Вярваме, че пътят, по който вър-
вим, е в правилна посока. Доказа-
телството е, че през учебната 
2018/2019 г. в неформалната класа-
ция на МОН ПГИ „Иван Илиев“ е на 
първо място сред всички училища в 
страната, които предлагат обучение 
по икономически професии. 

 
Благодаря на бившите учители и 

ученици на ПГИ за изградената 
солидна основа от знания и 
традиции! 

 
Благодаря на настоящите 57 учи-

тели и 560 ученици за вдъхнове-
нието, амбициите и устрема към 
знания, усъвършенстване и лич-
ностно развитие! 

 
Благодаря на всички за увере-

ността, че работата ни в екип – 
учители, ученици, родители – ще ни 
отведе до нови успехи и лично 
удовлетворение! 

 
 
 

ЧЕСТИТ 

70-ГОДИШЕН  ЮБИЛЕЙ, 

ПГИ  „ИВАН  ИЛИЕВ“! 

 
 
 

Ася Бояджиева-Пенкова 
ДИРЕКТОР 
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ТРАДИЦИИ  И  ПРИЕМСТВЕНОСТ,  ТВОРЧЕСТВО  И  ДРЪЗНОВЕНИЕ 

70 години устрем и дръзновение! Седем 

десетилетия – време, достатъчно да се съ-

твори история, да се изгради една институ-

ция със своите традиции и приемственост, 

успехи и авторитет, заемаща достойно място 

в образованието и просветата на област 

Благоевград. 

Началото на 70-годишната история на ПГИ 

„Иван Илиев“ е поставено в средата на 

миналия век. Богатият летопис на училището 

е част от образователната история и тради-

ции в Пиринския край. То последователно 

изпълнява своята просветителска мисия, за 

да отговори на потребностите на икономи-

ката в Югозападна България, на реалните 

проблеми на времето. В него се формират не 

само знания и професионални умения, но и 

творчески идеи, морални ценности, за да се 

превърне днес ПГИ „Иван Илиев“ във фактор 

на образованието и духовността в Благоев-

град и областта. 

Гимназията е начертала пътя на много по-

коления, помогнала им е да изградят своите 

професионални умения, морални и духовни 

ценности. Няколко поколения учителски 

колективи и директори дават своя принос в 

този духовен процес, утвърждават традиции, 

сътворяват нови идеи, за да защитава 

училището през годините своето престижно 

място като образователна институция. Дока-

зателство за усилията, които се полагат от 

ръководство и учителски колективи за из-

растването на поколения възпитаници, са 

високите постижения на ученици и препо-

даватели през годините, успешната реализа-

ция на редица ярки личности на своето 

време, поели пътя си от Професионална 

гимназия по икономика „Иван Илиев“. По случай 25 години от основаването 
си училището е наградено с орден 

„Кирил и Методий“ – III степен 

Техникумът по икономика се превръ-

ща във фактор на икономическото обра-

зование в област Благоевград. Учили-

щето се премества в нова модернизи-

рана сграда, увеличават се паралелките 

и учебните дисциплини. 

Костадин Рупов 
Директор 

1977—1995 

Недялка Вълева 
Директор 

1996—2002 

Училището изгражда мо-

дерна материално-техни-

ческа база с компютърни 

кабинети, мултимедии, въ-

веждат се нови специал-

ности, за да отговори на 

актуалните потребности в 

епохата на информацион-

ните технологии. Велка Широканска 
Директор 

2003—2011 

Поставено е началото, което ще доведе до изграждането на една нова образователна институция в Пиринския край. 

Александра Маркова 
Директор 

1949—1952 

Иванка 

Стоева 

Директор 

1952—1953 

Георги Стоянов 
Директор 

1968—1976 

Първият учителски колектив Любен Станчев 
Директор 

1954—1962 

Георги Димитров 
Директор 

1962—1968 

70  ГОДИНИ  ПГИ  „ИВАН ИЛИЕВ“  -  ВРАТА  КЪМ  ГОЛЕМИЯ  СВЯТ 

ПГИ „Иван Илиев“ работи ак-

тивно за реализиране на нови-

те изисквания пред образова-

нието – иновативност и креа-

тивност, обучение в реална 

бизнес среда. Училището се 

включва в редица международ-

ни проекти за мобилност в 

рамките на Европейския съюз. Настоящият учителски екип 

Настоящо ръководство 
 
Директор: 

Ася Бояджиева-
Пенкова 

 
Зам.-директори: 

Нина Стоицова 
Гергана Деренцева 
Екатерина Бонева-
Дамянова 
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ДЕСЕТИЛЕТИЕ   НА  УСПЕХИ  –   ПРИЗОВИ  МЕСТА  НА  НАЦИОНАЛНИ 

И  МЕЖДУНАРОДНИ  СЪСТЕЗАНИЯ 

*2013 година* Пламен Алексов – първо място за най-добра презентация на 
Международна олимпиада по техническо творчество /Сърбия/; преподавател г-жа 
Екатерина Бонева-Дамянова, /сн. 1/; 

