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П Р О Л Е Т Н И  П Р А З Н И Ц И  И 
ОБ И ЧАИ 

БЛАГОВЕЦ (25 март) Òîçè ïðàçíèê ñå 
ñ÷èòà çà “ïîëîâèí Âåëèêäåí”. Âÿðâà ñå, ÷å 
òîãàâà ñå çàâðúùàò ïðåëåòíèòå ïòèöè. Èìà 
ïîâåðèå, ÷å íà òîçè äåí ñàìîäèâèòå çàïî÷âàò 
èãðèòå ñè.Íà Áëàãîâåö ïðîáèâàò óøèòå íà 
ìîìè÷åíöàòà, çàùîòî ñå ñìÿòà, ÷å íÿìà äà ãè 
áîëè. Çàñàæäàò ñå îâîøêè, çà äà ðàæäàò ñëàäêè 
ïëîäîâå. 

ЛАЗАРОВДЕН (âèíàãè â ñúáîòà, åäíà 
ñåäìèöà ïðåäè Âåëèêäåí). Â ëàçàðóâàíåòî 
ó÷àñòâàò ìîìè è ìîìè÷åòà. Îáõîæäàò ñåëîòî, 
âëèçàò âúâ âñÿêà êúùà è ïåÿò ïåñíè çà âñåêè îò 
ñåìåéñòâîòî. Èãðàÿò íåñêëþ÷åíî õîðî. 
Ñòîïàíèòå ãè äàðÿâàò ñ ÿéöà. Êîãàòî çàâúðøè 
ëàçàðóâàíeòî, ëàçàðêèòå ñè ïîäåëÿò 

ñúáðàíîòî. 
ВРЪБНИЦА (âèíàãè â íåäåëÿ, ñåäìèöàòà ïðåäè Âåëèêäåí). Ëàçàðóâàëèòå ìîìè÷åòà îòèâàò íà ðåêàòà è 

ïóñêàò âåí÷åòà. ×èåòî âåí÷å èçëåçå íàé-íàïðåä, òàçè ìîìà ñòàâà êóìèöà. Ñëåä òîâà îòèâàò â äîìà íà êóìèöàòà è 
ñëàãàò îáùà òðàïåçà. Ìîìè÷åòàòà ãîâåÿò   íå ãîâîðÿò íà êóìèöàòà äî Âåëèêäåí. Ïðèâå÷åð ñå èãðàå ïúðâîòî ñêëþ÷åíî 
õîðî. 

Купете  този  вестник и  спонсорирайте нашите  участници  в Международния 
панаир на Учебнотренировъчните фирми  ! 

(15  и 16 април, Дворец на културата и спорта) 

Ч е с т и т а  п р о л е т ! 

на 31 март от 9 до 12 часа 
в централно фоайе на ПГИ “Др Иван Богоров” 

Участвайте в панаирната игра на изложението! 

Това е панаирната 
банкнота! 

Ще я получете от банката в 
началото на панаира. С нея 
можете да се разплащате и 
да откривате всички видове 
сметки  в  банката. 

Разполагате с лимит от 3000 лв. При всяка направена от Вас покупка 
отбележете на гърба на банкнотата стойността и, както и името на 
фирмата. След изчерпване на лимита отбележете в празните квадратчета 
общата сума. Банкнотата оставете в касата на последната фирма, с която 
търгувате! 

ТБ “БрайтСтар”АД 

УТБ “БрайтСтар” АД 
Много повече от едно име! 

ПАНАИРНА БАНКНОТА 

BGN  . 

С ТАЗИ БАНКНОТА МОЖЕ ДА ПАЗАРУВАТЕ В БРОЙ НА ПАНАИРНИТЕ ЩАНДОВЕ 
С ТАЗИ БАНКНОТА МОЖЕ ДА РАЗКРИЕТЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СМЕТКИ В ПАНАИРНАТА БАНКА 
МАКСИМАЛНАТА СУМА НА БАНКНОТАТА Е 3000 ЛВ. 
СТОЙНОСТТА НА ТАЗИ БАНКНОТА ТРЯБВА ДА ВПИШЕТЕ СОБСТВЕНОРЪЧНО В ПРАЗНОТО 
ПОЛЕ, СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕ НА ЛИМИТА 

