
Конкурс за реферати 
публикувано 30.04.2013 

 
 
 
На 26 април 2013 г. от 09:00 ч., в Младежки дом „Орбита” – Варна, ПГИ "Д-р 
Иван Богоров" – Варна, в партньорство с Региоинален инспекторат по 
образование – Варна, катедра „Финанси” при Икономически институт – Варна и 
Търговско-индустриална камара – Варна, за 9-та поредна година организира 
конкурс за реферати между професионални гимназии и общообразователни 
училища на страната. 
 
Тази година темата на конкурса бе: "Предприемачеството – алтернатива за 
реализация на младите хора".  
 
Гости бяха г-жа Ирена Радева –  началник отдел в Региоинален инспекторат 
по образование – Варна, Павел Йорданов – отдел "Маркетинг" от Висше 
училище международен колеж и Николай Тодоров – предприемач, собственик 
на фирма "На тъмно". 
 
Поздрав към гостите, членове на журито и всички участници в конкурса направи  г-
жа Ирена Радева –  началник отдел в РИО- Варна 
 
В мероприятието  се включиха 16 екипа, представени от 33 ученици. 
Ежегодни участници са учениците от ПГСУАУ "Атанас Буров" – Силистра, 
участвали със 7 екипа, и СОУ "Пейо Яворов" – Варна, представили се с 2 
екипа. За първи път заявяват своето участие и ученици от ПГИ „Робер 
Шуман” – Разград.  
 
ПГИ  „Д-р Иван Богоров” се представи с 5 екипа. 
 



Журито в състав: председател главен асистент д-р Недялко Вълканов - 
катедра „Финанси” към Икономически университет и членове: асистент д-
р  Кирил Георгиев -  катедра „Финанси”към ИУ и архитект Веселин Василев - 
член на Ню бизнес клуб и собственик на проектантска фирма, определи: 
първо място Йоана Живкова Ефтимова, Стефани Владимирова Мирчева, 
Павел Емилов Тодоров от ХІе клас, спец. „Малък и среден бизнес” от ПГИ „Д-
р Иван Богоров” – Варна; второ място   Ивета Маринова Пенчева, Христо 
Димитров Иванов от ХІІб кл., спец. „Икономическа информатика”, ПГИ 
„Роберт Шуман” – Разград; трето място  Филип Димитров Димитров от  Хб 
клас, спец. „Бизнес администрация” ПГИ „Д-р Иван Богоров”. 
 
Специална награда на катедра "Финанси" на Икономически университет – 
Варна се присъди на Николета Иванова Дачева и Ивайло Димитров 
Димитров от Хг клас, спец. „ Икономическа информатика” - ПГСУАУ „Атанас 
Буров”,  гр. Силистра. Наградата връчи  лично  проф. д-р Стефан Вачков, 
:ръководител на катедрата. 
 
Специална награда на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна за най-добра 
презентация се присъди на Теодора Георгиева Димитров и Глория 
Димитрова Йорданова от Хб клас, спец. „Банково дело” при ПГСУАУ „Атанас 
Буров”,  гр. Силистра. 
 
Всички ученици, участвали в конкурса, получиха сертификати за участие от 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”.  
 
Със заключителни думи към присъстващите се обърна директорът на гимназията 
г-жа Янка Бакалова. 
 
 
 
 
 
Волейбол 
публикувано 15.04.2013  

 



 
Завърши регионалният волейболен турнир при юноши младша възраст. Отборът 
на Александър Атанасов от 10д клас СК "Перун" с категорична победа над 
"Варна Волей" се класира първи и продължава в зоналните турнири. 
 
 
 
 
 
Николай Капитанов с първо място 
публикувано 15.04.2013  

 
 
 
На 13 и 14 април в Бургас в спортна зала "Младост" се проведе Държавно 
индивидуално първенство по тенис на маса за юноши и девойки до 18 
години.  
 
Николай Капитанов ( СКТМ "Корабостроител 92" Варна) от 11в клас спечели 
злато на двойки - юноши с партньор Виктор Янев и бронз на смесени двойки с 
партньор Красимира Йовкова. 
 
 
 
 
Трето място за Иван Георгиев 
публикувано 13.04.2013  



 
 
 
На 13.04.2013 г. в Зала 20 на Двореца на културата и спорта във Варна се проведе 
Tурнир по вдигане от лег за любители - Варна 2013 г.  
 
В категорията до 18 години Иван Георгиев от 10д клас - СК "Чани" - 
Варна, спечели трето място. 
 
 
 
 
Какво знаем за Иван Богоров 
публикувано 27.03.2013 

 
 
На 20.03.2013 г.  в Актовата зала се проведе традиционното  състезанието „Какво 
знаем за Иван Богоров” между новопостъпилите ученици в гимназията. Те 
отговаряха на въпроси за живота и творчеството на патрона на училището и 
представиха презентации на различни теми свързани с Богоров.   
 
След оспорвано състезание най-много точки журито присъди на VІІІ г клас.  
 
На второ място се класира отборът от IX е клас, а на трето отборът от VІІІ в клас. 
 



 
 
 
Състезанието „Инициативност и предприемачество” 
публикувано 26.03.2013  

Състезанието „Инициативност и предприемачество” се проведе на 13.03., 
като до участие бяха допуснати пет екипа:  
 
1 екип: Ивета Чиликова, Павел Тодоров и Георги Георгиев 
2 екип: Стефан Димитров, Георги Димитров и Златомир Гавазов 
3 екип: Елица Христова, Виктор Димитров и Даниел Минчев 
4 екип: Яница Миланова, Симеон Шопов и Борис Атанасов 
5 екип: Владимир Петков, Гергана Боева и Филип Янев 
 
Бяха представени пет бизнес идеи като защитата им мина много успешно. 
 
На първо място се класира екипа от 9 клас с идея – „Минерална 
вода „Младост”” 
Второто място бе за екипа от 10д клас, с бизнес идея „Почивка”ООД 
Трето място зае екипа на 11 клас с бизнес идея „Морска магия”АД 
Четвърто място бе за 10а клас с бизнес идея „Грийн дей”ООД Винарска изба 
Пето място зае екипа на 11е с бизнес идея „Фирма за трюфели”-те получиха и 
награда за най-оригинална бизнес идея. 
 
Всички участници се представиха на нужното ниво и екипа на 
организаторите им пожелава много успехи в техните професионални изяви.  
 
 
 
 
Конкурс за реферати на тема „Предприемачеството – алтернатива за 
реализация на младите хора” 
публикувано 06.03.2013  

 За осма поредна година ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна, съвместно с РИО – 
Варна, в партньорство с Варненска търговско-индустриална камара и катедра 
„Финанси и кредит” при Икономически университет – Варна, организира конкурс за 
реферати на тема „Предприемачеството – алтернатива за реализация на младите 
хора”. В конкурса могат да заявят своето участие ученици от финансово-стопански 
гимназии и професионални гимназии от страната. 
 Очакваме Вашите креативни, новаторски идеи и инициативи в областта на 
предприемачеството. 
 
 Срок за подаване на заявка за участие – 22.03.2013 год. 
 Дата на провеждане на конкурса             – 26.04.2013 год. 
 

 



 

 

Мероприятия, посветени на Седмицата на предприемачеството 12-18.11.2012 г. 
публикувано 28.11.2012 

• Посещение в Банка - 14.11.2012 г. – ръководител Богдана 
Радева  

• Посещение в Застрахователно дружество - 13.11.2012 г. и 
открити уроци –  ръководител Диана Димитрова  

• Иновационен лагер в училище - 15.11.2012 г. – ръководител Кр. 
Кафалийска  

• Иновационен лагер в София - 17.11.2012 г.- ръководител 
Богдана Радева 

 
На 17.11.2012г. в гр. София се проведе Националното състезание по 
предприемачество ”Иновационен лагер”. В него участваха 60 ученици 
на възраст 15-19г. от цялата страна. Професионална гимназия по 
икономика „Д-р Иван Богоров” взе участие с 5 свои възпитаници: 
Георги Георгиев и Георги Ганчев от 11а клас и Стефани Мирчева, Йоана 
Евтимова и Стефан Димитров от 11е клас. 
Всичките участници бяха разпределени в 12 отбора от по 5 ученици в екип, като 
нашите представители бяха включени в 5 различни отбора. На екипите бе 
зададен казус: „Как си представяте идеалното училище”. В рамките на 6 часа 
отборите подготвяха своите идеи по казуса за представяне пред журито. Всеки 
отбор разполагаше с 3 минути да презентира своята представа за идеално 
училище. 

На първо място бе отличен отбор, в който участваше Георги Ганчев от 11а 
клас. Отборът спечели отличието с идеята на S-образно училище Алфа и 
Бета. Всички На трето място бе отличен отбор, в който участваше Йоана 
Евтимова от 11е клас. Отборът спечели отличието , като представи идеята си 
максимално най-точно до изискванията на казуса и отличната си 
презентация. Всички участници от отбора бяха наградени с много подаръци 
на организаторите и чанта за лаптоп. 

На второ място бе отличен отбор, който спечели вниманието на журито с идеята 
за електронни чинове, чийто плот е под формата на таблет. Всечи ученик, сядайки 
на такъв чин, се регистрира и работи посредством флаш памет. 

Националното състезание по предприемачество донесе на участниците много 
положителни емоции . Възможността им да работят в екип се оказа ценен учител 
за личностното им израстване, а обмяната и защитата на идеи остави своя 
отпечатък в работата на всички нас за едно по- добро училище. 



 

 

 

Световната седмица по предприемачеството 
публикувано 19.11.2012 

 
 
В Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” отбелязват 
Световната седмица по предприемачество с провеждане на: 

• открити уроци в ОББ и ЗД „Дженерали”: „Банкови продукти” и 
„Застрахователни услуги на „Дженерали” и възможности за 
прилагането им” ;  

• иновационен лагер – участваха 5 отбора с бизнес консултант – 
Николай Тодоров – предприемач. Целта на състезанието е да 
вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се 
развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл ;  

• участие в Националното състезание „Иновационен лагер” 
2012-2013 на 17.11.2012 г. от 09:30 ч. – участие ще вземат 60 
ученици от цялата страна, избрани след подадени решения на 
предварителен казус – „Развитие на бизнес в космоса”. Класирани 
за участие от гимназията са учениците от XI клас – Георги 
Георгиев, Георги Ганчев, Йоана Евтимова, Стефани Мирчева и 
Стефан Димитров. 

 

 

 



Посещение на ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров” в държавни институции 
публикувано 19.11.2012  

 
На 1 ноември - Денят на народните будители, група ученици от Професионална 
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна, от клубовете „Дебати” и 
„Здраве” по проект УСПЕХ отпътуваха за София, за да посетят Народното 
събрание и омбудсмана на Република България.  

Учениците бяха впечатлени от гостоприемството на господин Константин 
Пенчев - омбудсмана на Република България и от вниманието, което им 
отдели. На следващия ден посетиха Народното събрание и се срещнаха с 
народните представители от гр. Варна - Лилия Христова и Димитър 
Атанасов. С тях разискваха въпроси, свързани с проектозакона на народната 
просвета и ги поканиха на посещение в гимназията.  

След официалната среща и цялостна обиколка на Народното събрание, се 
отправиха към Пленарната зала, където наблюдаваха как протича 
парламентарния контрол.  

Срещите и посещенията на учениците по време на тази екскурзия, бяха много 
ползотворни, обогатиха техните знания и им донесоха приятни и емоционални 
преживявания. 
 

