
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

МЕЖДУЧАСИЕ 
Брой 2/ декември, 2022 г. ,   Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ 

* К О Л Е Д Н О  Н А С Т Р О Е Н И Е *   

Учениците от 

общежитието 

на училището 

проведоха 

традиционното 

си коледно 

тържество.  

В навечерието 

на празниците те разчупиха питки с късмети, избраха 

Мис и Мистър общежитие. Мирела, Димитър и Благой 

със своите музикални изпълнения допринесоха за 

забавлението на всички присъстващи. 

 

Възпитателите с радост отбелязаха, че уважението към 

българските традиции и народни обичаи допринасят за 

съхранението на българщината и възпитанието на младите 

хора! 

* В Е С Е Л И  П Р А З Н И Ц И ! *  

 

Учениците от 

VIII г клас, с 

класен 

ръководител 

г-жа Бонева, 

се включиха в 

създаването 

на коледно 

настроение в 

нашата 

гимназия.  

За целта 

украсиха елха, 

поставиха я на входа и до нея сложиха бяла дъска, на която 

всеки ден изписват броя оставащи дни до Коледа. 

Ученици с дарение за Дома за възрастни хора в 

Благоевград 

 

 По повод Международния ден на доброволеца 

ученици от нашето училище посетиха Дома за възрастни 

хора в кв. „Струмско“. Младите хора направиха дарение, 

осигурено със събрани от тях средства. 

 Деветокласниците заедно с тяхната 

преподавателка по философия Милена Методиева 

зарадваха обитателите на Дома за възрастни хора и 

стоплиха сърцата им с мили думи и с желанието им да 

помагат.   
Възрастните обитатели на дома бяха очаровани и с 

нетърпение очакваха младите хора, за да се срещнат с тях. 
Учениците почерпиха своите домакини с погача и 

вкусни плодове, а тяхната учителка Милена Методиева 

поздрави всички, които се събраха, за да посрещнат своите 

гости. 



 

* У С П Е Х И  *  

 

УСПЕШНО УЧАСТИЕ В IX НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ 

Тази година гимназията ни се включи с три проекта в IX Национален ученически конкурс 

„Национален парк „Рила” – познат и непознат“, проведен на 25.11.2022 г. в Благоевград по повод 30-

годишнината от обявяването на Национален парк „Рила“.  

Два от проектите бяха в направление „Мултимедийна презентация“:  

· Никол Николова, ученичка от Х г клас, специалност „Икономическа информатика“ на тема: 

„Рила – водна планина“ – спечели поощрителната награда на журито.  

· Божидар Русинков, ученик от Х г клас, специалност „Икономическа информатика“ на тема: 

„Природните красоти на Национален парк „Рила“.  

С ръководител Екатерина Бонева – Дамянова и консултант Тодорка Михайлова  

Специалната награда на ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе присъдена на Милен Златев от XI В клас, 

специалност „Оперативно счетоводство“, в категория „Приложен екодизайн“, възрастова група VIII-

XII клас. Изискванията на конкурса бяха да се представи макет, облекло 

или предмети за дома, изработени от естествени и рециклиращи се 

материали. Ученикът от ПГИ „Иван Илиев“ впечатли журито с облекло – 

ризница, изработена от капачки за буркани. Милен Златев e участник в 

клуба по интереси „Живей здравословно“ през учебната 2020/2021 

година, с ръководител госпожа Галина Юнакова – учител по биология и 

здравно образование.  

Конкурсът се организира от РУО – Благоевград, Община 

Благоевград, Дирекция „Национален парк „Рила“, ЦПРЛ - ЦЛТРДБ – 

Благоевград, Югозападно държавно предприятие ДП Благоевград. 

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по 

интереси на децата и учениците.  

Поздравления за участниците в конкурса. Пожелаваме им много 

нови интересни и успешни участия в различни форуми.  
 

 

 

 

 

 

НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ ЗА ЕКОДИЗАЙН ОТ ПРОВЕДЕНИЯ VIII НАЦИОНАЛЕН 

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” - ПОЗНАТ И 

НЕПОЗНАТ” 
 

Божидара Парапанова, ученичка от X В клас, 

спечели с изработения уникален мулажен тоалет 

второ място от проведения на 26.11.2021 г. в 

Благоевград VIII Национален ученически конкурс 

„Национален парк „Рила” – познат и непознат” в 

категорията „Приложен екодизайн“, VIII - XII клас. 

За направата на 40 рози върху полата е използван 

нетрадиционен материал – тоалетна хартия, а за 

горната част на роклята е влязла в употреба 

кухненска ролка. Божидара участва в клуб по 

интереси „Живей здравословно“ с ръководител 

госпожа Галина Юнакова - учител по биология и здравно образование.  

Изработването на мулажни облекла е трудоемко и изисква голяма 

фантазия и сръчност, но ефектът е уникален и неповторим. 



 

* У Р О Ц И *   

ОТКРИТ ИНТЕГРИРАН УРОК 
На 24.11.2022 г. по случай патронния празник на 

училището в XII А клас, специалност „Банково 

дело“, се проведе открит интегриран урок на тема: 

„Финансиране на малки и средни предприятия“ по 

предметите финанси и счетоводство на 

предприятието, под ръководството на 

преподавателите г-жа Г. Узунова и г-жа Н. 

Василкьова. 

Основните цели на урока бяха насочени към 

упражняване и систематизиране знанията на учениците за стартиране на собствен бизнес, развиване на личностния и 

творческия им потенциал и възпитаване на икономическото мислене чрез проучване на условията, клиентите, промените 

и конкуренцията на пазара. 