*2013 година* Марио Бисеров Гемов – първо място на Национално състезание 
по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж-училищата в България; 
преподавател г-жа Зорка Милчева, /сн. 2/; 

*2014 година* Диана Безинска – първо място и златен медал на Национално 
състезание по счетоводство, организирано от МОН; преподавател г-жа Богдана 
Костадинова, /сн. 3/; 

*2014 година* Мария Йорданова – второ място на Национално състезание „Най-
добра бизнес идея“, организирано от МОН; преподавател г-жа Илиана Кадурина; 

*2015 година* Любомира Станоева – първо място на Национално състезание 
„Най-добра бизнес идея“, организирано от МОН; преподавател г-жа Илиана Каду-
рина, /сн. 4/; 

*2015 година* Лъчезар Георгиев Чорбаджиев – второ място на Национално 
състезание по български език и литература, организирано от сдружение „Любословие“; 
преподавател г-жа Гергана Атанасова; 

*2015 – 2017 година* призови места на Малък училищен театър към ПГИ „Иван 
Илиев“, завоювани на Международния фестивал на детското творчество в Балчик; 
ръководител г-жа Маргарита Илиева, /сн. 5/; 

*2016 година* екипът на УТФ „Луксус“ – първо място на ТФ Фест за отговорен 
бизнес 2016; Български младежки форум на бизнес лидерите, Ученическа академия 
„Корпоративна социална отговорност“, организирано от МОН, преподавател г-жа 
Илияна Кадурина, /сн. 6/; 

*2016 година* Анастасия Войнишка – трето място и бронзов медал на 
Национално състезание по счетоводство, организирано от МОН; преподавател г-жа 
Богдана Костадинова; 

*2017 година* Александрина Иванова – първо място на Национално състезание 
„Най–добра бизнес идея“, организирано от МОН; преподавател г-жа Илиана Кадури-
на, /сн. 7/; 

*2017 година* На XIX национален конкурс по счетоводство за средношколци 
всички призови места са завоювани от ученици на ПГИ „Иван Илиев“: Беатрис Василева 
– първо място, Анастасия Войнишка и Лъчезар Чорбаджиев – второ място, Габриела 
Муртова и Румен Педов – трето място; преподавател г-жа Цветелина Узунова, /сн. 8/; 

*2018 година* Ралица Бойчева – първо място на „Евроигра“ в Страсбург, 
организирано от Европейски парламент; преподавател г-жа Илиана Кадурина, /сн. 10/; 

*2018 година* Доброслава Лазарова и Лилия Миленкова – второ място на XX 
национален конкурс по счетоводство за средношколци; преподавател г-жа Йордана 
Стамберова-Стоянова; 

*2018 година* Наталия Узунска – трето място на XX национален конкурс по 
счетоводство за средношколци; преподавател г-жа Цветелина Узунова; 

*2018 и 2019 година* Първо място за комплексно представяне на УТФ 
„Скалите“ и награда за изряден данъкоплатец на УТФ „Фешън гласис“ ООД на 
Международен панаир в гр. Пловдив; преподавател г-жа Илияна Папукчиева, /сн. 9/; 

*2019 година* Христина Кръстева – първо място на Национално състезание по 
счетоводство, организирано от МОН; преподавател г-жа Наташа Манова, /сн. 11/; 

*2019 година* Виолета Вучкова – първо място на Финансов иновационен лагер, 
организиран от Джуниър Ачийвмънт България; преподавател г-жа Илиана Кадури- 
на, /сн. 12/; 

*2019 година* Василена Маркова – второ място на Национален конкурс „Млад 
счетоводител 2019“; преподавател г-жа Цветелина Узунова, /сн. 13/; 

*2019 година* Николай Марянович – трето място на IV Национално състезание 
за икономисти на английски език, организирано от ПГИ съвместно с Американския 
университет; консултанти г-жа Гергана Узунова и г-жа Десислава Иванова, /сн. 14/; 
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ДЕСЕТИЛЕТИЕ   НА  УСПЕХИ  –   ПРИЗОВИ  МЕСТА  НА  НАЦИОНАЛНИ 

И  МЕЖДУНАРОДНИ  СЪСТЕЗАНИЯ 

През март 2018 г. група от 24-
ма ученици, подбрани след изпит 
по английски език и интервю по 

актуални теми за Европейския съ-
юз, ръководени от г-жа Бояджиева 
– директор на ПГИ, и г-жа Каду-

рина – старши учител по икономи-
чески дисциплини, отпътуваха за 
Страсбург по програма „Евроско-
ла“, за да участват в работата на 
Европейския парламент за един 
ден. 

Учениците се включиха в засе-
дания, проведоха дебати и разиск-
вания относно околната среда и 
възобновяемите енергийни източ-
ници, сигурността и правата на 
човека, както и за културното нас-
ледство, бъдещето на Европа, 
миграцията, интеграцията и мла-
дежката заетост и дори „гласува-
ха“ резолюции. 