 

 

Ден на народните будители 
публикувано 06.11.2012  



 
На 1 ноември 2012 г. - Ден на народните будители - ученици и учители 
от ПГИ „Д-р Иван Богоров”, град Варна, взеха участие в общоградското 
шествие по случай празника. Бяха поднесени цветя и венци пред 
паметници на възрожденци. Представители от гимназията се поклониха 
пред паметта на Варненския и Великопреславски митрополит Симеон 
заедно с областния управител г-н Коста Базитов, кмета на града г-н 
Кирил Йорданов и митрополит Кирил. 
 

 

 

 

Приключи Петото издание на Националния фолклорен конкурс „С песните на 
Соня Къчева“. 

публикувано 31.10.2012 

 
 

Конкурсът се организира от Училищното настоятелство на Професионалната 



гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – Варна и се финансира от Дирекция 
„Младежки дейности и спорт” при Община Варна по проект „Песен се пее за 
радост!”. За втора поредна година НФК „С песните на Соня Кънчева” е включен в 
Календара на извънучилищните дейности на МОМН и се осъществява с 
подкрепата на Националния дворец на децата и РИО – Варна.  За пети  път 
младите фолклорни таланти на България показаха на сцената на Зала „Пленарна” 
на Община Варна, че да изучават  български песенен фолклор от родните си 
места и песните на Соня Кънчева,  е изключително интересно и вълнуващо 
занимание. 

И на това издание се радвахме на подкрепата на нашите спомоществователи: 
Музикална компания „Сънрайз – Маринов” и Фолклорна телевизия „Сънрайз 
Мюзик”, които предоставиха за всички солисти и състави компактдискове с 
българска народна музика и рекламираха дейностите в медийното пространство. 
Благодарим на Българско национално радио, на фолклорните предавания 
„По нашенски”  по Програма „Хоризонт” и „Съботна трапеза” на Радио Варна 
за отразяването на конкурса. И на това издание двама участници -  Кристина 
Стойчева от НУИ „Д. Христова” – Варна и Ренай Расимов от с. Средище, 
Силистренско си тръгнаха с подаръци национални ризи от Фолк – Арт галерия 
„Перуника” – Варна. 

Журито в състав: председател – академик Петър Льондев и членове Юлия 
Цанкова  и Атанас Илиев награди най-добрите изпълнители, разпределени в пет 
категории и в пет възрастови групи от  селищата на  Варна, София, Търговище, 
Шумен, Силистра, Русе, Бургас, Пловдив, Добрич и Стара Загора. Участваха 700 
изпълнители, от които  138 солисти  и 15 състава.  

Носител на наградата ГРАНД ПРИ стана Детският фолклорен ансамбъл с 
художествени ръководители Петя Драгнева и Венелин Мутафчиев от НГХНИ 
„К. Преславски” – Варна.  

Г-жа Калина Попстефанова  - заместник-кмет на Община Варна, 
благодари на г-жа Янка Бакалова – директор на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – 
Варна и на чудесния учителски екип за добрата организация на конкурса, 
поздрави всички участници и техните художествени ръководители  и 
връчи  благодарствен плакет на кмета на Община Варна на 
вдъхновителя, организатора и главния координатор на конкурса от 
създаването му досега г-жа Кичка Христова – народна певица и диригент 
на ФГ „Букавица” в гимназията по икономика. 
Организаторите на  Петото издание на Конкурса „С песните на Соня Кънчева” 
благодарят на всички художествени ръководители и участници за достойното им 
представяне, затова, че заедно сътвориха с песни надеждата, че бъдещето на 
българския фолклор е в добри ръце и че най-големите изпълнители няма да 
бъдат забравени.   
 
 
 



 
 
Предприемачеството – алтернатива за реализация на младите хора 
публикувано 26.10.2012  

 

 
 

Предприемачеството - 

алтернатива за реализация на младите хора 
 
 
Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" е партньор в проект 
по секторна програма "Леонардо да Винчи" – "Предприемачеството – 
алтернатива за реализация на младите хора". Дейностите по проекта се 
финансират по програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз.  
 
Целите на проекта са: да се разкрие предприемаческия дух на младите хора, да 
се усъвършенства бизнес-английския eзик сред ученици и учители, да се 
обменят добри практики за насърчаване на предприемачеството, да се определи 
предприемачески европейски модел за подражание, да се да се открият 
условията и възможностите за млади предприемачи в Европа.  
 
В периода  от 14 до 19.10.2012 г. в Испания (община Пиелагос) се проведе 
първата работна среща между партньорите – училища, колежи и центрове за 
обучение от Испания, България, Великобритания, Полша и Словакия. Уточнени 
бяха сроковете на мобилностите, задачите за изпълнение и отговорностите на 
всяка от страните. В рамките на проекта 12 ученици и 12 преподаватели от ПГИ 
„Д-р Иван Богоров” ще могат да посетят страните и споделят добри практики от 
обучението си по предприемачество в училище, да проучат и презентират 
успели млади предприемачи от регион Варна, да разработят и представят свои 
бизнес-идеи. 
 
 
 
 
Национален фолклорен конкурс „С песните на Соня Кънчева” 



публикувано 19.07.2012  

 
 
На 27 октомври 2012 г. от 9.00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна ще се 
проведе петото издание на Националния фолклорен конкурс „С песните на 
Соня Кънчева”, организиран от ПГИ ”Д-р Иван Богоров” с финансовата подкрепа 
на Община Варна. 
 
 
 
 

 

Педагогическият съвет изказва похвала 
публикувано 19.07.2012  

С решение на Педагогическия съвет на ПГИ от 28.06.2012 г. се изказва 
похвала за отличен успех и активно участие в училищните дейности през 
учебната 2011/2012 г. на учениците   

• Фатме Сюлейманова Хюсеинова 8а  
• Елора Димитрова Христова 8б  
• Ванеса Симеонова Мирчева 10а  
• Георги Иванов Георгиев 10а  
• Лили Георгиева Герова 10а 

 

 
Униформи за новоприетите ученици 
публикувано 16.07.2012  

Поръчки за униформени облекла могат да се дават във фирмения магазин  

на "Треада" ООД на адрес - ул. "Братя Бъкстон" № 21, тел. 0897 / 887 090.  

Срокът за поръчване за всички новоприети ученици е 19.07 - 31.07.2012 г. За 
останалите  - от 01.09. - 15.09.2012 г. 



Работното време на фирмата е от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 18.00 ч. 
и събота - от 9.00 ч. до 15.00 ч.  

При даването на поръчката е необходимо да се заплати аванс в размер на 40% от 
общата й стойност. 

В магазина целогодишно ще могат да се закупуват униформи. 

Освен униформите, всеки клиент ще може да закупи трикотажни изделия на 20 
водещи фирми в България на преференциални цени. 

 

 
 
 
Тенис на маса - финали от ученически игри 
публикувано 06.06.2012 

 
 
На финалите на ученическите игри по тенис на маса в Разград 31 май - 3 
юни 2012 г. Николай Капитанов от ПГИ "Д-р Иван Богоров"  завърши 
без загубен гейм и грабна поредния златен медал и шампионска титла за 
тази година.  
 
От четири състезания три златни медала и две титли!  
 
 
 
 
 
Честит 24-ти май - Ден на българската просвета и култура 
публикувано 25.05.2012  



 
 
24 май е един от най-светлите български национални празници. На тази дата 
честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.  
 
Той е празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история – 161 
години! Денят на Светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската 
азбука, бил отбелязван като църковен празник (на 11 май) още преди XII век, но за 
първи път е бил честван като национален Ден на просветата през 1851 година.  
 
Празникът на буквите е специална дата за всички нас и без значение къде се 
намира човек, трябва да пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този 
светъл майски ден. 
 
 
 
 
 
Избраха Мис и Мистър Тийнейджър във Варна 
публикувано 25.05.2012 



 
 
На 20 май 2012 г. в двора на ВТГ “Георги Сава Раковски” завърши 19-тото 
издание на шоу-конкурса “Мис и Мистър Тийнейджър Варна”.  
 
Кандидатите премериха сили в трите традиционни кръга на конкурса: спортно 
ежедневно облекло, осигурено от магазини "Ник на тъмно", тест за интелигентност 
или "Полет на мисълта" / въпроси от жури, публика и водещ/ и артистичен кръг, в 
който тийнейджърите пеят, танцуват, рецитират, рисуват, правят скечове и т.н.  
 
Новите Мис и Мистър Тийнейджър Варна 2012 станаха Йоанна Минчева от 
НГХНИ “Константин Преславски” – 6 клас и Атанас Цветков от ПГИ “Д-р Иван 
Богоров” – 10 клас. 
 
Короната и скиптъра връчиха Принцесата на Варна за 2011 г – Калина Пенева – 
многократна шампионка по художествена гимнастика, и Павел Костадинов, ученик 
в ПГ по електротехника. 
 
 
 
 
Конкурс "Моят първи уебсайт" 
публикувано 17.05.2012  



 
 
На 16 май 2012 г. в Актовата зала на ПГИ "Д-р Иван Богоров" се проведе конкурс 
за най-добър уебсайт между учениците от осмите класове. Учениците 
показаха умения да презентират информация за известни личности и компании, 
фамилен бизнес, хоби и домашни любимци в Интернет пространството.  
 
Първо място спечели Фатме от 8а клас. На второ бяха Гергана Мишонова и 
Гергана Боева от 8д клас. Третото място беше за Даниела и Елора от 8б клас. 
Бяха дадени две поощрителни награди - на Мартина, Радостина и Савина от 
8а клас и на Божидар и Владимир от 8д клас. 
 
 
 
Празничен концерт на ПГИ "Д-р Иван Богоров" 
публикувано 14.05.2012 

 



 
На 11 май 2012 г. от 10.30 ч. в читалище "Петко Р. Славейков" ПГИ "Д-р Иван 
Богоров" отбеляза с празничен концерт 21 години от създаването си.  
 
Ежегодната награда за принос към училището "Иван Богоров" получи г-жа 
Йорданка Енева, учител по физика и астрономия. 
Наградата за ученик беше присъдена на Бетина Цветкова от 12 г клас. 
 
 
 
 
"Да изчистим България за един ден" 
публикувано 14.05.2012 

 
 
На 12 май 2012 г. - събота - учениците от Учебна компания “BSI” от 11 в клас с 
ръководител Диана Димитрова участваха в социално отговорната инициатива на 
bTV  “Да изчистим България за един ден”.    
 
Присъединиха се и ученици от 11 а и 11 г клас.  
 
Почистен бе дворът на училището и зелени площи около него.  
 
 
 
 
 
Трета ученическа конференция „Енергия на бъдещето“ 
публикувано 02.05.2012 

На 27.04.2012 г. се състоя Третата ученическа конференция „Енергия на 
бъдещето“. Организирана от Професионална гимназия по електротехника - 
Варна и партньори. Гостите на събитието бяха г-н Коста Базитов - заместник-кмет 
на Община Варна, доц. д-р инж. Петър Петров - началник учебно-методичен отдел 



към Технически университет, г-жа Д. Христова от РИО Варна и други.  
 
Екип на  Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ участва 
в конференцията с презентацията „Пасивна къща“. Тя бе представена от 
Натали Димитрова и Бегюн Хасанова от 9г клас. Двете ученички получиха грамота 
за отлично представяне и първа награда от Технически университет - Варна.  
 
 
 
 
 
Конкурс за реферати на тема "Предизвикателства на българския бизнес" 
публикувано 30.04.2012  

 
 
 
На 27 април 2012 г. в Аулата на Икономическия университет – Варна, ПГИ "Д-р 
Иван Богоров" – Варна, в партньорство с РИО – Варна, катедра „Финанси и 
кредит”, при ИУ-Варна и списание „Мениджър”, за 8 поредна година 
организира конкурс за реферати между икономически професионални 
гимназии от страната. 
Тази година темата на конкурса бе: "Предизвикателства на българския 
бизнес".  
Почитен гост на конкурса беше Иван Табаков, председател на Варненска 
търговско-индустриална камара. 
Директорът на ПГИ "Д-р Иван Богоров", г-жа Янка Бакалова, се обърна с поздрав 
към гостите, членове на журито и всички участници в конкурса.  
Поздравитерен адрес, от името на издателите и целия екип на списание 
„Мениджър”, отправи към форума редакционния директор на списанието Максим 
Майер. 