Класът беше разделен на екипи. Шест от тях изпълняваха ролята на виртуални фирми, а един екип – ролята на банка. На 

базата на предварително зададен казус всеки екип трябваше да консултира фирми относно стартиране на собствен 

бизнес, стартови разходи, очаквани приходи и източници на финансиране. 

 Проектите бяха представени под формата на презентации. Банката изложи своето становище, свързано с исканията на 

фирмите за отпускане на кредити, и представи договори на одобрените фирми. 

За отличното представяне фирмите и банката получиха грамоти. 

На урока присъстваха директорът на ПГИ „Иван Илиев“ – г-жа Ася Бояджиева-Пенкова, заместник-директорите – г-жа 

Стоицова и г-жа Стамберова, преподаватели по професионални и общообразователни предмети. 

Отбелязахме Световния ден на философията 

На 17.11.2022г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ 

тържествено бе отбелязан Световният ден на философията. 

Честването бе организирано от Философския факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ съвместно с Регионалното управление на 

образованието – Благоевград. Събитието бе открито с поздравителен 

адрес от проф. д-р Борис Манов, декан на Философския университет, 

представен от доц. д-р Силвия Кръстева. Приветствие отправи и 

Екатерина Текерска, старши експерт по обществени науки, 

гражданско образование и религия към РУО – Благоевград. Във 

форума се изявиха с есета и презентации ученици от Благоевград, 

Разлог, Банско, Петрич. Професионална гимназия по икономика 

„Иван Илиев“, гр. Благоевград беше достойно представена от ученици от 10А клас – Кристина Жишкина, Александра 

Живкова и Ванеса Попева. Ученичката Кристина Жишкина представи своето есе на тема: „Какво е за мен философията?“, 

за което беше силно аплодирано от публиката.  

 

* Ж И В О Т  В  О Б Щ Е Ж И Т И Е Т О *   

Под ръководството на г-жа Валерия Дюлгерска учениците от общежитието посетиха читалищната библиотека в 

кв."Еленово" и се насладиха на прекрасния свят на книгите. А по време на творческата работилница, с много хъс и 

вдъхновение сътвориха прекрасни празнични картички. Творческите занимания на гимназистите разнообразиха 

ежедневието им, стимулираха креативността им и допринесоха за създаване на празнично настроение.  

Учениците поздравиха и хората от третата възраст в Пенсионерски клуб в 

кв."Еленово" по случай техния празник - 1 октомври - Международен ден на 

възрастните хора. 

 



* К Л У Б Н А  Д Е Й Н О С Т *   

Да се грижим за Земята 365 дни в годината, а не само в Деня на 

Земята! 

 На 22.06.2022 г. се проведе 

представителна изява на клуб по 

интереси „Живей здравословно“. 

Учениците от клуба изработиха 

надпис, направен от капачки на 

пластмасови бутилки: „22 април - 

Ден на Земята“ и написаха послания: 

рециклирайте, залесявайте, пазете 

природата от пожар, изхвърляйте отпадъците разделно, пестете водата, не 

използвайте найлонови торбички. 

Участниците в клуба изработиха пеперуди от пластмасови опаковки на перилни препарати и цветя от капачки на 

пластмасови бутилки. 

Изработените материали бяха поставени в коридора на първия етаж на Гимназията, с цел да се акцентира върху 

опазването на околната среда, да се обърне внимание на възможността да се използват ненужни материали и предмети отново и 

така да намалим количеството отпадъци, които изхвърляме ежедневно. Всеки един от нас може да промени мисленето и 

навиците си, за да се намали вредата върху природата. 

 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБА „ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“ ОТБЕЛЯЗАХА 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЧИСЛОТО π 

 Ученици от Х г клас, специалност 

„Икономическа информатика”, участници в клуба 

„Занимателна математика“ на 14 март 2022 г. по случай Международния ден на 

числото Пи организираха представителна изява на клуб „Занимателна 

математика“. Благодарение на придобитите знания от ръководителя си – г-жа 

Илинка Янкова, участниците представиха презентация, в която запознаха гостите 

с любопитни факти за числото Пи. Направи се опит за проверка на верността на 

формулата 𝜋 =
𝐶

𝑑
 

Специалните гости – г-жа Бояджиева – директор 

на ПГИ, г-жа Стоицова – помощник- директор по УВД в 

ПГИ, учители и ученици останаха впечатлени от 

изработените табла с постери, сладки, таблица с формули, 

в които участва числото π.  

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

Невъзможна любов 

До друг седя сега,  

но и двамата ли искаме това?  

Стоим на харесано съобщение сърдити и обидени,  

но сърцата ни заплетени са в едно.  

Денем с него съм щастлива, но стане ли вечер, 

за теб се сещам аз. 

И нещо като камък сърцето ми затиска 

и ти пак се появяваш.  

Навсякъде си ти – в ума и в сърцето, 

там заключен стоиш!  

Ами ако отключа, ще избягаш ли,  

или ще останеш до мен завинаги? 

Никол Стоева от IХ б клас 

Не може ли да бъда албатрос и далеч да отлетя?  

Веднъж да бъда егоист и да се спася.  

Да отлетя далече и да помисля върху това.  

Не може ли писмата, изпратени до вас,  

да са довети от вятър непокорен  

или от птици песнопойни?  

А щом бъдещето гледаме с надежда,  

има ли смисъл от дума чудесна?  

И може би искам само.  

Да се отърва от бремето, висящо на крилете ми безстрашни.  

Да забравя що са проблеми и тревоги на мига.  

Не може ли да бъда албатрос и далеч да отлетя? 

 

Росица Галчева от Х в клас



 

 