Изложение на Учебнотренировъчните фирми 
БОГОРОВСКИ  ДНИ  -  2004 

17.03. Състезание “Най-бърз машинописец” - 

ученици от Х клас 

21-23.04.Изложба, посветена на Деня на 

планетата Земя (22април) - групи по 

ЗИП по География в  Х и ХI клас 

21.04. Вечер на английйския език с ученици 

от Х а,г,д,е класове 

28.04. Празник на чуждите езици с 

учениците от VIII а,б,в класове 

29.04. Състезание “Искам работа” 

с ученици от Х клас 

05.05. Състезание “Българският Великден” с 

ученици от IХ клас 

14.05. Излиза Годишник 2004 - сборник  от 

ученически творби 

17.05. Среща-разговор с народния певец 

Стоян Пейчев и групата за 

автентичен фолклор “Букавица” 

19.05. Литературно четене на участници в 

клуб “Изкуство и литература”
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УЧЕБНА ТЪРГОВСКА БАНКА 
“БРАЙТСТАР”-АД 

МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ИМЕ 
ИДЕЯТА Учениците от първи випуск на 

специалност “Банково, застрахователно и осигурително 
дело” решават да създадат нещо ново, различно, което 
до остави трайна следа в историята на специалността 
и гимназията. Познавайки идеята на учебно- 
тренировъчните фирми и отчитайки интереса към 
съществуващата вече в училището УТФ “Инфогейт”, 
инициаторите са категорични - ще учредим  първата в 
града учебна търговска банка. Екипът е сформиран бързо. 
Включват се Стефан Славов - той е и първият главен 
изпълнителен директор на банката, Георги, Маринела, 
Теодора, Мария, Антоанета, Гергана, Дияна, Кристина, 
Маринела и Яна - всички от Vв курс и Лора, Светла и 
Гергана от XI в клас. От учителите за ръководител е 
избрана г-жа Мариана Вачкова, преподавател по Банково 
дело. 

Създателите 

ИСТОРИЯ Запознаваме се с всички нормативни 
документи, отнасящи се до регистрацията на банка. 
Следваме всички процедури - обявява се подписка за 
набиране на капитал, изготвя се устав, свиква се 
учредително събрание, подготвят се всички необходими 
документи и ги изпращаме в Централата на УТФ (BUCT). 
Търси се помощ от практиката. Към идеята ни 
съпричастност и отзивчивост показват директорът 
на Общинска банка Пламен Илиев и гл. счетоводител 
Стоян Иванов. 

Така, на 22.02.2002 г. е направена регистрация в 
съда и банката е вече факт. Изградена е съответната 
организационна структура. От тук нататък усилията 
са насочени към набиране на подходящия персонал. 
Обявени са съответните работни места, учениците 
подготвят необходимите документи за 
кандидатстване за работа, насрочва се дата за интервю. 
Същото е проведено в реална среда, от истински банкери 
- в Общинска банка от г-н Илиев и г-н  Иванов. 
Притесненията са големи, но всички се справят отлично. 
Младите банкери са назначени и всеки поема отговорно 
своите задължения. Официалното откриване е на 
30.04.2002г. Много напрежение, много емоции, но всичко 
е според традицията - гости ( от Общинска банка, 
Икономическия университет,  учители, ученици ), менче с 

ДНЕС В банката работят ученици от XI и XII клас. 
Главен изпълнителен директор е Велина Кръстева от XIIд, 
в екипа са Виолета от XII в, Мария, Диляна, Деница, Росица, 
Марина, Искра, Христина, Теодора, Гергана от XI в клас, 
Нина, Ивалина и Неда - XI а  клас. 
Всеки отлично познава длъжностната си характеристика 
и стриктно изпълнява своите задължения. 

ДЕЛОВА ДЕЙНОСТ 

МИСИЯ Ние ориентираме нашата делова дейност 
към пазара. Иновациите често пъти са решаващи в 
широката конкурентна борба. Те съответстват на 
потребностите на клиентите и трябва да бъдат 
разбираеми и практически полезни. Сам по себе си размерът 
на банката не е цел. Важни са качеството на доходите и 
тяхната стабилност. 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 
_ професионализъм 
_ коректни взаимоотношения 
_ широк чадър от банкови услуги 

♦ откриване на всички видове банкови сметки 
съгласно наредба №3 на БНБ 

♦ извършване на разплащания 
♦ валутни и арбитражни операции 
♦ съхранение на ценности 
♦ влогове на депозити 
♦ предоставяне на кредити, приоритетно 

насочени към малкия и среден бизнес: 
n кредит СТАРТ 
n кредит ПРОГРЕС 

-  кредити със сезонен характер за финансиране на 
селското стопанство 

n кредит СТОПАНСТВО 
-  потребителски заеми 
♦ дебитни и  кредитни карти 

За контакти: 052/50-49-40 
E-mail: brighstar_ad@abv.bg 

brighstar_ad@yahoo.com 

вода (за да ни върви по вода!), прерязване на лентата, 
пресконференция и коктейл! Обслужват се първите 
клиенти в импровизирания работен ден. 

