
УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК 

МЕЖДУЧАСИЕ 
Брой 1/ ноември, 2022 г. ,   Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ 

* П А Т Р О Н Е Н  П Р А З Н И К  Н А  У Ч И Л И Щ Е Т О *   

73 години ПГИ “Иван Илиев“ 

Създадена през далечната 1949 г. като Търговска гимназия 

само с четири паралелки, днес ПГИ „Иван Илиев“ – носител 

на орден  „Кирил и Методий“ III степен,  е едно от най-

големите и предпочитани училища в региона и  областта с 

модерните си специалности, висок професионализъм на 

учителите и постоянно обновяваща се материална база. 

Отбелязваме с гордост 73 години от създаването на 

гимназията – гордост, защото продължаваме традицията 

ПГИ „Иван Илиев“ да бъде сред най-добрите и елитни 

учебни заведения. Доказателство за това са постоянното 

утвърждаване на авторитета на училището,  духът на 

новаторство и високи амбиции,  отличните постижения на 

нейните възпитаници и учители на регионално, национално 

и международно ниво. 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК – 73 ГОДИНИ ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“! 

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО НА 

ДИРЕКТОРА НА ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ 

ГОСПОЖА АСЯ БОЯДЖИЕВА-

ПЕНКОВА 

 

Вече 73 години ПГИ „Иван Илиев“ е врата към 

големия свят – хиляди наши възпитаници, вдъхновени 

от своите учители, повярвали във възможностите си, 

градят уверено своето настояще и бъдеще. 

Проведените състезания и мероприятия, посветени 

на годишнината от основаването на професионалното 

икономическо училище с най-дългогодишна история 

на територията на Благоевградска област превърнаха 

месеца в празничен за учениците и учителите от ПГИ. 

Признание за труда и професионалната отдаденост 

на учителите са успехите на техните ученици. 

Многобройни са завоюваните първи места в 

национални и международни състезания, 

организирани от Министерството на образованието и 

науката, икономическите университети, 

неправителствени организации и сдружения. 

Доказателство за неуморния труд на учителите в 

работата с учениците са резултатите от задължителния 

държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация като втори ДЗИ, който отрежда на ПГИ 

„Иван Илиев“ първо място в област Благоевград. 

Постижение, което отчита по достойнство нашата 

сила, съответстваща на облика на нашата 

професионална гимназия. 

Продължаваме да трупаме опит в работата по 

проекти по програмите на „Еразъм+“. Чрез тях 

ученици и учители участваха в обучения и практики в 

редица европейски държави, където успешно 

доказват, че професионалната подготовка, която имат 

ги прави равностойни на техните колеги и връстници 

от другите страни. Завръщат се още по-уверени и 

горди, че се обучават или работят в едно българско 

училище, осигуряващо високо качество на 

обучението. 

Благодаря на всички – учители, ученици, родители, 

за съвместната работа, която ще донесе нови успехи и 

ще продължава да утвърждава Професионална 

гимназия по икономика като една от най-престижните 

гимназии в областта. 

  

ДИРЕКТОР: Ася Бояджиева-Пенкова 



* У С П Е Х И  *   

 

ПЪРВО И ВТОРО МЯСТО ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 

От 27 до 29 април 2022 г. се проведе третият 

Международен  онлайн  панаир ТФ ФЕСТ 2022 г. На 

него взеха участие  139 учебно-тренировъчни фирми 

от 6 държави – България, Чехия, Испания, Черна 

гора, Словения и Китай.  

Сред тях беше  УТФ „Скалите“ ООД от ПГИ 

„Иван Илиев“ – Благоевград с ръководител Илияна 

Папукчиева-Иванова. „Скалите“ ООД спечели първо 

място в конкурса „Най-добро сътрудничество с 

фирма-ментор“ и второ място в конкурса „Най-добра 

презентация“.  

Участие в XXV Панаир "Млад предприемач" 

взеха - Таня Велкова, Петя Божинова, Милена 

Николова, Милена Бельова, Христинка Богданска, 

Мелани Ангелова и Стефани Менчева.  

    

Ръководителят и 

участниците  

изказват  

специална 

благодарност на г-

жа Надя 

Милушева за 

оказана помощ. 
 

ЗАЕТИ ПРИЗОВИ МЕСТА НА НАЦИОНАЛНОТО 

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИКОНОМИСТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

ПРЕЗ ДВЕТЕ ПОРЕДНИ УЧЕБНИ ГОДИНИ 

В организираното от 

ПГИ „Иван Илиев” и с 

партньорската 

подкрепа на 

Американския 

университет в България 

и на РУО Благоевград 

Национално състезание 

за икономисти на 

английски език нашите 

ученици доказаха, че 

боравят с икономическа терминология на английски 

език и показаха отлични презентационни умения. 