В мероприятието се включиха 22 екипа, представени от 40 ученици. Ежегодни 
участници са учениците от Старопрестолна гимназия по икономика - Велико 
Търново – тази година се представят с 5 екипа, ПГСУАУ "Атанас Буров" – 
Силистра – 8 екипа, СОУ "Пейо Яворов" – Варна. 
За първи път заявяват своето участие и ученици от ПГИ „Рачо Стоянов”, гр. 
Дряново, ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков” гр. Сливен и ПГИ „Проф. д-р Димитър 
Табаков“ – Бургас. 
ПГИ „Д-р Иван Богоров” се придстави с 4 екипа. 
 
Журито в състав: председател ас. Недялко Вълканов, катедра „Финанси и 
кредит”, към ИУ и членове – ас. Калин Илиев, катедра „Финанси и кредит”, към ИУ 
и Емилия Георгиева, заместник-управител на „Братя Георгиеви” ЕООД награди:  
с първо място – „Предизвикателства пред българските пчелари” 
Деница Иванова Димиева 
гр. В. Търново, Старопрестолна гимназия по икономика 
ХIб кл., спец. . „Оперативно счетоводство” 
 
с второ място – „Пасивните къщи – един от съвременните начини за 
справяне по време на криза” 
Иванина Димитрова Станчева 
Надежда Росенова Боева 
ПГИ „Д-р Иван Богоров”, 
Хг кл., спец. „Оперативно счетоводство” 
 
с трето място – „Новото предизвикателство на Силистра – творчески център 
„Буров” 
Ренета Йорданова Димитрова 
Николета Иванова Дачева 
гр. Силистра, ПГСУАУ „Атанас Буров”,  
ІХг кл., спец. „Икономическа информатика” 
 
Специалната награда на катедра "Финанси и кредит" на Икономически 
университет – Варна, връчена лично от проф. Стефан Вачков, спечелиха: 
- „Водещите предизвикателства пред бизнеса в Северен централен регион” 
Иваничка Миткова Димитрова 
гр. В. Търново, Старопрестолна гимназия по икономика 
ХІа кл., спец. „Банково дело”  
 
- „Малък човек сред гиганти” – рискоевте при стартиране на нов бизнес” 
Силвия Атанасова Николова 
гр. В. Търново, Старопрестолна гимназия по икономика 
ХIа кл., спец. „Банково дело” 
 
Специалната награда на „Братя Георгиеви” ЕООД – Варна се присъди на: 
„От фритюрника в резервоара” 
Веселина Добрева Славова 



Даниела Маринчева Янкова 
ПГИ „Д-р Иван Богоров”,  
ХIб кл., спец. „Бизнес администрация” 
 
Награда за компетентност и най-добра аргументация по темата получиха: 
- „Предизвикателства пред българския туризъм в условия на криза” 
Вера Красимирова Стефанова 
Елис Ердинч Бекирова 
ПГИ „Д-р Иван Богоров”,  
ХIа кл., спец. „Банково дело” 
 
Награда за оригинално и ефектно представяне на темата получиха: 
- „Стресът на работното място” 
Яница Михайлова Шербанова 
Доротея Жевкова Жекова 
гр. Силистра, ПГСУАУ „Атанас Буров”,  
Ха кл., спец. „Оперативно счетоводство” 
 
Специална награда на списание „Мениджър” получиха гимназиите класирали 
се на първите две места: 
- Старопрестолна гимназия – Велико Търново – едногодишен абонамент за 
списание „Мениджър” и 
- ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна - едногодишен абонамент за списание „Обекти”. 
Всички класирали се екипи получиха Грамоти от Варненска търговско-
индустриална камара.  
 
 
 
 
 
Маратон на четенето 
публикувано 27.04.2012  

 



 
На 23.04 се проведе „Маратон на четенето“ – инициатива, която РБ „Пенчо 
Славейков“ провежда през последните 10 години. Тази година, паралелно с 
основната тема, посветена на Емилиян Станев, се проведоха и четения на теми, 
различни от художествените. Една от тези инициативи се реализира с подкрепата 
на СНЦ „Мога Знам Творя“, които са асоцииран член на международната 
младежка организация EYES- Empowering Youth in a European Society. Темите, на 
които четоха, бяха обвързани с идеите за устойчиво развитие и зелена икономика, 
и с конференцията на ООН – Рио +20, която ще се проведе през юни т.г. в Рио де 
Жанейро. 
 
Мероприятието се проведе от 12:30ч в библиотеката на ПГИ„ Д-р Иван 
Богоров”. Към членовете на СНЦ „Мога Знам Творя“ се присъединиха приятелите 
и партньорите им от EYES: Отилия от Румъния и Якоб от Германия, които ще 
четоха статии на различни езици, свързани с устойчивото развитие и зелената 
икономика. Те разкриха пред другите младежи нуждата от споделяне на познание 
и информация по тези въпроси. В четенето в ПГИ „Д-р Иван Богоров” участие 
взеха ученици от 10В, 11В, 12Б, 12Е клас.  
 
 
 
 
Панаир на Учебно-тренировъчните фирми 
публикувано 03.04.2012 

 
 
На 30 март 2012 г. по традиция в ПГИ „ Д-р Иван Богоров” се проведе 
пролетното изложението на Учебно- тренировъчните фирми.  
 
На изложението взеха участие  четири Учебно-тренировъчни фирми и две фирми 
по програмата на Джуниър Ачивмънт. Фирмите имаха възможност да представят 
своите продукти, които са изработени в часовете по УТФ, и да сключват сделки. 
Комисия оцени работата на Учебно-тренировъчните фирми и класира: 



• На първо място УТФ „Глобол Билдингс” ООД- с ръководител  Д. Дянкова  
• На второ място УТФ „Мечтание” ООД- с ръководител  Д. Велева  
• На трето място УТФ „Ребелиус Фешънс” ООД-  с ръководител Д. Димитрова  

 
 
 
 
Състезание "Инициативност и предприемачество" 
публикувано 03.04.2012  

 
 
 
На 28 март 2012 г. се проведе училищно състезание”Инициативност и 
предприемачество”. 
 
Участваха ученици от 10 и 11 клас. Разпределени в четири отбора, те 
представиха идея за собствен бизнес, която е иновация в определена 
област. Трябваше да се реши казусът ”Нестандартни предприемачески идеи 
на бъдещето”.  
 
Представителите на екипите със завързани очи посочиха мястото на картата на 
Република България –избраните области бяха обект на изследване и проучване от 
екипите. 
 
С помощта на икономическите си знания те избраха предмета на своята дейност, 
определиха маркетинг микса, направиха PEST и  SWOT анализ, анализираха 
микро и макро средата, представиха своята идея с презентация.  
 
Екипите бяха оценени от комисия в състав - председател - г-жа Мариана Вачкова, 
и членове: Северина Маринова, Дияна Дянкова и Христина Андреева.  
 



Първото място спечелиха Павлина от 10г, Славена от 11д, Антоанета от 11в, 
Георги Иванов от 10а - тяхната идея бе развлечения  в София с много 
нестандартни идеи. На второ място са Божана от 10а, Еркан от 11в, Симеон от 
11д, Надежда от 10г с идеята - Алтернативни горива в речния транспорт в Русе. 
Третото място спечелиха Дарена 10г, Деница 11д, Таня 11в, Георги Йорданов 10а 
с идеята за туристическо влакче.  
 
Публиката спечели много награди като участва в решаването на кръстословица и 
викторина. 
 
 
 
 
 
Какво знаем за Иван Богоров 
публикувано 03.04.2012  

 
 

На 21 март 2012 г.  в Актовата зала се проведе 
традиционното  състезанието „Какво знаем за Иван Богоров” между 
новопостъпилите ученици в гимназията. Те отговаряха на въпроси за живота и 
творчеството на патрона на училището и представиха презентации на различни 
теми, свързани с Богоров. След оспорвано състезание най-много точки журито 
присъди на IX е клас. На второ място се класира отборът от VІІІ а клас, а на 
трето отборът от VІІІ б клас. 
 

 
 
 
На вниманието на учениците от 12 клас 
публикувано 29.03.2012  



Заявления за допускане до изпити за промяна на оценка се подават 
в канцеларията на гимназията от 2 до 6 април 2012 г. 
 
 
НАРЕДБА № 3 ЗА СИСТЕМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ 
 
... 
Чл. 27 (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 
                    ... 
2.  изпити за промяна на годишна оценка; 
3. изпити за промяна на окончателната оценка – само за гимназиален етап; 
(2)  Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна 
оценка и/или за промяна на окончателната оценка, като общия брой на изпитите 
за промяна годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е 
повече от три. 
          (3) За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един 
клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпита по ал. 1, т. 2. 
 
Чл. 29 (1) Изпитите за промяна на годишна оценка и промяна на окончателна 
оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХІІ клас.  
         (2) Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното 
съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка. 
         (3) Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се 
полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа. 
         (4) Изпитите по ал. 1 се полагат по ред определен със заповед на директора 
на училището. 
         (5) Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна 
оценка по ал. 1 е крайна. Когато получената оценка е слаб 2 ученикът се 
явява на поправителен изпит.  
 
 
 
 
 
"Мениджър за един ден" 2012 
публикувано 19.03.2012  

 
В инициативата "Мениджър за един ден"  на 19.03.2012г. ще се включат 68 
ученици от гимназията. Те ще заемат работните места на ръководителите в 
следните институции и фирми: 

• Министерство на финансите – София - 1  
• "Солвей България" АД – Девня – 20  
• ДЗИ – Общо застраховане ЕАД – Варна – 10  
• Община Варна – 11  



• НАП – Варна – 6  
• Пощенска банка – 4  
• ПроКредит банк – 4  
• Общинска банка – 2  
• ОББ – 2  
• Одиторска фирма "Актив" - 2  
• Областна управа – 3  
• РИО – Варна – 1  
• Кметство "Младост" - 1  
• Радио Варна - 1 

Общо: 68 ученици 
 
Училищното ръководство благодари на всички ръководители  за предоставената 
възможност на младите хора да се почувстват мениджъри, макар и за един ден!  
 
 
 
 
 
 
Нека да променим нашите перспективи като бъдем доброволци - среща в 
Румъния 
публикувано 19.03.2012  

   



 
 
Учениците Албертина Петкова, Ертан Мехмедов, Мариан Димитров от 10 д клас и 
Магдалена Вълчева от 10 г клас заедно с техните ръководители – Валентина 
Христова и Славейка Мазнева посетиха град Пашкани, Румъния във връзка с 
проект “Нека да променим нашите перспективи като бъдем доброволци”. 
 
Те участваха в заключителната партньорска визита от 5 март до 9 март 2012 г., 
където имаха възможността да се срещнат с ученици от румънското училище – 
партньор, училището за деца в неравностойно положение и местаната група 
скаути.   
 
Учители и ученици от България и Румъния се включиха активно в 
благотворителната инициатива за изработване на мартенички и картички по 
случай 8 март – международния ден на жената. Те прекараха един незабравим 
ден в залата на училището за деца в неравностойно положение в Пашкани, 
прехласнати в сръчността на румънските възпитаници, тяхното гостоприемство и 
топлота.   
 
Опитът, който се обмени, и културните традиции, които не бяха чужди за нас, ни 
накара да бъдем по-добри и отзивчиви. 
 