Това сме ние
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Учебнотренировьчна 
фирма  “ИнфоГейт”  ООД  е 
създадена  на  5  май  1999  г.  с 
предмет  на  дейност:  търговия  и 
доставка,  инсталация  и 
поддържане  на  компютри, 
аксесоари,  компютърна 
литература,  разработка  на 
програмни  продукти, 
специализирана реклама. 

Във  фирмата  работят  8 
момичета  и  момчета  от 
дванадесети  клас  –  специалност 
“Стопански  мениджмънт”,  6 
момичета  и  момчета  от  десети 
клас  –  специалност  “Стопански 
мениджмънт”  и  едно  момче  от 
десети  клас  –  специалност 
“Банково дело”, под ръководството 
на Андреана Станева. Фирмата е 
актуално  регистрирана  в 
Търговския регистър на БУКТ на 
3 юни 1991 и пререгистрирана на 
13 октомври 2003г. 

В  настоящия  състав 
фирмата се управлява от Лъчезар 
Алексиев.  Персоналът  в  УТФ 
“Инфо  Гейт” ООД  е  разпределен 
по следните длъжности: 

n  “Кординатор  и  техни 
ческа  поддръжка”  – 
Георги  Минчев  и 

Марин Филчев; 

n  Замесстникуправител  “Маркетинг  и  реклама”  –  Виолета 
Богданова; 

n  Заместникуправител  “Административен  отдел”  –  Елма 
Бачурова; 

n  Заместникуправител “Финансов отдел” – Преслава Славова; 
n  Заместникуправител  ”Правен отдел”  – Събина Иванова; 
n  Отдел  “Закупуване,  складиране  и  поръчки”  –  Жени 

Стоянова; 
n  Отдел “Маркетинг и Реклама” – Свилена Георгиева, Пламена 

Гаданчева, Иван Георгиев и Атанас Атанасов; 
n  “Финансовосчетоводен”  отдел  –  Лидия  Александрова  и 

Христо Жейнов. 
Нашата мисия е да предлагаме на потребителя пакет от услуги, 

съобразени с неговите индивидуални потребности, като пестим неговото 
време и разходи. 

Принципите, от които се ръководим са: 
_  На първо място е  качеството; 
_  Клиентите са фокусът на всичко, което правим; 
_  Дилърите и доставчиците са наши партньори; 
_  Перфекционизъм в работата. 

Източникът  на  силата  ни  са  нашите  хора.  Те  представляват 
фирмения  ни  интелект,  определят  нашата  репутация  и  жизненост. 
Сърцевината  на  човешките  ценности  са  участие  в  управлението  и 
работата в екип. 

Печалбата  е  крайно  мерило  за  това  доколко  ефективно 
снабдяваме клиентите с найдобрите продукти и услуги, задоволяващи 
техните нужди. 

“Инфо Гейт” ООД предлага  : 
_Компютри 
_Лазерни принтери 
_Мастиленоструйни 
принтери 

_Консумативи 
_Мрежово  оборудване 
_Софтуер 
_ Разработка на програмни 
продукти 

_Специална реклама 
_Обучение 
_Компютърна литература 
_Офис  обзавеждане 
_Хардуер 

Всички участници в УТФ “Инфо Гейт” ООД са млади хора, които 
съвестно изпълняват задълженията си.
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Официални спонсори: MARIO DESIGN 
Счетоводна къща “РУМЯНА НЕДЕЛЧЕВА” 

DesArt e търговска 
фирма, създадена през 2002 
година, която предлага 
висококачествени, модерни 
офис мебели и мебели за 
дома. 

Благодарение на 
висококвалифицирания 
персонал фирмата се 
развива успешно. 

Служителите са с 
много добра професио- 
нална подготовка и 
мотивация за работа. Те 
са млади, комуникативни 
хора, с много новаторски 
идеи. 

Фирмата се състои от 9 
отдела, сред които: 
“ М е н и д ж м ъ н т ” , 
”Счетоводство”, ”Реклама 
и PR”,  ”Проучване и 
пласмент” и други. 
Основни принципи на 
нашата фирма са 
п р о ф е с и о н а л и з м ъ т , 
уважението към клиента и 
стремежът към развиване 
на пазара. Постоянното 
високо качество на 
предлаганите от нас мебели 
допринася  за установяване 
на доверие, коректност и 
почтеност  в отношенията 
ни с клиентите. 