Възпитаниците на ПГИ с голямо 

желание и интерес се включиха в 
състезанието „Евроигра“. На фи-
нала се класираха 16 ученици, 
разделени в 4 отбора, сред които 
бе и Ралица Бойчева от XII клас. 
Всички се представиха отлично, 
но накрая имаше само един отбор 
победител, в който бе и Ралица. 
Всички споделиха, че се чувстват 
като победители, защото са имали 
огромния шанс да присъстват на 
международно мероприятие – да 
бъдат евродепутати, макар и само 
за един ден, и да срещнат толкова 
много свои връстници от различни 
държави и култури. 

Постиженията на ученици и 
преподаватели в катедра „Счето-
водство“ до голяма степен се дъл-
жат на приемствеността между 
поколения учители. Дългогодиш-
ни преподаватели предават своя 
опит на по-младите си колеги, 
работят в екип, обменят учебни 
практики и идеи. Доказателство за 
всеотдайната работа е добрата 
традиция призовите места на на-
ционални състезания да се заемат 
от възпитаници на ПГИ. 

През март 2019 г. се проведе 
заключителният етап на Нацио-

налното състезанието по счето-
водство, организирано от МОН. До 
него достигна и ученичката Хрис-
тина Кръстева от XI клас, спе-
циалност „Оперативно счетовод-
ство“, под ръководството на г-жа 
Наташа Манова. Комисия от пре-
подаватели и представители на 
фондация „Атанас Буров“ оцени 
представянето на участниците. 
Христина Кръстева завоюва пър-
вото място и получи грамота, сер-
тификат и финансова награда от 
фондация „Атанас Буров“. 

В допълнение към успехите на 

възпитаниците на ПГИ „Иван Или-
ев“ по счетоводните и икономи-
ческите дисциплини са и призо-
вите места на учениците, завою-
вани на национални конкурси и 
състезания, организирани от МОН, 
УНСС, Стопанска академия „Д. 
Ценов“ - Свищов, Обединена ре-
дакция за книги и периодика "Ми-
съл" и ИДЕС, списание „Счетовод-
ство плюс данъци“ и др. В резул-
тат на спечелените места в със-
тезанията през 2019 година над 
60 ученици станаха студенти. 

В ПГИ „Иван Илиев“ получените 
знания по отделните икономичес-

ки специалности се прилагат на 
практика в учебно-тренировъчни 

фирми. По традиция училището 
провежда всяка година панаир на 
УТФ и участва в международните 
панаири в Пловдив. 

През 2018 и 2019 г. екипите на 
ПГИ „Иван Илиев“ заеха призови 
места на Международния панаир в 
Пловдив, което е едно от най-
високите постижения на гимназия-
та на престижния форум – първо 
място за комплексно представяне 
на УТФ „Скалите“ и награда в ка-
тегория „Изряден данъкоплатец“ 
на УТФ „Фешън гласис“ ООД. Ръ-
ководител и на двата екипа беше 
г-жа Илияна Папукчиева. Бъдещи-
те мениджъри представиха дей-
ността на своите учебни пред-

приятия, водиха преговори, изгот-
вяха финансови разчети, сключ-
ваха сделки. Младите предприе-
мачи демонстрираха отлични зна-
ния и умения в областта на иконо-
миката, бизнес администрацията и 
чуждите езици.  

Успехи постигнаха и учениците 
на г-жа Цветелина Узунова – Ва-
силена Маркова спечели второ 
място на национален конкурс 
„Млад счетоводител 2019“. 

Моделът на учебно-тренировъч-
ните предприятия като иновати-
вен и близък до практиката метод 
на обучение, е изключително ин-
тересен и полезен за възпитани-
ците на ПГИ.  

ПГИ ИЗГРАЖДА ШАМПИОНИ 
 

В ПГИ са завършили образова-
нието си и редица изявени спор-
тисти – световните шампиони по 
канадска борба Георги Гайдар-
джиев и Валентин Господинов. 
Впечатляваща е спортната биог-
рафия на Г. Гайдарджиев – рекор-
дьор в Рекордите на Гинес за на-
бирания с една ръка /17 бр./; 12-
кратен световен шампион по ка-
надска борба. В. Господинов е 
достоен негов последовател – 
световен шампион, многократен 
бронзов медалист от световни 
първенства, двукратен европейски 
шампион, спортист на годината за 
2014 и 2016 г. Към тази звездна 
плеяда могат да се добавят и име-
ната на Любомир Миланов – вице-
световен и европейски шампион, и 

Радослав Скендеров – вицеевро-
пейски и многократен републикан-
ски шампион по канадска борба, 
както и на Кристиан Ранчов – 
европейски шампион за 2017 и 
вицешампион за 2019 година по 
таекуондо. 