 
 
 
 
 
Участие на варненски ученици в европарламента 



публикувано 12.03.2012 

 
 

   Двадесет ученици и двама преподаватели от Професионална гимназия по 
икономика „Д-р Иван Богоров” бяха за един ден европейски депутати в 
Страсбург на 01 март 2012 г. Те участваха в програмата "Euroscola Day". Заедно 
с група от около 500 младежи от всички страни-членки на Европейския съюз, на 
възраст от 16 до 18 години,   варненските ученици имаха възможност да посетят 
Европейския парламент и да заседават като истински евродепутати. Чрез тест, 
съставен от въпроси на всички говорими езици в Европейския съюз, участниците в 
програмата бяха разделени на многоезични работни групи,   участваха в 
"заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", разискваха и гласуваха 
резолюции, като разискванията се водеха основно на френски и английски език. 

   Програмата "Euroscola Day" е насочена към насърчаване на най-младите 
европейци да опознаят Европарламента, да се включат активно в симулационни 
заседания и да гласуват решения. Участниците преминаха сериозна подготовка 
през периода 01.11.2011 – 27.02.2012 г. по въпроси от европейското настояще и 
бъдеще. Темите, по които дискутираха на английски език със свои връстници от 
цяла Европа бяха: „Мястото на ценностите на Европа в света”; „Миграции и 
интеграция”; „Околна среда и възобновяеми енергийни източници”; „Свобода на 
информацията и гражданска култура”; „Демокрация и гражданство”; „Бъдещето на 
Европа”. 

   На първото заседание един ученик от всяка група (говорител) 
представи страната и училището в рамките на една минута на английски 
език. От нашата група представянето по блестящ начин направи Живко 
Георгиев от ХІ в клас. 

   Групата беше разделена на 6 части, като всяка подгрупа беше включена 
в комисия за обсъждане на  предварително зададените теми. Във всяка комисия 
беше избран председател, говорител и протоколчик, които докладваха на 
заключителното заседание.  

   В играта „Eurogame” всички участници решаваха тест, свързан с възникването, 
развитието и актуални въпроси на Европейския съюз. Учителите също участваха в 



играта и в дискусия за бъдещето на програмата. Групата на ръководителите, в 
която участваха директорът на гимназията Янка Бакалова и Валентина 
Христова – учител  по английски език, се  класира на първо място. 

   На заключителното заседание учениците имаха възможност да задават въпроси, 
на които отговаряха говорителите на комисиите. Най-много въпроси и 
предложения в пленарната зала бяха отправени от учениците на ПГИ „Д-р Иван 
Богоров”: Радослав Симеонов – ХІа клас, Милен Цветков – ХІа клас, Даяна 
Милева – ХІІа клас и Бетина Цветкова – ХІІг. заставаха пред микрофона в 
залата общо шест пъти. Предложението на Даяна Милева за уеднаквяване на 
критериите за оценяване при завършване на средно образование в страните-
членки на ЕС беше подложено на гласуване на общото заседание и 
единодушно прието от всички участници. Заседанието в пленарната зала на 
Европейския парламент завърши с обобщение на предложенията на комисиите. 

   Във финала на играта "Eurogame" участва Владислав Ганев от ХІІ в клас и 
отборно се класира на второ място.  

   На 02.03.2012 г. групата имаше възможност да посети и разгледа историческите 
и културни забележителности на Страсбург, катедралата, археологическия музей, 
музея на изящните и декоративни изкуства в Двореца на Роаните. 

   Учениците се завърнаха в България с незабравими впечатления. Участието в 
симулационни заседания в работата на Европейския парламент ги накара да се 
почувстват като граждани на общия европейски дом, засили тяхната  отговорност 
и мотивираност при вземане на решения.  Разискването на актуални и значими за 
Европейския съюз въпроси беше един практически урок по европейско 
гражданство, който нашите възпитаници никога няма да забравят. 
 

 
 
 
Честит национален празник 3 март! 
публикувано 02.03.2012  



 
 
3 март е датата, на която преди 134 години Санстефанският мирен договор (1878 
г.) отбелязва края на Руско-турската война и поставя началото на Третата 
българска държава.  
 
Честит Тодоровден на всички именници! 
 
 
 
 
 
 
Национален радиоконкурс „Млади фолклорни таланти” 
публикувано 26.01.2012  

 
 
 
Фолклорна група „Букавица” с диригент Кичка Христова при 
Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” представи 
достойно своето училище и варненската певческа школа на гала концерта на 
лауреатите на Националния радиоконкурс „Млади фолклорни таланти” на 22 
януари 2012 в Първо студио на Българското национално радио. Момичетата 

https://sites.google.com/site/bogorov/novini/cestitnacionalenpraznik3mart/20120303.rrhyxonkvy.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/bogorov/novini/cestitnacionalenpraznik3mart/20120303.rrhyxonkvy.jpg?attredirects=0�


изпълниха  „Седе седенкя, що седе мори” на композитора Коста Колев. Песента 
беше аранжирана от Костадин Генчев в съпровод на Народния оркестър на БНР 
под диригентството на  Димитър Христов.  Това  незабравимо участие на  ФГ 
„Букавица” и на други състави и солисти от Варна стана възможно с 
подкрепата на Дирекция „Образование” на Община Варна. 
 
С благодарности към Община Варна, ръководството на ПГИ „Д-р Иван Богоров”, 
всички учители от гимназията и към участниците в групата Анна, Мария, Жасмина, 
Николета, Дарена, Таня Минкова, Жанет, Таня Живкова, Елора, Тамара и Мартина 
желаем на ФГ „Букавица” все такива вълнуващи и успешни изяви по пътя към 
народната песен и българската традиция! 
 
 
 
 
 
 
Национално състезание "Най-добра бизнес идея" 
публикувано 13.01.2012  

ПГИ "Д-р Иван Богоров" провежда 
 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ” 
 /училищен кръг/ 
 
Могат да участват ученици от ХІ и XII клас. 
 
Срок за провеждане - до 10 февруари 2012 година. 
Разработването на бизнес идеите и класирането е индивидуално. Състезанието е 
анонимно. Разработките се поставят в запечатана кутия, поставена в 
канцеларията. 
 
Изисквания към разработките: 
Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител: 

• своята бизнес идея – кратко описание, обосновка, целева група и стартови 
разходи (в обем до 2 стр. формат А4);  

• визуално представяне на бизнес идеята - скица, чертеж, рисунка или друго 
изображение в размер до 1 стр. формат А4;  

• кратка анотация на бизнес идеята в обем до 6 машинописни реда;  
• ползвана литература и други източници. 

Критерии за оценяване: 

 Критерии Максимален брой 
точки  



Обосновка на избора на бизнес идея   10 

 Иновативност на бизнес идеята  20 

 Реалистичност (в т.ч.стартови разходи)   5 

 Дефиниране на целевата група   10 

 Прегледност и яснота на описанието  5 

 Очаквани ползи от реализиране на бизнес идеята  10 

Общо:   60 
 
Спечелилият I-во място от училищния кръг ще участва в Националния кръг 
за "Най-добра бизнес идея",  
който ще се проведе на 19 – 20 април 2012 г. в град Пловдив на V Панорама 
на професионалното образование. 
 
 
 
 
 
Маскен бал 
публикувано 23.12.2011  

 
 
 
На 22 декември 2011 г. в ПГИ "Д-р Иван Богоров" се проведе за първи път 
Коледен бал с маски за учениците от 11 и 12 клас. 
Балът премина под ръководството на Клуб-театър "Европа", който подготви 
атрактивна програма с много песни, танци и музика. Създадено бе вълнуващо 
коледно настроение. 
Всички ученици и гости бяха поздравени с изпълненията на Жасмина от XI Б, 
Алекси XI В, чудесните музиканти на г-н Николай Докторов и танцьорките на г-
жа Светлана Каролева. 
Маскеният бал постави началото на една желана традиция.  
 
 
 

https://docs.google.com/open?id=0B_uTIK544MMeNGNiZTE1OTQtOGE4Mi00NzUxLTgzODktYjljZDU4YjdhNjU0
https://picasaweb.google.com/114213422275444709775/111222
https://picasaweb.google.com/114213422275444709775/111222


 
 
 
Кампания „Вкусно похапни – добро направи” 
публикувано 23.12.2011 

 
 

Учениците, съвместно със своите учители и целия екип на ПГИ „Д-р Иван Богоров” 
в последния учебен ден, 23 декември 2011 г., в навечерието на Коледа, 
организира  традиционната си благотворителна кампания „Вкусно похапни – 
добро направи”. Приготвените вкусни домашни лакомства от учениците ще 
бъдат подредени на красиво аранжирани 20 коледни индивидуални щанда от 
представилите се класове.  

Целта на тазгодишната благотворителна кампания е подпомагане лечението 
на 10-класника Момчил Христов от нашата гимназия. С много ентусиазъм, 
съпричастност и добронамереност  учениците се отзовават, като с оригиналните 
си предложения и инициатива провокират своите съученици и целия екип от ПГИ 
„Д-р Иван Богоров” и показват, че и в навечерието на Коледа се случват чудеса.  

Благотворителният базар приключи с отчитане на обявения регламент: 

І място за най-добре аранжиран щанд: учениците от 11б клас 

І място за най-много събрани средства: учениците от 12б клас – 102,27 лв 

 
 
 
 
 
Ученически конкурс за реферати 
публикувано 22.12.2011 

За 7 поредна година ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна, съвместно с РИО-Варна, 



катедра "Финанси и кредит" при Икономически университет - Варна и с 
партньорството на списание "Мениджър" организира конкурс за реферати на 
тема "Предизвикателствата пред българския бизнес". В конкурса могат да 
заявят участие ученици от финансово-стопански гимназии и професионални 
гимназии по икономика от цялата страна. 
 
Заявка, регламент и критерии за оценка могат да бъдат намерени на страницата 
на конкурса и на сайта на списание "Мениджър" - http://www.manager.bg. 
 
 
 
 
 
Резултати от XIII Национален конкурс по счетоводство за средношколци 
публикувано 23.11.2011  

Ученици от ПГИ "Д-р Иван Богоров" взеха участие в XIII Национален конкурс по 
счетоводство за средношколци /04-06 ноември 2011 г./ , организиран от 
списание "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения" със 
съдействието на Института на дипломираните експерт-счетоводители в 
България. 

На състезанието взеха участие 48 ученика от всички професионални 
икономически гимназии в България. 

На него Сехер Саидова Мехмедова от XII Б клас, Анастасия Данева Сиракова 
от XII Б клас, спец. "Бизнес администрация" и Жулиде Севджан Юсуф, XII А 
клас, спец. "Предприемачество и мениджмънт", с ръководител госпожа 
Румяна Неделчева представиха достойно своята гимназия и преподаватели, като 
се класираха съответно на шесто, десето и петнадесето място. За своето 
представяне момичетата заявиха, че са повече от доволни от показания резултат, 
а опитът и уменията, които са придобили, са най-голямата награда. 

Проведен бе и семинар по счетоводство, ръководен от дипломиран експерт-
счетоводител.  

С благодарности към ръководството на гимназията, което ни подкрепи морално и 
финансово, като ни даде възможност да участваме в състезание от такъв висок 
ранг. 

 

 
 
 
 
Приключи четвъртото издание на фолклорния конкурс "С песните на Соня 
Кънчева" 

http://www.manager.bg/


публикувано 12.11.2011  

     

Отзвучаха последните акорди от четвъртото издание на фолклорния конкурс „С 
песните на Соня Кънчева” – Варна 2011 г, в който участваха 600 млади 
изпълнители на народна музика, между които 130 певци и инструменталисти и 23 
фолклорни състава.  