Характерно за нашата 
фирма е, че ние използваме 
висококачествени суровини 
и материали. Всеки сезон 
ние правим промоции на най- 
новите си продукти. 

Всяка oт нашите кухни, 
спални, всекидневни, 
детски стаи и офис обза- 
веждания са направени 
съобразно вашите предпо- 
читания и най-новите 
тенденции в обзавеж- 
дането. А специално за 
любителите на ориги- 
налността – фирмата 
предлага мебели, които ще 
пренесат духа на 
Средновековието във 
Вашия дом. 

Повечето от Вас 
сигурно се питат каква е 
ползата от Учебно- 
тренировъчните фирми. 
Една от най-важните 

привилегии на това да 
работиш в подобна фирма е 
предимството да се 
докоснеш до дейността на 
една истинска фирма. 
Участниците имат право да 
изберат с какво да се 
занимават – дали ще 
отговарят за рекламата 
или ще завеждат 
счетоводството. Развива 
се способността за 
работата в екип. На Вас 
остава само да изберете с 
какво ще Ви е приятно да 
се занимавате и да 
намерите подходящата за 
Вас фирма. 

Заповядайте при нас! 
Ние работим за вас! 

От екипа на STC 
“DesArt” Ltd 

DesART
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УТФ “Сигурност” АД 

Застрахователна компания “Сигурност” АД  е 
създадена през 2002/2003 учебна година във 
връзка с българо-австрийски образователен 
проект за средните икономически училища. 
Регистрирана е в Централата на българските 
учебно-тренировъчни фирми. 

Капиталът на Застрахователна компания “Сигурност” е 
разпределен между 15 акционери. 
За трите години съществуване на фирмата в дейността и  са 
участвали 44 ученици. Днес в централното управление и агентурата 
на дружеството работят висококвалифицирани кадри - 14 ученици 
от ХI а, ХI б и ХI д клас. 

Фирмата предлага: 
_ Застраховка “Гражданска отговорност” за водачи на МПС 
_ Застраховка “Каско” на МПС 

Н овини   А рхив 

30012004 г. 
М ИНИСТЪР МИЛЕН  ВЕЛЧЕВ  СЕ  СРЕЩ НА С  УЧЕНИЦИ  ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА 
ИКОНОМИЧЕСКА  ГИМНАЗИЯ “Д р ИВАН  БОГОРОВ”  –  гр . ВАРНА 

Днес, 30  януари , 
министърът на 
ф инансите М илен 
Велчев се срещна с 
дванадесетокласниц 
и  от  Проф есионална 
гимназия по 
икономика “Д р 
Иван  Богоров”, гр . 
Варна. Участие в 
срещ ата взе и 
заместник 
министърът на 
ф инансите гн 
С тамен  Тасев. 
М инистър Велчев 
запозна  учениците 
със структурата на 

М инистерство на финансите, както  и  с  механизмите на работа в н его . Зам .министър 
Т асев  представи  данъчната политика на страната. 
М илен  Велчев и  С тамен  Тасев пож елаха н а бъдещите икономисти  и  финансисти 
успешно завършване, като  в  бъдещ е да останат да работят  в България. 

30012004 г. 

_ Застраховка “Щети 
на имущество” 

_ Застраховка “Пожар” 
и “Природни бедствия” 

_ Застраховка “Злопо- 
лука” 

Дейността на фирмата 
е ориентирана към изграждане у 
учениците на професионални 
умения за управление на риска, 
като консултират клиентите 
относно правилния избор на 
застрахователно покритие. 
Развиват се предприемчивост- 
та, инициативността, чув- 
ството за отговорност. По 
този начин младите хора се 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ЛИЧНО  ТВОРЧЕСТВО 
На едно цвете 

Докоснах устните ти с 
пръсти 
и те потръпнаха в ответ. 
Поисках с дъх да те откъсна 
и се отрони нежно блед. 
Прострях ръце да те усетя, 
целуна сълзите ми ти. 
Не мога да обичам цвете, 
а те обичам и боли. 

Радина Чаушева, ХI б 

*** 

Бисерни лъчи в цветна дъга 
сплитат венец 
от нежни сияния. 
Небесна призма пречупва ги 
леко 
и ги изпраща на земята 
да ни стоплят сърцата 
и да обагрят един ден - 
парвия ден на пролетта. 