В. Господинов съчетава успеш-
но спортната си кариера със свое-
то професионално развитие, чия-
то основа е изградена в ПГИ. Той 
споделя: Неслучайно гимназията 
има авторитета на едно от най-
престижните учебни заведения в 
града ни. На времето, когато тряб-
ваше да реша къде да продължа 
образованието си, майка ми ме 
посъветва да избера ПГИ, за което 
съм много благодарен. Тя също е 
възпитаник на гимназията. Бла-
годарение на професионализма на 
учителите успях да стартирам 

добре професионалната си ка-
риера, като започнах да работя по 
професията си като счетоводи-
тел. Опитът ми като управител в 
УТФ ми помогна да работя и на 
нова позиция – проекторъково-
дител. Ръководил съм част от из-
граждането на най-голямата фото-

волтаична централа в света, на-
мираща се в ОАЕ, както и редица 
други проекти, помагащи за нама-
ляването на негативните ефекти 
върху планетата ни. 

70  ГОДИНИ  ПГИ  „ИВАН ИЛИЕВ“  -  ВРАТА  КЪМ  ГОЛЕМИЯ  СВЯТ 

Георги 
Гайдарджиев 

Валентин 
Господинов 

Кристиан 
Ранчов 



стр. 5 

ПРОЕКТИ 

От 2014 до 2016 година ПГИ “Иван Илиев” 

работи по проект Еразъм+, КД2 – Сътрудни-

чество, иновации и обмен на добри практики 

"Hard-Soft Skilling-Charting your Career 
Path". Чрез работата в този проект училището 

ни беше активен партньор за сътрудничество, 

иновации и обмен на добри практики между 8 

общообразователни и професионални учили-

ща от Румъния, България, Италия, Франция, 

Турция, Германия, Испания и Португалия. 

Постигната беше основната цел на проекта – 

изграждане на трайни и преносими умения у 

учениците, които да им помогнат както в 

ежедневието, така и да се справят с пос-

тоянните предизвикателства на пазара на 

труда. Изработени бяха дидактически и педа-

гогически инструменти, учебни програми и 

отворени онлайн платформи и ресурси за 

обучение. Проектът като цяло е носител на 

нова перспектива относно необходимостта от 

въвеждане на промени в учебната програма и 

в моделите на обучение, използвани в съв-

ременните европейски средни училищата. 

По проект "Бизнес комуникации и профе-
сионална етика – верният път към ус-
пешна кариера", Програма "Еразъм +", 

КД1 – Образователна мобилност за граждани, 

сектор "Професионално образование и обуче-

ние" ученици и учители на ПГИ работиха за 

периода от 2017 до 2019 година. Това беше 

партньорство за осъществяване на образова-

телна мобилност на граждани между органи-

зации от България и Обединеното Кралство. 

Проектът беше насочен към прилагане, обмен 

и развитие на придобитите професионални 

знания и умения на учениците от ПГИ "Иван 

Илиев" в условията на реална работна 

мултикултурна бизнес среда, с цел повишава-

не възможностите им за успешна бъдеща 

професионална реализация. 

Чрез активното участие в проект "Европей-
ска мобилност за успешен професиона-
лен старт" от 2014 до 2016 година учени-

ците от ПГИ "Иван Илиев" в условията на ре-

ална работна мултикултурна среда (в град 

Йена, Германия) повишиха възможностите си 

за успешна бъдеща професионална реализа-

ция, съобразно конкурентните изисквания на 

всеобщия Европейски пазар на труда, разши-

риха и затвърдиха уменията си за работа в 

екип, формираха предприемачески и социални 

умения, усъвършенстваха езиковите си компе-

тенции, придобиха европейско съзнание и 

самочувствие. 

През учебната 2018/19 година ПГИ „Иван 

Илиев“ след спечелването на конкурс взе 

участие в проект „Училище посланик на 
ЕП“ с ръководители старши посланици г-жа 

Янка Стоянова и г-жа Милена Методиева. 

Избраните 20 младши посланици от XI и XII 

клас, работиха през цялата учебна година. 

Учениците разшириха знанията си за Евро-

пейския съюз, европейското гражданство и 

парламентарна демокрация, за Европейския 

парламент като институция. Те възприеха 

ценностите на ЕС, запознаха се със своите 

демократични права и отговорности, убедиха 

се във важността на гласуването на местни, 

национални и европейски избори. 

Възпитаниците на ПГИ получиха заслужени 

поздравления и отличия – отличени в първите 

15 от общо 40 училища посланици в България, 

плакет и сертификати от Бюрото на ЕП в Бъл-

гария и Европейски информационен център 

„Европа директно“, Благоевград, благодарс-

твени грамоти от Общински съвет по нарко-

тични вещества, подписани от кмета на града 

и грамоти от ПГИ „Иван Илиев“. С увереност и 

самочувствие участниците могат да се нарекат 

активни европейски граждани. 

ПГИ „Иван Илиев“ има за цел непрекъснато 

повишаване на качеството на предлаганото 

обучение. За осъществяването на тази задача 

изключително важно е натрупването на меж-

дународен опит чрез разработване и реали-

зиране на подходящи за целта проекти по 

различни национални и европейски програми. 

Педагози от ПГИ се включиха в два проекта за 

повишаване квалификацията на учителите по 

програма „Еразъм+“, КД1 – Образователна мо-

билност за граждани, сектор „Училищно обра-

зование“: през 2018 година – „Дигитални 

умения и иновативни подходи в класната 
стая“, проведен във Великобритания; през 

2019 година – „Предприемчиви, мотиви-
рани и креативни в интернационалното 
училище на 21 век“, проведен във Вели-

кобритания, Италия и Испания. 