През миналата учебна 2021/2022 година във 

II-я кръг от състезанието 44 ученици от училища в 

страната разработиха есе на тема: „Висока инфлация 

– проблем и предизвикателство“. Ученикът  Тома 

Крумов от ХІІ б клас, специалност „Икономика и 

мениджмъмт”, с консултант Гергана Христова – 

учител по икономически дисциплини зае I – во място. 

В заключителният III кръг на състезанието взеха 28 

ученици в ХІ и ХІІ клас от 14 професионални 

гимназии по икономика и професионални гимназии с 

икономически специалности в страната. Ученикът 

Тома Крумов се класира на I – во отборно място. 

 

А за учебна 

2020/2021 година във II-я 

кръг от състезанието бе 

поставена задача за 

разработване на есе на 

тема: „Аз съм 

предприемач в условия на 

пандемия от Коронавирус 

и икономическа криза”. 

Ученичката Мария Динева от ХІІ б клас, специалност 

„Икономика и мениджмъмт”, с консултант Гергана 

Христова – учител по икономически дисциплини зае II- 

ро място. В заключителният III кръг на състезанието - 

 представяне и защита на разработените бизнес идеи, 

взеха ученици от 16 училища в страната. Ученичката се 

класира на III-то отборно място.  
С отговорната задача за координиране на 

провеждането и организиране на състезанието се заеха 

Нина Стоицова – заместник-директор по учебната 

дейност в ПГИ „Иван Илиев“, и Анета Панайотова– 

служител в отдел „Прием на студенти“ в АУБ. 

 

 



 

* П А Т Р О Н Е Н  П Р А З Н И К *  

СЪС СЪСТЕЗАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ОТБЕЛЯЗАХМЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО 

Отбелязахме Международния ден на 

счетоводителя – 10 ноември  

В ПГИ „Иван Илиев“ по случай 10 ноември – 

Международния ден на счетоводителя и патронния празник на 

училището се проведе съвместен урок по учебните предмети 

„Счетоводство на предприятието“, „Компютърна обработка на 

финансово-счетоводната информация“ и „Документи и 

документооборот“, под ръководството на г-жа Гергана Гошева и г-

жа Нина Василкьова. Участие взеха учениците от 11 в клас 

специалност „Оперативно счетоводство“. На урока присъстваха 

директорът на ПГИ –  г-жа Ася Бояджиева – Пенкова, и заместник- 

директорите г-жа Стоицова и г-жа Стамберова. 

  Целта на урока беше учениците да демонстрират формираните умения и ключови компетентности, 

както и да покажат, че свободно могат да приложат в практиката придобитите теоретични знания, изучавани 

по изброените предмети.  
  Учениците работиха върху казуси във виртуална счетоводна къща. Казусите бяха с практическа 

насоченост, като приложиха знанията и уменията, придобити по трите дисциплини. 

  За отличното представяне учениците получиха грамоти и бяха удостоени с приз „Счетоводител на 

месец ноември“.  

Състезанието „Иновационен лагер“ в ПГИ „Иван Илиев“ 

На 14.11.2022 г. в ПГИ ”Иван Илиев”- 

Благоевград се проведе състезанието 

„Иновационен лагер“, което е част от Световната 

седмица на предприемачеството, организирана от 

Джуниър Ачийвмънт България и от събитията по 

случай патронния празник на училището. 

  Включиха се 20 ученици от XI клас, които 

бяха разделени в пет отбора на случаен принцип 

от координаторите г-жа  Кадурина и г-жа 

Карабельова. На обособено за всеки екип работно 

място учениците посрещнаха предизвикателството и разработиха  собствено и креативно решение на 

предварително зададен от Джуниър Ачийвмънт България бизнес казус на тема: „Храната на бъдещето в нашия 

град“. 

  Прилагайки принципа на „учене чрез правене”, участниците надградиха своите предприемачески 

умения, способностите си за работа в екип, усетиха какво означава да се работи под напрежение и в кратки 

срокове. Г-жа Христова, г-жа Бачева, г-жа Стойкова, г-жа Шаренска и г-жа Узунова бяха в ролята на ментори 

от училището. 

  Предприемаческите идеи бяха представени и защитени чрез презентации, оценени от жури в състав: г-

жа Радослава Лазарова-Янкова, регионален експерт работа с клиенти към УниКредит Булбанк, клон 

Благоевград, г-жа Кадурина и г-жа Карабельова, ст. учители по икономически дисциплини. 

Резултатите от състезанието са: 

 I място: Отбор №2  „Нов живот за храната“ –  С. Данаилова – XI а, Б. Димитрова –  XI б, М.Кирчанова 

и М. Каровска от XI г клас; 

 II място: Отбор №1  Soil Heroes –  В. Кьосева – XI б, В. Тренева, Б. Благоев и  М. Златев от XI в кл.; 

 III място: Отбор №3  Food of the Future na boni – П. Трендафилова – XI в, Г. Братков – XI г, Б. Калинова 

– XI в и В. Траянова от XI а клас.  