По традиция от първото издание до четвъртото, което се състоя на 12 ноември 
2011 г. взеха участие групите „Гордостта на Средище” на Руси Стефанов и Стоян 
Дечев от гр. Силистра, Детско-юношеският хор „Камчийче” при НЧ „Н. Вапцаров” - 
град Дългопол с диригент Галина Чакърова, Националната гимназия за 
хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски” - Варна  с чудесните си 
преподаватели Росица Малчева, Мария Русева, Красимира Верчева, Радостина 
Манева, Петя Драгнева, Венелин Мутафчиев,  Фолклорна група „Мъниста” при ОУ 
„Панайот Волов” – Варна на Иванела Керанова, децата от СОУ „Христо Ботев” – с. 
Ветрино с диригент Росица Христова.  

За първи път участваха изпълнители от СОУ „Иван Вазов” град Нова Загора с 
художествени ръководители Петко Танев и Теодор Димитров, Вокална група 
„Бъдничета” при ЦДГ „Калина Малина” – Варна на Лили Цветкова, Музикалните 
училища по изкуствата от Варна и Котел с преподаватели Павлинка Тодорова, 
Дафинка Дамянова, Женя Райчева, Таня Илчева, Йорданка Неделчева, Сашка 
Ченкова,  ЦМДИ – град Търговище, СОУ „Антон Страшимиров” – Варна,  СОУ за 
деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов” – Варна, инструменталисти и 
оркестри от варненски училища с преподаватели Николай Докторов, Димо 
Железов, Даниела Инджова, Венелин Мутафчиев, Симеон Симеонов, Димитър 
Георгиев и още много солисти и състави.  

Новото в тазгодишното издание на конкурса  e вписването му в Клендара за 
извънучилищните дейности на Министерството на образованието, младежта и 
науката, както и прецизираният регламент, който позволи в специални категории 
да се състезават децата със специфични образователни потребности и 
учениците  от общообразователните училища. Наградният фонд беше  съобразен 
с  характерните особености на конкурса: МК „Сънрайз-Маринов” предостави 
безвъзмездно компактдискове с народна музика, Фолк – арт галерия „Перуника” – 
Варна подари елек и пояс на Алекси Алексиев от ФГ „Букавица” при ПГИ „Д-р Иван 
Богоров”, престилка от Варненския край и метален колан на Моника Трифонова от 
НГХНИ „К. Преславски” –Варна. Запис в професионално студио спечелиха Атина 
Дойчева  от НУИ „Д. Христов”, Йордан Иванов от НГХНИ и Ивелина Стефанова от 
ОУ „Антон Страшимиров” – Варна. Малката Ивайла от ЦМДИ - Търговище и 
Силвия Николова ДФС „Неранза”  при  НЧ „Елин Пелин” получиха подарък – 
красиви кукли в национални носии от Фондация „Роден край”, Донко Марков 
Петров от СОУ „Гео Милев”  бе награден със специален диплом на Националния 
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музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче”.  

За първа година с дарени средства от родолюбива  институция  на най-добрите 
изпълнители се връчваха медали. Бе учредена награда Гранд при, която в 
изключителна конкуренция бе спечелена  от   ЦМДИ – гр. Търговище с диригент 
Светла Стаменова.  

Четвъртото издание на това вълнуващо събитие стана факт благодарение 
на  финансиране  по проект „В красивия свят на фолклора с икономистите на 
бъдещето” на Обществения фонд за гражданите на Варна, на РИО – Варна, 
Община – Варна, БНР, Програма „Море” на Телевизия Варна, на Фолклорна 
телевизия „Сънрайз – Мюзик”, на всички спомоществователи,  на г-жа Янка 
Бакалова – директор на Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван 
Богоров”, и на нейния чудесен екип от учители, сред които  – Ивелина Иванова, 
Иван Панов, Красимира Кафалийска, Йорданка Стоянова,  Йорданка Енева, 
Станка Илиева, Диана Велева, Кремена Харизанова – пом. Директор АСД, Кичка 
Христова – библиотекар, известна народна певица,  диригент на ФГ „Букавица” и 
главен координатор на конкурса. На 12 ноември децата на България показаха на 
сърцатата публика в Зала „Пленарна” на Община Варна, че младото поколение 
изучава с интерес български фолклор и отдава своето уважение към творчеството 
на голямата народна певица Соня Кънчева.  

Конкурсът „С песните на Соня Кънчева” зае своето достойно място в културния 
календар на Варна и на МОМН  и както до сега с много благодарност към  младите 
фолклорни таланти  и техните художествени ръководители ще очакваме с 
творческо нетърпение   следващото пето издание.  
 

 
 
 
 
Участници във фолклорния конкурс "С песните на Соня Кънчева" 
публикувано 10.11.2011  

Публикуваме програмата на фолклорния конкурс "С песните на Соня Кънчева". 
 
Солистите и съставите, които ще пеят със съпровод, да разполагат със запис на 
CD в аудиоформат (не mp3). 
 
Организаторите си запазват правото да променят реда на явяването съобразно 
възможностите на изпълнителите от страната.  
 
Каним Ви на официалното откриване на конкурса в 10.00 часа на 12 ноември в 
Зала "Пленарна" на Община Варна.  
 
Пожелаваме на всички участници и художествени ръководители успешна 



подготовка и достойно представяне! 
 
 
 
 
 
 
Конкурс за лого 
публикувано 25.10.2011 

По инициатива на училищния ученически съвет се обявява конкурс за изработка 
на лого за Фолклорен конкурс "С песните на Соня Кънчева" 
 
Срок: 31.10.2011 г. 
 
Материалите да се предават на г-жа Ивелина Иванова 
или на адрес yys_pgi@abv.bg , като се посочи име и клас. 
 
 
 
 
 
 
 
Европейска година на доброволческите дейности 
публикувано 21.10.2011 

    

 
Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” взе участие в IV 
регионална конференция, посветена на Европейската година на доброволческите 
дейности, която се проведе на 15 октомври в гр. Балчик, в заседателната зала на 
Културен център “Двореца” – Балчик.  
 
Координаторът на проект “Нека да променим нашите перспективи като бъдем 
доброволци”, Валентина Христова, представи презентация за целите и дейностите 
на проекта. На срещата присъства и ученичката Елица Иванова от X г клас, която 
се включи активно в дискусията с другите участници. 
 
 



 
 
 
Зимни униформи 
публикувано 21.10.2011 

От 24.10.2011 г. всички ученици при присъствието си в училищната сграда по 
всякакъв повод, в учебни часове и на училищни мероприятия, да бъдат облечени 
със зимна ученическа униформа: дълъг черен панталон или дълги черни 
дънки, риза с дълъг ръкав с емблемата на училището, вратовръзка или 
фишу и пуловер. 
 
Присъствието без пуловер не се счита за нарушение, ако ученикът не е с друга 
дреха върху ризата. Под ризата се допуска само бяла тениска. 
 
При неизпълнение се вписва забележка на ученика в дневника на класа. 
 
 
 
 
 
 
Слънчева инсталация в ПГИ „Д-р Иван Богоров” 
публикувано 07.10.2011 

На 15.09.2011г. г-жа Корнелия Иванова, старши експерт в РИО - Варна, и 
Директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров” г-жа Янка Бакалова прерязаха 
трикольорната лента, поставена на инвертора на новата фотоволтаична система, 
изградена на покрива на училището. Инсталацията е тестова  и според инж.Живко 
Кателиев - представител на фирма „3К” АД, това е първата покривна инсталация в 
града. Изградена е с учебна цел за изследване възможностите за производство на 
електроенергия на конкретната географска точка и мощностите на 
фотоволтаичните панели „Канека К60”, което ще се осъществява в клуб „Нови 
енергии”. Същата може да се използва в часовете по икономика като пример за 
иновативна технология в бизнеса. 



 
 
Изградането се извърши в периода 07-14.09 под ръководството и с доброволния 
труд на инж.Живко Кателиев от учениците Изабел Матева от 12б клас, Йоана 
Стоилова 9бклас, Димитър Енев - абитуриент и техния ръководител  Йорданка 
Енева. Спонсори на новата придобивка са ЕОН-България  с 2000лв и фирма 
„3К”АД с дарение на 4 фотоволтаични панела „Канека К60” и два панела по 20W за 
лабораторни упражнения. Панелите са свързани в три успоредно свързани 
стринга, във всеки от тях по два последователно свързани панела. Номиналната 
мощност на инсталацията е 360W. 

 
 
На 14.09 в 20 часа  бе отчетено първото показание от инвертора на слънчевата 
инсталация.  



 
 
На 15. 09. след откриване на учебната година в кабинета по физика учениците 
Изабел Матева и Димитър Енев - участници в изграждането на инсталацията, 
запознаха представителя на РИО-Варна - Корнелия Иванова, Директора на 
училището, своите учители и съученици с начина на изграждане на инсталацията.  

 
 
Демонстрираха отчитането на произведената слънчева енергия с инвертора. 
Направиха няколко експеримента с двата подарени от фирма и „3К” АД модула за 
лабораторни упражнения.  
 
Ежедневно учениците отчитат произведената енергия и правят изчисления, каква 
е стойността на произведената електроенергия. 
 

 

 

 



 

Kick-off Meeting в Сараево 
публикувано 07.10.2011 

    

Професионална гимназия по икономика 
“Д-р Иван Богоров” е наградена за проект “Нека да променим нашите перспективи 
като бъдем доброволци” от Академията за училищата в Централна и Източна 
Европа (АУЕЦ).  Координатор на проекта е Валентина Христова.  В конкурса взеха 
участие 132 проекта като 45 от тях са номинирани, сред които е и проектът на 
гимназията. Академията обхваща училища на територията на следните страни: 
Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, 
Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и 
Словения.  

Гимназията е главен координатор на проекта с училища – партньори в Румъния и 
Молдова. В рамките на 7 месеца (от 1 октомври до 15 март) проекът трябва да 
бъде реализиран на територията на тези 3 страни като партньорите ще посетят 
България през месец ноември и също ще бъде реализирана втора визита през 
месец март в Румъния. 



В проекта са включени два 
международни семинара Kick-off Meeting в Сараево( Босна и Херцеговина) от 25 
Септември до 29 Септември 2011 г. и Academy Meeting  в Братислава и Сенек 
(Словакия) от 27 до 30 Март 2012 г 

Целта на пректа включва 3 месеца изследователска дейност, през която 
учениците трябва да намерят и обменят информация относно развитието на 
доброволчеството в тези три страни под формата на изрезки от статии, 
публикации, новини, закони и интернет.  През следващите 3 месеца трябва да 
открият практическата реализация в социални домове и институции. 

Също важен момент в този проект е не само развитието на доброволчеството, но 
и междукултурния диалог и взаимоотношения с училищата-партньори. 

Оценка на проекта ще бъде направена в Братислава и Сенек (Словакия) на 
втората международна среща на Академията. 

 

 

 

 

 

Фолклорен конкурс „С песните на Соня Кънчева” - четвърто издание 
публикувано 29.09.2011 



 
 
На 12 ноември 2011 г. от 10:00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна, ще се 
проведе четвъртото издание на фолклорния конкурс „С песните на Соня Кънчева”, 
организиран от ПГИ ”Д-р Иван Богоров” – Варна с финансовата подкрепа на 
Обществения фонд за гражданите на Варна. 
 
Прилагаме регламент и заявка за участие в конкурса. 
 

 

 

 

 

Програма Евроскола 
публикувано 29.09.2011  

Уважаеми ученици, 

Съобщаваме Ви, че Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” 
кандидатства и в конкуренция с над 100 кандидатури от цяла България спечели 
участие за Вас в програмата Евроскола.  

Чрез нея около 500 европейски ученици от всички страни – членки на Европейския 
съюз присъстват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват 
в симулация на неговата работа: работят в комисии, обсъждат и гласуват 
резолюции. Разискванията се водят на английски и/или френски език. 