През 2019 г. ученици от ПГИ „Иван Илиев“, 

XI и XII клас, специалности „Оперативно 

счетоводство“ и „Икономическа информатика“, 

участваха в проекта „Проучване и усвоя-
ване на добри европейски практики за 
електронна обработка на финансово-
счетоводна информация“, Програма 

„Еразъм +“, КД 1 – „Образователна мобилност 

на граждани“. 

Основна цел на проекта е надграждане на 

придобитите знания и умения на учениците за 

прилагане на международните счетоводни 

стандарти и правилата на документооборота, 

използване на специализирани компютърни 

програми за фирмено и бюджетно счетовод-

ство и повишаване на комуникативните спо-

собности и чуждоезикови компетенции по 

английски език. 

През месец март 2019 г. се реализира пър-

вата мобилност. Участниците проведоха прак-

тиката си в реална работна среда в гр. Монти-

жу, Португалия. Тя се осъществи в счетовод-

ните и административните отдели на Профе-

сионалното училище в града и в други учили-

ща, както и във фирма за счетоводни услуги. 

Стажантите бяха придружавани от г-жа 

Гергана Деренцева – зам.-директор, и г-жа 

Цветелина Узунова, които подпомагаха ус-

пешното изпълнение на програмата.  

След приключване на практиката учени-

ците получиха сертификати за валидиране на 

компетентностите – европас мобилити и евро-

пас езиков паспорт. 

Втората мобилност бе реализирана през 

юли 2019 г. с ръководители г-жа Даниела Ка-

рабельова и г-жа Зорка Милчева. През март 

2020 г. предстои осъществяването и на тре-

тата мобилност – последна за проекта. 
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ТРАДИЦИИ  И  ПРИЕМСТВЕНОСТ,  ТВОРЧЕСТВО  И  ДРЪЗНОВЕНИЕ 

Имах щастието да завърша 
средното си образование в 
Техникум по икономика „Иван 
Илиев“ – Благоевград, едно много 
елитно и за времето си училище. 
След това завърших педагогика и 
стопанско управление в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ Благоевград. 
Работила съм като икономист, 
журналист, а от 12 години съм 
директор на Радиото на 
Югозапада – Радио Благоевград. 

Годините от 1974 до завър-
шването ми през 1978 са незабра-
вими за мен. Бяхме неразделни 
със съучениците ми – и по време 
на обучение, и след часовете, 
когато често ходехме на разходка 
до Ловния дом. Още сънувам дво-

ра, сградата на стария техникум с 
неговите тесни коридори и мра-
морни стълби, в ушите ми звъни 
звънецът за влизане в час. Пре-
красни години! Имахме толкова 
добри учители, а много от науче-
ното не забравям и до днес – 
френските песни на г-жа Цвет-
кова например мога да запея по 
всяко време. Благодарна съм на 
всички тях и се радвам, когато ги 
срещам и мога и лично да им 
изкажа това признание. 

През всичките години след 
завършването ми съм имала 
поводи да се гордея, че съм 
възпитаник на бившия икономи-
чески техникум, а сега ПГИ. Не 
само със своите успехи и с тези на 

моите съученици, но и с това, 
което поколенията след нас 
успяват да постигнат. Следя с 
интерес всичко, което е свързано 
с гимназията, радвам се от сърце 
на таланта и ентусиазма на 
ръководството, учителите и 
учениците! Затова им пожелавам 
много здраве и да продължават 
смело напред, да постигат успехи 
и да бъдат сред най–добрите и 
предпочитани училища в 
България! 

 

 

Честита седемдесета 
годишнина, приятели! 

ЕЛИСАВЕТА КАМЕНИЧКА, 
директор на Радио 
Благоевград 

ГОВОРЯТ ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ – ЛИЧНОСТИ НА СВОЕТО ВРЕМЕ 

Завършил съм Професионална-

та гимназия по икономика „Иван 

Илиев“ (тогава беше Икономичес-

ки техникум) през 1996 г., спе-

циалност „Банково, застрахова-

телно и осигурително дело“ с 

класен ръководител г-жа Данчова. 

След завършването на гимназията 

продължих професионалното си 

обучение в същата насока и 

завърших висше образование със 

специалност „Финанси“. 

ПГИ „Иван Илиев“ изигра клю-

чова роля както в професионал-

ния ми живот, така и в личния. 

Моята съпруга Ана Георгиева 

също е завършила ПГИ и се ре-

ализира професионално с иконо-

мическото си образование – 

работи като главен счетоводител 

на ОД „Земеделие“ Благоевград. 

Никога няма да забравя един 

студен ноемврийски ден, през 

който в три последователни часа 

по предметите банково, застра-

хователно и осигурително дело 

получих три двойки от класния си 

ръководител г-жа Данчова, защо-

то не се бях подготвил. В този 

момент тя беше най-мразеният от 

мен човек. По-късно обаче осъз-

нах, че това е било преломен мо-

мент в живота ми, след който си 

дадох сметка, че не трябва да 

пропилявам ценното време в гим-

назията за натрупване на знания.  