Яна Янева, ХI д 

“Човекът е несвободен заради това, което е, 
а не заради това, което са другите” 

Човекът сам определя съдбата си, свободен е да прави 
с живота си каквото иска. Пожелае ли, винаги може да се 
промени и по този начин да промени и отношението на 
околните. 

Но ако някой не познава себе си, не знае какво точно 
иска и как да го постигне, той сякаш е в окови. Лута се, 
заблуждава се, без да знае какво търси. 

Ако откриеш себе си, ако се опознаеш, ти вече имаш 
цел в живота си. Почувстваш ли се несвободен, потърси 
причината у себе си, отърси се от мисълта, че другите са 
виновни. 

Още от древността хората са знаели, че светът е 
изграден от противоположтости – суша и вода, мрак и 
светлина, добро и зло. Но са знаели и това, че ако се намери 
равновесната точка, двете крайности няма да си пречат. 
Открий и ти своята равновесна точка и се опитай да я 
достигнеш. 

Само така ще намериш правилния път, ще бъдеш жив и 
свободен. 

Виктория Влаева, ХI б 

Ñúçäàäîõìå ãðóïàòà çà àâòåíòè÷åí ôîëêëîð íà 20 ñåïòåìâðè 
2003 ã. Íàø äèðèãåíò å ã-æà Êè÷êà Õðèñòîâà   èçâåñòíà âàðíåíñêà 
èçïúëíèòåëêà è ñúùåâðåìåííî áèáëèîòåêàðêà â ÏÃÈ “Ä-ð Èâàí 
Áîãîðîâ”. 

Çíàåòå ëè êúäå îòêðèõìå çâó÷íîòî èìå íà ãðóïàòà? 
Â “Èçáðàíè ñú÷èíåíèÿ“ îò Èâàí Áîãîðîâ, èçäàäåíà ïðåç 

1940ã. Â ðå÷íèêà, ïîìåñòåí â òîâà èçäàíèå, “áóêàâèöà” å ïîñî÷åíà 
êàòî äóìà, âúâåäåíà îò àâòîðà è îçíà÷àâàùà áóêâà, áóêâåí çíàê. 
Ñ ðàäîñò ïðèåõìå òîâà íàçâàíèå, çà äà îòäàäåì ïî÷èò íà 

èçâåñòíèÿ ïàòðèîò è òâîðåö, êàêòî è ãîðäîñòòà ñè, ÷å ó÷èì â ãèìíàçèÿòà, íîñåùà íåãîâîòî èìå. 
Çà íÿêîëêî ìåñåöà îò ñúçäàâàíåòî íà ãðóïàòà íèå, ñåäåìòå ìîìè÷åòà, ó÷àñòâàùè â íåÿ - Ìàðèÿ 

è Êàòåðèíà - ÕIä, Äèìèòðèíà - Õã, Ìèõàåëà, Âåñèëå, Íàäÿ - IÕå, Ñîíÿ - VIIIâ, ïîñòèãíàõìå ìíîãî. Ïîä 
óìåëîòî ðúêîâîäñòâî íà íàøèÿ äèðèãåíò ïîäãîòâèõìå èíòåðåñåí ðåïåðòîàð. Ó÷àñòâàõìå â êîíöåðòà- 
ïðîìîöèÿ íà àëáóìà “ßñíî ñëúíöå”, ðåàëèçèðàõìå õîðåîãðàôèÿòà íà  êëèïîâå âúâ ôîëêëîðíîòî 
ïðåäàâàíå “Âúðòÿæêà” íà òåëåâèçèÿ Êàíàë 8, ùå ñå âêëþ÷èì â ðîäîëþáèâè èíèöèàòèâè íà Ìëàäåæêè 
äîì - Âàðíà. À íåîòäàâíà ïîëó÷èõìå ïîêàíà çà èçÿâà íà ìåæäóíàðîäåí ôîëêëîðåí ôåñòèâàë! 

Ñêúïè ñúó÷åíèöè, ùå ñå ðàäâàìå íà âàøèòå àïëîäèñìåíòè, íà âàøàòà ïîäêðåïà è ñúïðè÷àñòèå 
â áåçêðàéíîòî ïúòóâàíå êúì íåóâÿõâàùàòà êðàñîòà íà áúëãàðñêàòà íàðîäíà ïåñåí. 

Êàòåðèíà Õàäæèåâà, XI ä 

“БУКАВИЦА” - ЕДНО ПЪТУВАНЕ КЪМ КРАСОТАТА