Денят, в който 20 ученици от гимназията ще бъдат участници в работата на 
Европейския парламент, е 1 март 2012 година.  

Желаещите да участват в Евроскола ученици трябва да подадат в срок до 
05.10.2011г. при педагогическия съветник и училищния психолог – г-жа 
Калицова и г-жа Хаджиева следните документи: 

• Заявление до директора за участие в програмата „Евроскола”;  
• Декларация от родител за съгласие;  



• Мотивационно писмо, адресирано до директора.  

Условия, на които трябва да отговарят кандидатстващите ученици: 

• Да са на възраст от 16 до 18 години към 01.03.2012г.;  
• Да владеят добре английски език.  

 
 
 
 
 
Държавно първенство по фехтовка 
публикувано 06.06.2011 

 
 
На 14 и 15 май 2011 г. се проведоха финалите на Държавното първенство по 
фехтовка - кадети / кадетки. 
 
Ученикът от ПГИ "Д-р Иван Богоров" Светослав Друмев - състезател на клуб 
"Черно море '69" - Варна, спечели трето място на шпага. 
 
 
 
 
 
 
Зоново първенство и открит турнир по танци Стара Загора 
публикувано 03.06.2011 



 
 
На 29 май в спортна зала "ДЗУ" в Стара Загора се проведе турнир по спортни 
танци от календара на БФСТ с национално участие. 
 
В клас D първо място спечели двойката Дончо Тодоров и Силвия Златанова.  
 
 
 
 
 
 
Конкурс "Млад икономист" на Съюза на икономистите в България 
публикувано 31.05.2011  

 
 
Съюзът на икономистите в България за седми път проведе конкурс „Млад 



икономист” с участие на ученици от икономически гимназии в страната. Общо в 
конкурса взеха участие 134 ученици със 91 доклада от 20 средни 
икономически училища.  
 
От Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" в конкурса 
участваха 3 ученици с 2 доклада.  
 
Ивайло Иванов от 11в клас печели първа награда. 
 
 
 
 
 
Турнир по танци за купа “Поморие 2011” 
публикувано 13.05.2011 

 
 
100 двойки от 36 клуба премериха сили в Открития турнир по спортни танци Купа 
“Поморие 2011″, организиран от Българската федерация по спортни танци, 
Община Поморие и КСТ “Поморие”. Той се проведе на 7 май 2011 г. в спортната 
зала на Гранд Хотел „Поморие” за пета поредна година.  
 
В категория 18D+D състезателите на клуб "Кристал" - Варна Дончо Тодоров и 
Силвия Златанова спечелиха първо място. 
 
 
 
 
 
 
Областно състезание по тенис на маса 
публикувано 13.05.2011 



 
 
 
На приключилото областно отборно състезание по тенис на маса - група 
юнoши 8-10 клас, отборът на ПГИ “Д-р Иван Богоров” в състав: Николай 
Капитанов, Борис Христов и Мариян Цвятков спечели първо място. 
 
В индивидуалното класиране на първо място е Николай Капитанов. 
 
 
 
 
 
Конференция "Нездравословната училищна среда" 
публикувано 02.05.2011  

 
 
 
На 28 април 2011 г. от 13.30 ч. в ПГИ "Д-р Иван Богоров" се проведе 
конференция на тема : "Нездравословната училищна среда".  
 



Това мероприятие бе организирано от комисията по програма "Здравно 
образование" и училищната комисия за превенция на противообществените 
прояви в рамките на откритите дни на местните комисии по борба с 
противообществените прояви. 
 
Темите, които бяха дискутирани на конференцията, отразяват отрицателното 
влияние на алкохола, наркотиците и тютюнопушенето върху младите хора; 
агресията и агресивното поведение в училище. Представени бяха три есета от 
проведения конкурс за влиянието на алкохола върху учениците. Разгледана бе и 
темата за: "Най-често срещаните заболявания сред учениците". Конференцията 
приключи с анализ от проведената анкета с учениците от 8-12 кл. през месец март 
"Моят здравословен начин на живот", съвместно с училищния ученически съвет. 
 
Изказваме благодарност на всички участници в конференцията: 
1. Божана Узунова - 9а клас 
2. Николай Колев - 10б клас 
3. Бахтишан Ахмед - 11д клас 
4. Ванина Колева - 11 д клас 
5. Надежда Боева - 9г клас 
6. Павел Киров - 9д клас 
7. Изабел Матева - 11б клас 
8. Йоана Йорданова - 12д клас 
9. Александър Николов - 12д клас 
 
 
 
 
 
Панорама на варненските училища в ДКС 
публикувано 02.05.2011  

 
 
 
На 20 и 21 април в зала „Младост – Б“ на Двореца на културата и спорта в гр. 



Варна се проведе XI–та Панорама на варненските училища, на която всяко учебно 
заведение имаше възможност да покаже постигнатите успехи и утвърдените 
специалности за новата учебна година. 
 
В програмата, съпътстваща панорамата, бяха връчени награди на журналисти и 
медии с доказан принос в отразяване на варненската образователна система, 
номинирани от директорите на училищата. 
 
 
 
 
 
Състезание за Купата на кмета на Варна 
публикувано 02.05.2011 

 
 
 
В ДКС се проведе най-интересното и най-зрелищно училищно състезание – 
Младежки театър на веселите и находчивите. Това бе 7-то издание на 
надпреварата, организирана от Елена Валеева- Йорданова, председател на 
сдружение „Изкуство и светлина” заедно с Община Варна.  
 
ПГИ "Д-р Иван Богоров" беше представена от театралната трупа на госпожа 
Йорданка Стоянова. 
 
Победител тази година стана отборът на гимназията по туризъм „Асен Златаров”. 
Те спечелиха купата на кмета на Варна Кирил Йорданов. 
 
 
 
 
 
Панорама на професионалното образование се провежда във Варна 
публикувано 21.04.2011 
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Варна стана домакин на третото издание на Панорама на професионалното 
образование - 20 и 21 април 2011 г. На територията на хотелски комплекс 
„Иберостар” в Златни пясъци се състезаваха ученици по 13 професии в 18 
състезания. Всички участници са победители в училищните или регионалните 
състезания по следните професии: 

• Най-добра бизнес-идея 
• Счетоводство 
• Най-добър автомонтьор 
• Най-добър програмист 
• Ревю „Море и мода” 
• Най-добър млад хлебар 
• Най-добър млад готвач и сервитьор 
• Най-добър млад барман 

• Най-добър млад строител 
• Озеленяване и цветарство 
• Стилни мебели и дърворезба 
• Най-добър фризьор и гримьор 
• Десениране на текстил 
• Карвинг 
• Художествена обработка на метал  

 
Гости на проявата бяха:  
Милена Дамянова – заместник-министър на МОМН  
Николай Няголов – заместник областен управител 
Кирил Йорданов – кмет на гр. Варна 
Йорданка Атанасова – началник на Регионалния инспекторат по образованието - 
Варна 
 
ПГИ "Д-р Иван Богоров" участва в конференцията с организацията 
на  състезанието "Най-добра бизнес-идея". Състезанието има за цел да се 
генерират и представят работещи бизнес идеи за даден отрасъл на икономиката. 
Учениците формират чрез жребий 5 отбора от по 4 души и разполагат с 2 часа за 
организация и подготовка и 10 мин. за презентация на проектите си. 
 
Ръководител на състезанието и водещ беше госпожа Румяна Лалова - главен 
експерт в отдел "Професионално образование и обучение" в Дирекция 
"Образователни програми и образователно съдържание" на МОМН. Комисията по 



оценяването включваше представители на бизнеса и икономическите висши 
учебни заведения. Председател на комисията беше професор Кирил Тодоров - 
директор на Института за развитие на предприемачеството към УНСС, членове на 
комисията бяха: доцент Костадин Коларов от същия институт, доцент Стоян 
Проданов - изпълнителен директор на ЗД БУЛ ИНС, Чавдар Търгохов - главен 
експерт в ПроКредит Банк, Георги Цолов от Съюз за стопанска инициатива - 
София. Гост на състезанието беше и доцент Елена Георгиева - ръководител на 
катедра "Маркетинг" на Икономически университет - Варна. 
 
Даяна Милева от 11а клас представяше нашата гимназия в състезанието. 
 
Журито определи на първо място червения отбор с предложението им за 
формиране на национална земеделска организация. На второ беше класиран 
синият отбор на Даяна, с идеята им за развитие на розови насаждения на 
пустеещите земи със съпътстващи производства в затворен цикъл. Трето място 
взе зеленият отбор с идеята за парниково отглеждане на екзотични растения.  
 
 
МОМН награди победителите с грамоти и медали. От ЗД БУЛ ИНС бяха осигурени 
парични награди - 500 лв. за първо място, 300 лв. за второ и 100 лв. за трето. Бяха 
връчени предметни награди от Община Варна, настоятелството на ПГИ "Д-р Иван 
Богоров" - Варна, Варненски свободен университет. Всички участници получиха 
сертификати за участие. 
 
 
 
 
 
 
Панаир на тренировъчните фирми 
публикувано 18.04.2011  



 
 
На 14-15 април 2011 в Пловдив се проведе XIV Международен панаир на 
тренировъчните фирми. Гимназията бе представена от УТФ "Екзотик тур" и УТФ 
"Рефреш". 
 
 
 
 
 
 
Конкурс за реферати "Рекламата продава" 
публикувано 15.04.2011 

 
 
 
На 15 април 2011 г. в клуба по извънкласни дейности на ПГИ "Д-р Иван Богоров" 
се проведе ежегодният национален конкурс за реферати между икономическите 
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средни училища от България, тази година на тема "Рекламата продава". 
Конкурсът се осъществи със специалното съдействие на Икономически 
университет – Варна и Варненска туристическа камара. Взеха участие ученици от 
Старопрестолна гимназия по икономика - Велико Търново, ПГСУАУ "Атанас Буров" 
- Силистра, ЗПГ “Климент Тимирязев” - Сандански, както и ученици от СОУ "Пейо 
Яворов" и ПГХ и ХВТ "Д.И. Менделеев" - Варна.  
 
Журито награди с първо място екипа Бояна Гоцева и Симеон Здравчев от 
Сандански. На второ място се наредиха Изабел Матева и Живомир Иванов от 
11б клас на ПГИ "Д-р Иван Богоров". Трето място получиха Адриана Коларска и 
Пламена Петрова от Силистра. Специалната награда на катедра "Финанси и 
кредит" на Икономически университет - Варна спечели Бетина Цветкова. 
Наградите на Варненската туристическа камара получиха Силвия Николова и 
Деница Димиева от Велико Търново. Награди получиха още Виктория 
Атанасова, Фюсун Алиева - 11Б клас на ПГИ - за оригинална презентация, и 
Божидар Добрев от 12Е клас - за отговорна позиция. 
 
 
 
 
 
 
Състезание по екология 
публикувано 14.04.2011 

 
 
 
На 29.03.2011 г. от 12.00 ч. в ПГИ "Д-р Иван Богоров" се проведе състезание по 
екология, посветено на Седмицата на гората - 1 - 7 април и Ден на Земята - 22 
април. В състезанието участваха учениците от осмите класове. 
 
Основните проблеми, които бяха коментирани, са свързани със замърсителите на 
въздуха, почвата и водата и тяхното опазване и възпроизводство. Разгледани 
бяха и въпросите, отнасящи се до биоразнообразието в природата, природните 
паркове и резервати в Република България. 
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В края на състезанието към всеки отбор бяха поставени по две задачи: 
1. Да предложат проект на тема: "Мечтаният град" - включващ предложения за 
опазване на околната среда. 
2. Да посочат основните замърсители на въздуха и водоемите във Варненския 
регион. 
 