Всичко научено в ПГИ „Иван 

Илиев“ през ученическите ми го-

дини е стабилна основа в профе-

сионалното ми развитие. Благода-

рен съм на учителския екип от 

професионалисти, които ме изгра-

диха като специалист и човек. А 

на всички настоящи ученици по-

желавам да бъдат здрави и да не 

пилеят ценното си време за тру-

пане на знания, защото това ще 

бъде основа за тяхната бъдеща 

реализация. 

Изказвам благодарности към 

директора на ПГИ „Иван Илиев“ г-

жа Бояджиева и зам.-директора г-

жа Стоицова, която е била и мой 

преподавател, за големия им при-

нос в това да поддържат репута-

цията и професионализма на гим-

назията. В ТП на НОИ, Бла-

гоевград, ежегодно идват на стаж 

възпитаници на Професионалната 

гимназията и виждам високото 

ниво на обучение, което се е 

запазило и до днес. 

ИЛИАН ГЕОРГИЕВ, 
директор на ТП на НОИ, 
Благоевград  

Завърших ПГИ „Иван Илиев“ 

през 1989 г. със златен медал за 

отличен успех, Софийски универ-

ситет – специалност „История“, 

Югозападен университет – спе-

циалност „Право“. Работя като 

адвокат. През 2008 г., след някол-

когодишни усилия, със съпруга ми 

Александър Щерев основахме 

Болница „Пулс“ – първата и един-

ствена и понастоящем частна бол-

ница в област Благоевград. През 

годините съм участвала и в ня-

колко успешно реализирани евро-

пейски проекта, свързани с управ-

ление и подобряване конкуренто-

способността на предприятия, 

внедряване на международно 

признати стандарти за качество и 

др. 
 

Госпожо Щерева, постигна-

ли сте успешна професионал-

на реализация. Има ли дял в 

този успех ПГИ? 

Безспорно. Право и икономика 

е една от най-успешните комбина-

ции за упражняващите адвокатска 

професия в областта на граждан-

ското право. Особено при казуси, 

изискващи съдебно-иконическа 

експертиза. Знанията, придобити 

в ПГИ, са добра основа, позволя-

ваща ми да не задавам към 

вещите лица въпроси, на които не 

зная предварително отговора – 

така изграждам по-добра страте-

гия още при подготовка на делото 

и представянето му в съда. Каза-

но с други думи – да съм един ход 

преди адвоката на отсрещната 

страна. 

Всъщност имах възможност да 

реализирам на практика научено-

то в гимназията още като студент-

ка – три години след като завър-

ших ПГИ основах първата си фир-

ма – ателие за булчински рокли 

под наем и всичко, свързано със 

сватбения ден. Видях ниша в този 

сектор, докато си търсех рокля за 

собствената ми сватба, направих 

си бизнес план и го реализирах, 

при това с много добра печалба.  
 

При Вашите възможности 

сте имали шанс да се реали-

зирате и в чужбина. Какво Ви 

мотивира да останете в Бъл-

гария и в Благоевград? 

Има една много хубава българ-

ска поговорка – всеки камък си 

тежи на мястото. Моето е в Бла-

гоевград – тук преминаха тийн-

ейджърските ми години, влюбих 

се и създадох семейство, реали-

зирах много от идеите си в рабо-

тата, създадох ценни приятел-

ства. Обичам да посещавам близ-

ките си в родния ми град Петрич, 

но Благоевград е мястото, където 

се чувствам у дома. 
 

От гледна точка на Вашия 

опит какви са предизвикател-

ствата в нашата действител-

ност за хората с икономичес-

ко образование? 

Вероятно имат повече възмож-

ности за професионална реализа-

ция. По-големият избор е предиз-

викателство – когато имаш много 

пътища, по които да поемеш, 

решението не се взима лесно. 

Пожелавам на днешните ученици 

да защитават позициите си, да 

развиват уменията си в различни 

посоки. Светът е пълен с 

интересни места и креативни 

хора. Бъдете едни от тях! 

ЕМИЛИЯ ЩЕРЕВА, 
адвокат 
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Моята гимназия – 70 години устрем и 
вдъхновение! 

Eсе 

 

Моята гимназия – свято и неприкосновено 

място, което вдъхновява седем десетилетия 

своите възпитаници. Поколения наред са 

излезли от класните стаи на ПГИ „Иван 

Илиев“, в които ние учим днес – наши баби и 

дядовци, майки и бащи са извоювали успехи 

в живота благодарение на знанията, полу-

чени в училището, благодарение на грижите 

на всеотдайните учители. Това наистина е 

вдъхновение и достоен пример за нас. 