* П А Т Р О Н Е Н  П Р А З Н И К *  

Премерихме знанията си в сферата на природните науки 

  Състезание „Да научим заедно“, организирано от методическо 

обединение Природни науки, се проведе в три етапа на 23.11.2022 г. по 

случай патронния празник на училището. Учениците от Х клас бяха 

разделени на отбори от по четирима души, представители от всяка от 

паралелките във випуска.  

В първия етап участниците имаха за задача да разпознаят личности, 

показани им на презентация чрез снимки. Десетокласниците с лекота 

назоваха имената на свързалите живота си с отделните природни науки. От 

оспорваната надпревара в този кръг от състезанието след дузпи отпадна отборът на Х г клас (Б. Русинков, Н. Николова, В. 

Томанова, А. Стойков).  

  Във втори етап от състезанието изпитанието пред участниците беше в рамките на 3 минути да разпознаят колкото се 

може повече термини от природните науки, описани им с думи и жестове от представител на отбора, предварително изтеглил 

написаната на листче дума. След ожесточената борба и проведени дузпи отборът на Х б клас (А. Вангелова, Е.Дулева, Зл. 

Синтюкова, Е. Маркова) остана на III място.  

  В последния етап участниците трябваше да решат кръстословица. Първи се справиха с предизвикателството 

представителите на Х в клас (Д. Тошев, С. Теова, Р. Галчева, Хр. Джукев), завоювайки максималния брой точки за по-малко от 

10 минути. На второ място се класира отборът на Х а клас (И. Лазарова, В. Благоева, А. Живкова и В. Шопова).  

  Г-жа Екатерина Бонева разясняваше регламента и даваше указания на отборите. Между отделните етапи от 

състезанието въпроси към публиката зададе г-жа Душка Станковска. Всеки дал верен отговор получи и малка награда.   

  Председателят на методическото обединение – г-жа Илинка Янкова, връчи наградите на отбора победител и грамоти на 

всички участници в съревнованието.  

  Директорът на ПГИ „Иван Илиев“ благодари на организаторите, участниците и публиката за превърналото се в 

празник състезание, което създаде настроение и даде възможност за изява на придобитите знания от десетокласниците.  

  Като специален гост беше поздравена и аплодирана от всички присъстващи наскоро пенсиониралата се г-жа Елена 

Алексова. Обичаната учителка по география зададе и един от закачливите въпроси към аудиторията: „Кой е най-острият град в 

България?“. Бързият отговор „Трън“ дойде от бившата ученичка на г-жа Алексова и настоящ заместник-директор –г-жа 

Стамберова, припомняйки си с радост времето, когато е била препитвана пред картата на България от взискателната си 

учителка.  

  За доброто настроение допринесоха и подготвените от г-н Бошнаков ученици Р. Безински от Х б клас и Т. Милчова от 

Х а клас, които са част от клуба „Музика без край“.  

  За запечатването на отделните мигове от празничното състезание върху кадри се погрижиха участниците от клуба по 

фотография „На фокус“ с ръководител г-жа Танева.  

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

О, как искам да се върна отново в час! 

От раници тежки се оплакваме. 

Изпитвания всеки ден очакваме. 

И че постоянно ни е трудно повтаряме. 

Но колко са ценни тези моменти забравяме. 

И нямаме търпение от училище да се махнем. 

Но наистина ли толкова искаме да пораснем? 

Ще дойде ден с живота да се сблъскаме очи в очи. 

И тогава ще търсим училището, но уви… 

Пораснем ли веднъж, няма връщане назад. 

Училище и тестове няма да има пак. 

Няма обратно в класната стая да се върнем  

и другарчето по чин сутрин да прегърнем. 

Мъчно ще ни е за шегите в клас. 

Ще ни липсва госпожата и дъската срещу нас. 

Затова ако имам суперсила една, 

бих ни направила завинаги деца! 

Защо толкова бързаме от училище да се отървем? 

Нима в капана на живота искаме да се озовем? 

И ще се питаме след това: Защо бързах да порасна аз? 

О, как искам да се върна отново в час! 

 

Елена Дулева от Х б клас 

 

Училище любимо мое, 

Извинявай за помислите неизречени 

и за казаните лоши думи, извинявай! 

Прости ни всичките несгоди,  

които и до днес търпиш! 

Зная, не е лесно да простиш, 

училище любимо мое, 

дом на спомени и мечти! 

Не искаме никой да ни раздели, 

но и този ден ще дойде и 

сърцата ни ще наскърби. 

За този миг болезнен аз подготвям се. 

Няма думи, с които да опиша радостта, че има те! 

Училище любимо мое, 

благодарността ми до небесата стига  

и с крила на птица ме издига! 

Зная, вървим ръка за ръка  

към последния час, който ни остава, 

но споменът за теб в сърцето ни изгрява! 

 

Росица Галчева от Х в клас



 