Крайното класиране от състезанието бе: 
I място - 8б 
II място - 8а 
III място - 8в 
 
8д и 8г клас получиха поощрителни награди. 
 
 
 
 
Панаир на УТФ в училище 
публикувано 08.04.2011 

 
 
 
На 28 март се проведе ежегодният панаир на учебните фирми в училище, който 
има за цел да демонстрира пред учителите, ръководството на гимназията, гости от 
бизнеса и образователни институции готовността на големите ни ученици да се 
включат в реалния бизнес. 
 
Журито определи за най-добро представянето на фирма УТФ "Фюриъс Карс" ООД. 
Второ място си поделят УТФ "Екзотик Тур" ООД и УТФ "Ребелиъс" ООД. На трето 
бяха класирани УТФ "Госип" ООД. 
 
 
 
 
 
Мениджър за един ден - 29 март 2011 
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публикувано 29.03.2011  

 
 
 
На 29 март 2011 г. в инициативата на "Джуниър Ачийвмънт" - България се 
включиха 27 ученици на ПГИ "Д-р Иван Богоров" от 10 до 12 клас. Спас Цветков от 
12Е зае поста на кмет на Община Варна, а Директор на ТД на НАП стана Фюсун 
Алиева от 11 Б. На различни мениджърски позиции в Община Варна бяха 
Надежда Димитрова от 12Б, Ивелина Георгиева от 12Е, Даяна Милева от 12А, 
Таня Живкова от 10В, Кристина Костадинова от 11Д.  
 
Представители имаше и в Областна администрация, ЕОН България, Летище 
Варна, Радио Варна и "Актив" ООД. 
 
Всички ученици, които участваха в инициативата, получиха сертификати. 
 
 
 
 
 
 
 
Часът на земята 
публикувано 28.03.2011  



 
 
 
На 26 март 2011 г. - 8.30-9.30 ч. учениците от клуб "Нови енергии" се включиха в 
инициативата "Часът на земята" на площад "Независимост" 
 
 
 
 
 
 
Състезание по английски език 
публикувано 23.03.2011  

Днес, 23 март 2011 г., се проведе състезание по английски език между 
учениците от 8а и 8б клас. Съзтезанието се проведе в 4 кръга. Двата отбора бяха 
напълно равностойни и за да се излъчи победител, бе поставена допълнителна 
задача. Отборът на 8б клас се оказа по-съобразителен и грабна победата с 32 
точки, а 8а загуби с 31. 
 
 
 
 
 
 
Състезание „Какво знаем за Иван Богоров” 
публикувано 10.03.2011 



 
 
На 02.03.2011 г.  в Актовата зала се проведе състезанието „Какво знаем за Иван 
Богоров”. В него по традиция участват учениците от осмите класове. Те трябва 
да отговарят на въпроси за живота и творчеството на патрона на училището. След 
оспорвано състезание най-много точки журито присъди на VІІІ д клас. На второ 
място се класира отборът от VІІІ б клас, а на трето отборът от VІІІ г клас. 
 
 
 
 
 
Конкурс за презентации "Аз умея да презентирам" 
публикувано 09.03.2011  

 
 
На 09.03.2011 г. в клуба за извънкласни дейности се проведе конкурс за най-
добра презентация "Аз умея да презентирам". Взеха участие учениците от 
десетите класове. До финалния кръг от журито бяха допуснати 10-те най-добри 
работи. След оспорвано състезание журито присъди първо място на 
Димитричка Богданова от 10г клас. На второ и трето място се класираха 
Николай Колев от 10б и Алекси Алексиев от 10в. 
 
 
 
 
 
3 март - Национален празник на България 
публикувано 02.03.2011  



 
 
Днес отбелязваме 133 години от Освобожденето на България. На тази дата през 
1878 година в градчето Сан Стефано, предградие на Истанбул, е подписан 
договор между Русия и Османската империя. Документът слага край на Руско-
турската освободителна война (1877-1878 г.) и след 500-годишнa османскa власт 
се възстановява самостоятелната българска държава. 

Причината за избухването на поредната Руско-турска война е кървавото 
потушаване на Априлското въстание от 1876 г. Действията на Османската 
империя предизвикват редица видни европейци да подкрепят българите, Сред тях 
са имената на Уилям Гладстоун и Виктор Юго.  
 
От 1888 г. 3 март се празнува като Ден на Освобождението на България. 
Еднократно като официален празник денят е отбелязан през 1978 г. по повод 100-
годишнината от Освобождението. 10 години по-късно той става официален 
празник, а с решение на Великото Народно събрание от 5 март 1990 г. датата е 
обявена за национален празник.  
 
 
 
 
Състезание "Инициативност и предприемачество" 
публикувано 24.02.2011 



 
 
За трета поредна година ученици от ПГИ"Д-р Иван Богоров" заедно със студенти 
от ИУ – Варна (бивши възпитаници на гимназията) предложиха свои оригинални 
бизнес-идеи в състезанието "Инициативност и предприемачество", което се 
проведе на 23.02.2011 г. Работиха 4 екипа, които в рамките на 40 минути 
трябваше да разработят своя оригинална идея за бизнес в географска област, 
която предварително изтеглиха. След това презентираха своите идеи пред 
комисия, която ги оцени по предварително зададени критерии – оригиналност, 
PEST и SWOT анализ, презентация и защита на идеята. 
 
На първо място се класира екипът на ХІ в клас, разработил фирма за 
производство на биодизел в Бургаска област. Втори е екипа на ХІ а клас с идеята 
за производство на mp3 плеър-лепенка. Публиката се включи в решаването на 
кръстословици, викторини, представяне на свои бизнес-идеи чрез рисунка. 
 
Гост на мероприятието бе г-жа Диана Христова, старши експерт 
Професионално образование при РИО Варна. 
 
 
 
 
 
14 февруари - Ден на влюбените 
публикувано 24.02.2011 

 
 



ПГИ "Д-р Иван Богоров" отбеляза празника 14 февруари с представление. 
Включиха се ученици от всички класове и много учители, както и гости на 
гимназията. Изтеглена беше томбола с награди и пожелания за влюбените двойки. 
 
В навечерието на празника излезе и брой на вестник "Богоровски гимназист", 
посветен на празника. 
 
 
 
 
 
 
 
Квалификационен курс "Работа в учебно-тренировъчна фирма" 
публикувано 09.02.2011 

 
 
От 29 до 31 януари 2011г. в гимназията се проведе квалификационен курс на 
тема "Работа в учебно-тренировъчна фирма"  
 
Участие взеха преподаватели по професионална подготовка. Лектор бе г-жа 
Ирина Добрянова от ЦУТФ в София. 

 
 
 
 
 
 
Благотворителна кампания „Вкусно похапни – добро направи” 
публикувано 04.01.2011  



        

       

       

Учениците, съвместно със своите учители и целия екип на ПГИ „Д-р Иван Богоров” 
в последния учебен ден 23 декември 2010 г., в навечерието на Коледа, 
организираха и осъществиха традиционната си благотворителна кампания 
„Вкусно похапни – добро направи”. Приготвените вкусни домашни лакомства от 
учениците бяха подредени на красиво аранжирани 20 коледни индивидуални 
щанда на представилите се класове.  

Целта на тазгодишната благотворителна кампания беше подпомагане 
лечението на 12-класника от Професионална гимназия по сградостроене 
„Кольо Фичето”  Иван Ганчев. С много ентусиазъм, съпричастност и 
добронамереност се отзоваха учениците, които с оригиналните си предложения и 
инициатива провокираха своите съученици и целия екип от ПГИ „Д-р Иван 
Богоров” и показаха, че в навечерието на Коледа се случват чудеса.  

Събраните средства, за краткото време и ниските цени на предлагания 
асортимент, възлязоха на 880 лв. Организаторите, учениците от ХI б и Х б клас 
бяха подготвили оригинални коледни грамоти за двата етапа на 
благотворителната кампания. При I етап участвалите ученици се оцениха по 
оригиналност в предложенията си, а при II етап по обем събрани благотворителни 
средства. И при двата етапа приза се присъди на най-големите - учениците от 
ХII б клас, които реално показаха пример за подражание (техните средства 
възлизаха на 151 лв.). Тази кампания беше продължение на осъществената, в 



предходния месец, инициатива за доброволно събиране на средства за лечението 
на пострадалия ученик Иван Ганчев.  

Директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров” госпожа Янка Бакалова официално награди 
откроилите се класове и обяви събраните от тях средства.  

Благотворителната кампания „Вкусно похапни – добро направи” финализира 
реализираната благородната инициатива, чрез която учениците и целият екип на 
ПГИ „Д-р Иван Богоров” приведоха общо по сметката на пострадалия 
зрелостник 1250 лв. в навечерието на Коледа. Всички вярваме, че 
направеното добро ще върне усмивката на едно момче, усмивката на 
неговото семейство и приятели. 

 

 

 

 

Коледно представление 
публикувано 04.01.2011  

       

       
 
На 22 декември 2010 г. след часовете в актовата зала на ПГИ "Д-р Иван Богоров" 
учениците отбелязаха настъпващите празници с коледно представление. 
Участваха представители на фолклорна група "Букавица", танцова 
формация "Черно и бяло" и актьорите от клуб-театър "Европа". Бяха 
представени народни песни, танци и ритуали, свързани с Коледа. 
 
 
 



 
 
 
До училище пеша 
публикувано 04.01.2011  

 
 
На 22 декември 2010 г. представители на учебно-тренировъчна фирма "Сряда 
сутрин" раздадоха на малките ученици от III клас на ОУ "Антон 
Страшимиров" фланелки, значки и светлоотразителни знаци.   
 
Мероприятието е в рамките на информационна кампания за безопасност на 
движението на малките деца "До училище пеша" на фондация "Пешеходци". 
 
 
Kонкурс за реферати 
публикувано 06.12.2010 

Ученически конкурс за реферати на тема 
 
 
 
 
 
"Рекламата продава" 
 
ще се проведе на 15 април 2011 година в Професионална гимназия по 
икономика "Д-р Иван Богоров" – Варна.  
 
Подробности - на страницата на конкурса. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Гимназисти проучваха възможностите на слънчевото отопление 
публикувано 27.10.2010 

 
 
Макети на пасивни къщи ще украсят домовете на възпитаници на варненската 
Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров”. Те са дело на ученици 
от IX и XI клас, а създаването им е било една от основните цели на проект, 
наречен „Пасивните къщи - алтернатива за нашето бъдеще и модерния облик 
на Варна”. В занятията по него са били обхванати повече от 100 деца.  
 
Първоначално се е провело интерактивно обучение сред учениците за 
разширяване на познанията им за т. нар. пасивни къщи, като занятията са се 
водили от преподаватели от Техническия университет. Участниците са обсъждали 
и възможностите на слънчевото отопление, охлаждане, добив на топла вода 
и електричество. След като са добили представа за същността и предимствата 
на къщите, чийто вътрешен климат се поддържа целогодишно без наличието на 
активна отоплителна или охладителна система, гимназистите са се разровили из 
наличната литература, за да подготвят презентации и постери, разказа 
координаторът на проекта Йорданка Енева.  
 
Други са насочили усилията си към изработването на макети на пасивни къщи, 
като помощ им е оказал архитект. Общо 19 къщи са представени на специално 
обявен за целта конкурс, като по тях са се трудили екипи от ученици.  Журито е 
откроило трите най-впечатляващи, а създателите им са получили награди - 
компютърни пособия. Макетите бяха показани пред представители на 
Техническия университет, където младите хора имаха възможност да научат 
още любопитни сведения по темата. Особено интересни бяха въпросите какви 
възможности има съвременното общество за построяване на пасивни сгради и 
могат ли те да станат реалност в нашия град.  
 