Безспорни са постиженията на ПГИ “Иван 

Илиев“ през годините. От училищната 

скамейка на гимназията са поели своя път 

голяма част от моите учители, политици и 

общественици, лекари и юристи, банкери и 

икономисти... Днешната визия на Благоев-

град се дължи до голяма степен на онези 

хора, които са учили в Техникума по ико-

номика и Професионалната гимназията по 

икономика, в които са получили знания, 

възпитание – основа за тяхната реализация и 

престиж, за приноса им в развитието на 

родния град и страната. 

Професионализмът и упоритостта на 

нашите учители са най-здравата основа и за 

нас – настоящите възпитаници на ПГИ “Иван 

Илиев“. И ние като бъдещи икономисти, 

счетоводители и банкери ще сме новото лице 

на нашия град и родина. Целите и мечтите 

ни ще намерят реализация в държавните 

институции и в частния сектор, в общест-

вения живот. Знанията, които получаваме от 

учителите в гимназията, грижите и внима-

нието, отделили за всеки един от нас, е най-

ценното благо, с което сме надарени. Те са 

пътеводителите, показващи правилния път. 

Не по-малко богатство са и приятелите от 

ученическите години, с които можем да спо-

делим радости и успехи, грижи и тревоги. 

Времето, изживяно заедно тук, ще остави 

незабравими спомени и чувства. 

В живота всяко нещо си има цена, а 

цената за утрешния ден за нас е само една – 

постоянство, упоритост и отговорност към 

учението, към името и авторитета на нашата 

гимназия, които трябва да защитаваме както 

днес, така и в бъдещето като специалисти и 

достойни хора. Успехите, които постигаме 

сега, са път на благополучие в утрешния ден. 

И винаги ще помним родното училище – ПГИ 

„Иван Илиев“! 

Мария Стойчева, IX г клас  

Господин Митов, за-

вършили сте нашата 

гимназия – едно профе-

сионално училище, а сега 

се занимавате с изкуство. 

Какво е определило Ва-

шия избор, представете 

ни накратко  творческата 

си биография? 

Записах се в Икономичес-

кия техникум, за да имам 

професия, но още през уче-

ническите си години се зани-

мавах с изкуство, моята меч-

та беше да бъда на сцена – 

участвах в рок групи, свирех 

на барабани, участвах в 

театрални постановки. И така 

се насочих към професионал-

ния път на актьора и режи-

сьора. Завърших в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ актьорско 

майсторство за драматурги-

чен театър в класа на голе-

мия режисьор професор Енчо 

Халачев, след това специали-

зирах в САЩ режисура на 

мюзикъл и на спектакъл „Ко-

медия Дел Арте“. Създадох 

частен театър в Благоевград - 

драматичен театър „Профе-

сор Енчо Халачев“, и профе-

сионална театрална школа за 

деца и юноши. Тук е момен-

тът да отбележа, че знанията 

ми от Икономическия техни-

кум намериха приложение и 

много ми помагат в работата 

като мениджър на частния 

театър. 
 

Продължавате връзка-

та си с ПГИ „Иван Илиев“, 

като работите с насто-

ящите ученици. Запазили 

ли сте спомени от Вашия 

ученически живот, откри-

вате ли промяна у съвре-

менните ученици? 

Да, запазил съм спомени, 

дори си спомням случай от 

първия учебен ден. Тогаваш-

ният директор г-н Рупов не 

ме пусна в училище, защото 

бях с дълга до раменете коса, 

и заяви, че трябва да се под-

стрижа, което аз не напра-

вих. Все пак стигнахме до 

консенсус – да бъда в учили-

ще с вързана коса. След това 

срещнах много добри прия-

тели в това училище, с които 

и до днес се виждаме. А що 

се отнася до промяната на 

съвременните ученици, раз-

бира се, че откривам такава, 

и слава богу, защото децата 

трябва да се развиват. Сега 

те имат нова сетивност, ново 

усещане към съвременния 

свят. Аз работя с деца и 

много често те учат мен. 
 

В епохата на съвремен-

ните технологии е цяло 

предизвикателство мла-

дите хора да посещават 

театрални постановки. 

Как може да ги върнем 

към театъра? 

Това е по-скоро предизви-

кателство за тези, които 

правят театър. Трябва да се 

намери нова визия на театъ-

ра, да се открият нови фор-

ми. Българските деца обичат 

театъра, но ние трябва да ги 

предразположим. В тази по-

сока роля имат и учителите, 

особено тези по литература, 

които могат да променят 

анализа на драматургичните 

творби, да бъде действен 

анализ, защото театърът е 

свещенодействие. 
 

Вашите пожелания по 

случай празника: 

Пожелавам първо здраве и 

учителите да имат търпение-

то, а учениците да слушат 

учителите си, защото след 

време ще разберат, ако не 

учат, колко са изпуснали – не 

само знания, но и човешки 

отношения, преживявания и 

житейски уроци. 

 

Интервюто с режисьора 
Бранимир Митов проведоха 

учениците от VIII г клас 
Ростислав Станоев и  

Петър Димов 

БРАНИМИР МИТОВ, 
режисьор 

СМЕЛИТЕ  И  
 

Дълбоки са очите ми… Дълбоки... 

Умееш ли да плуваш е въпросът? 

Ако до днес си плувал само в плиткото, 

нормално е да те е страх! 

Потъва се, да знаеш, адски лесно, 

когато ти изтръпват коленете. 

Премяташ крак върху крак, 

но въздухът не стига под водата. 

 

НОРМАЛНИТЕ 
 

Не искам да те плаша, 

но удавници не липсват – те са много... 

Ако мислиш все още, че е страшно –  

недей да скачаш толкоз надълбоко. 

Смелите се хвърлят дръзко във водата 

и посрещат с плуване вълната... 

А нормалните – те остават тука, на брега, 

здраво закотвени в земята! 

Стефани Стоянова, випуск 2018 

Никол Георгиева, X б клас Мария Котева, X б клас 

Фотоклуб "На фокус" с ръководител г-жа Илина Танева 
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Говорят възпитаниците на ПГИ: 

 

Многолики са критериите за успеха. За мен най-важното е да създавам 
полезност. Това ми създава и усещането за успех. И няма как ПГИ да не е 
основоположник на професионалните ми познания. Мога да кажа, че това е 
моето училище на зрелостта, началото на себеопознаването ми, тук направих 
първите си стъпки на решителност и постоянство, тук осъзнах и си поставих 
първите си самостоятелни цели. Тук вложих всичките си усилия, без да разчитам 
на никой друг и без да очаквам магически външни намеси. И тук намерих онези 
зрели хора, които ми помогнаха да си повярвам. Моите учители на зрялост, 
които предначертаха професионалния ми път, изградиха представите ми за 
добро и лошо, за честност и безчестие, за победа или 
поражение. 

Настоящият празник е повод за удовлетворение от 
постигнатото и доказателство за усилията, които полагате в 
израстването на поколения възпитаници. Поддържайте 
дълголетната традиция българското училище да води към 
знания и умения, да възпитава родолюбие, толерантност и 
духовни стремления.“ 

Все още вярвам, че избирайки ПГИ „Иван Илиев“, се 
избира най–доброто! 

Мая Воденичарова, 
икономист-счетоводител 

 
 
По повод 70–годишния юбилей на моето училище искам 

да благодаря! Благодаря за това, че ме научихте да виждам 
красивото, да вярвам в доброто. Благодаря за грижите, за 
вярата, за сбъднатите мечти и за куража да продължавам 
напред! Желая от сърце безкрайно щастие и 
удовлетвореност от работата! 

На настоящите възпитаници пожелавам да вървят смело 
напред по пътя на мъдростта и знанието и никога да не се 
спъват по него! 

Николай Кондуров, 
Търговски директор на „Мост Енерджи“ АД 

НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ 
 

Като ято птици в ранна пролет 

ти ни приюти, 

а през есен многоцветна  

всяко ято отлетява... 

По пътищата на живота  

наученото в теб ни води –  

дебит, кредит и печалба, 

план, отчет – прогреса ще творим. 

Малко колелце сме ние 

от часовника на времето. 

И винаги стрелката ще ни връща тук,  

където своя път поехме –  

С ЛЮБОВ! 

Антоанета Гайдова, випуск 2018 
 
 
 

ПГИ Е МОЯТ ИЗБОР 
Есе 

 

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 след това – в реалност. 

Направих своя избор, защото вярвам, 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 празниците и делниците са един от най-

вълнуващите мигове, споделени с много приятели.  

Много моменти от училищния живот са се 

превърнали в традиции, спазващи се и до днес. Това е 

знак за устойчивост, за съхранение на ценности, за 

запазване на едно цяло, което се превръща в 

неразрушима връзка между поколенията. В ПГИ 

всичко, което ме вълнуваше като очакване, стана 

реалност. Родната гимназия ще остави трайна следа в 

моя живот, нещо повече – ще остане неразделна част 

от него.  

Десислава Миленкова, випуск 2019 
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС 
 
Уважаема г-жо Бояджиева-Пенкова, 
 

Позволете ми от името на преподавателите и студентите на Правно-
историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград и лично от свое име най-сърдечно да поздравя учителите и 
учениците от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ –  
Благоевград по повод 70-годишнината от нейното основаване. 

В своята дългогодишна история Професионалната гимназия по икономика се 
утвърди като една от водещите институции в областта на средното образование в 
Югозападна България и доказа своята амбиция и воля за изграждането на образ, 
съизмерим с изискванията на времето. 

Като възпитаник на Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“ –  
Благоевград се гордея с нейните постижения и изказвам признателност и 
уважение към неуморната и всеотдайна работа на ръководството, учителите и 
служителите. Вярвам, че и занапред ще продължавате да осигурявате качествено 
и конкурентноспособно образование и да привличате любознателни и мотиви-
рани ученици. 

В днешния тържествен и празничен ден Ви пожелавам преди всичко здраве, 
енергия и дръзновение, ползотворна работа и много нови творчески успехи! 

 
Честит празник и на многая лета! 

 
 
 
 
д–р Николай Марин 
Декан 

Правно–исторически факултет 

ЮЗУ „Неофит Рилски”  
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