Децата могат да участват с макетите на някои по-големи конкурси, каза относно 
бъдещето им Йорданка Енева. На първо време обаче учениците ще могат да си ги 
занесат по домовете. Основен инициатор на проекта е сдружение „Мога, знам, 
творя”, а в него освен гимназията по икономика и Техническия университет. 
Партньор е основно училище „Константин Арабаджиев”. Той е финансиран от 



Община Варна по програмата за младежки проекти. 

 
 
 
 
 
 
 

Трети фолклорен фестивал „С песните на Соня Кънчева” - 15 октомври 2010 
г. 
публикувано 19.10.2010  

 
 

Възпитаниците на Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” 
откриват силата и обаянието на българската музикална фолклорна традиция, 
организирайки за трети път Фолклорния фестивал „С песните на Соня Кънчева”. 

От месец юли до октомври 2010 г. учениците от клубовете по изкуствата в 
гимназията – Фолклорна група „Букавица”, Клуб-театър „Европа” и Танцова 
формация „Черно и бяло” с художествени ръководители Кичка Христова, 
Йорданка Стоянова и Светлана Каролева подготвят фестивала с много радост и 
всеотдайност по проект „Богоровци – различни и близки, вдъхновени в 
изкуството – упорити в учението”, финансиран от инициативата „Младежки 
проекти – 2010” на Дирекция „Младежки дейности и спорт” на Община Варна.  

Младите фолклорни таланти предизвикаха радостни сълзи в публиката, 
която  оцени по достойнство подготовката на децата, а жури с председател 
проф. Петър Льондев и членове Дочка Къшева и Атанас Илиев открои най-
добре подготвените състави и солисти. Великолепно се представиха 



възпитаниците на Росица Малчева и Севдалина Мундрикова от Националната 
гимназия по хуманитарни науки и изкуства, на Катя Бончева от СОУ „Димчо 
Дебелянов”, на Иванела Керанова от ОУ „Панайот Волов”, на Росица Христова от 
СОУ „Христо Ботев” – с. Ветрино, област Варна,на Ивайло Иванов от ОУ „Васил 
Априлов” – Варна, на Красимира Дечева от ОУ „Черноризец Храбър”, на Стефан 
Параскевов от Детска музикална студия „Ятата” и на Галина Чакърова от Студио 
„Славей” – гр. Белослав, на Русанка Андонова от Общинската школа по изкуствата 
„Анастас Стоянов” – Шумен, на Руси Стефанов и Стоян Дечев от 
Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Вапцаров”, с. Средище, 
област Силистра, на Жеко Димов от НЧ „Петко Рачов Славейков” – Варна и 
изпълнителите от Детската фолклорна студия „Неранза” при НЧ „Елин Пелин” – 
Варна и от ОУ „Добри Чинтулов”. 

На третото издание на фестивала изгряха звездите на спечелилите първа награда 
изключително талантливи млади народни певци, подготвили чудесни песни на 
голямата народна певица Соня Кънчева. Сълзи на щастие предизвикаха 
изпълненията на Весела Нейкова, Константина Илиева, Полина Димова, 
Деница Маринова, Николета Колева, Тони Тодорова, Женя Любомирова, 
Нели Георгиева, Ралица Райчева, Моника Андонова, Соня Яцова, Елена 
Тодорова, Николай Гурбанов, на фолклорните групи „Букавица”, „Мъниста”, 
„Гордостта на Средище” и т. н. 

Представители на Кооперация „Галатея” наградиха Атанас Цветков от ПГИ 
„Д-р Иван Богоров” с национална риза, Музикална компания „Сънрайз-
Маринов” – Варна подари на всички участници компактдискове с народна 
музика, а звукозаписното студио „Юнисаунд” осигурява звукозаписа на 
песен на първенците от НГХНИ „К. Преславски” Весела Нейкова - Николай 
Гурбанов. 

Фестивалът „С песните на Соня Кънчева” доказа за трети път, че младите хора се 
интересуват от български фолклор, търсят и намират в него мъдрост, красота, 
хармония и посвещават голяма част от свободното си време на народните песни и 
танци, познават творчеството на големите майстори и се учат от тях с огромна 
обич и уважение! 

 

 

 

 
 

Участници във фолклорния фестивал "С песните на Соня Кънчева" 
публикувано 12.10.2010  

 
 
 



 
 
Общинска награда за млад учител получи представител на ПГИ "Д-р Иван 
Богоров" 
публикувано 07.10.2010  

 
 
За шест поредна година, община Варна връчва общинско отличие за млад учител за 
мотивирано и успешно начало в професията. По повод Международния ден на учителя 5 
октомври в общината се състоя официалната церемония по връчване на наградите.  
 
В категорията на учителите по хуманитарните науки беше отличена Валентина 
Христова - учител по английски език в ПГИ "Д-р Иван Богоров". 
 
 
 
 
 
 
Българско участие в EUROSUN 2010 
публикувано 07.10.2010 



 
 
Ученици от ПГИ “Д-р Иван Богоров” представят България и Варна на Международната 
конференция по слънчево отопление, охлаждане и сгради в Грац, Австрия  

С финансовата подкрепа на Е.ОН – България и училищното настоятелство, с моралното и 
организационното съдействие на Българското общество „Слънчева енергия” в лицето на архитект 
Ани Добринова, група учители и ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван 
Богоров” – град Варна взе участие в Международната конференция в град Грац, Австрия. Групата 
от град Варна бе единственият представител на страната ни. Форумът бе уважен от професори, 
доктори, докторанти, студенти и представители на бизнеса и политиката в областта на слънчевото 
отопление, охлаждане и строене на сгради от двадесет и осем държави.  

Българското участие се реализира с доклад на тема „Ученически център „Енергия” в България” от 
Йорданка Енева и Валентина Христова – учители в гимназията. Те показаха работата на 
училището по едноименния проект, финансиран от Европейския социален фонд. Учениците; - 
Изабел Матева, Димитър Енев и Стоян Димитров представиха постер. Чрез него показаха 
реализацията на проект „Слънчева енергия за Варна", финансиран от Община Варна. 

 

 

 

Анкета за завършилите ПГИ "Д-р Иван Богоров" 
публикувано 05.10.2010 

Във връзка с изработването на анализ за ползата от 
професионалното икономическо образование и 
реализацията на възпитаниците на ПГИ и изготвянето 



на стратегия на гимназията, молим завършилите 
предходни години ученици да попълнят тази анкета.  
 
 
 
 
 
Учебният план на специалност "Електронна търговия" 
публикувано 23.09.2010, 10:42 от Д-р Иван Богоров  

е утвърден и публикуван на сайта на МОМН. 
 
 
 
 
 
Фестивал „С песните на Соня Кънчева" 
публикувано 08.07.2010 

 
 
На 15 октомври 2010 г. от 14:00 часа в актовата зала на ПГИ ”Д-р Иван Богоров” 
– Варна, ще се проведе фолклорният фестивал „С песните на Соня Кънчева”. 
|  

 

 

 

 

Обява за квалификационни курсове 
публикувано 27.04.2010 

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" -  гр. Варна 
провежда обучение на безработни и заети лица по Оперативна програма 



"Развитие на човешките ресурси" срещу предоставени ваучери по следните 
специалности:  

• Оперативно счетоводство  
• Бизнес администрация  
• Застрахователно и осигурително дело 

За информация: тел. 052 / 501006, 0889 / 434499, Помощник-директор по 
учебната дейност 
 
 
 
 
 
Богоровци най-конкурентноспособни 
публикувано 27.04.2010  

 
 
Анастасия Сиракова и Фатме Фазлъ от ПГИ "Д-р Иван Богоров" спечелиха 
първото място в конкурса за реферати на тема "Конкурентноспособност на 
българския туристически пазар".  
 
Той се организира и провежда за пети път с подкрепата на Икономическия 
университет - Варна, Регионалния инспекторат по образованието - Варна, 
ПроКредит Банк - клон Варна и други. Осемнайсет екипа представиха свои 
разработки. Оценяваше четиричленно жури с председател Недялко Вълканов 
от катедра "Финанси и кредит" на ИУ - Варна. 
 
На второ място са Силвия Николова и Магдалена Николова от Старопрестолна 

https://sites.google.com/site/bogorov/novini/bogorovcinaj-konkurentnosposobni/DSC00089.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/bogorov/novini/bogorovcinaj-konkurentnosposobni/DSC00089.JPG?attredirects=0�


гимназия по икономика - Велико Търново. След тях се нарежда Иваничка 
Димитрова, също от СГИ. Специалната награда на Икономически университет е 
за Бетина Цветкова от Варна за най-добра икономическа обосновка. 
Специалната награда получава и Даяна Маринова от ПГСУАУ "Атанас Буров" - 
Силистра. Раздадени бяха и много поощрителни награди. 
 
 
 
 
 
 
Благотворителен турнир по волейбол 
публикувано 01.03.2010 

 
 
Събраните средства ще бъдат дарени за закупуване 
 на спортни принадлежности за деца в неравностойно положение. 
 
ГРАФИК НА СРЕЩИТЕ 
 
 23.02.2010  18:30  Откриване: Учители -      11Е  
 02.03.2010   12:30  10В -

  
     11В 

 09.03.2010  12:30   12 -
  

     Учители 

 16.03.2010   12:30  11А  -
  

     10В  

 23.03.2010  12:30  11Е  -
  

     12 

 30.03.2010   12:30   11В  -      11А 
 31.03.2010   12:00    Закриване (финал) 

https://sites.google.com/site/bogorov/novini/blagotvoritelenturnirpovolejbol/DSC005162.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/bogorov/novini/blagotvoritelenturnirpovolejbol/DSC005162.jpg?attredirects=0�


 
 
 
 
 
 
 
Ученически конкурс за реферати 
публикувано 21.01.2010 

на тема 
 

"Конкурентноспособност на българския 
туристически пазар" 
 
ще се проведе на 16 април 2010 година в Професионална гимназия по 
икономика "Д-р Иван Богоров" – Варна.  
 
 
 
 
 
 
 
Ученически център "Енергия" отчете успешна едногодишна дейност 
публикувано 16.12.2009 

 
 
На 7 декември беше проведен заключителният семинар-пресконференция на 
Ученически център “Енергия” към Професионална гимназия по икономика “Д-р 
Иван Богоров”- Варна. 
 
Отчитайки успешната едногодишна дейност на Центъра, директорът на 
гимназията и ръководител на проекта г-жа Мандаджиева припомни началото, 
когато преди около година пак с пресконференция и тържествена част ПГИ „Д-р 
Иван Богоров” Варна постави началото на този мащабен и амбициозен проект. 

https://sites.google.com/site/bogorov/novini/uceniceskicentrotceteuspesnaednogodisnadejnost/DSC_6362.JPG?attredirects=0
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Той се финансираше от Европейския социален фонд 2007–2013 на Република 
България към Министерството на образованието и науката и бе на стойност около 
50 000 лева. Целта му бе създаването на структура от клубове за извънкласни 
дейности, обособени като Ученически център с направления: „Възобновяеми 
енергийни източници”, „Традиционни горива”, „Биогорива”, „От Архимед до 
Леонардо”, „Литература и изкуство”, „Технически и бизнес преводи”, 
„Бизнес клуб”, „Фотостудио”, „Спортен клуб”.  
 
С успешния си старт отделните клубове ангажираха свободното време на повече 
от 400 ученици с дейности, свързани със запознаване, използване и инвестиране 
в екологично чистите енергии. Учениците разглеждаха използването на вятъра, 
водата и слънцето през вековете, изчерпването на традиционните източници на 
енергия, алтернативите днес и в бъдеще.  
 
Предвидените дейности включваха мероприятия не само с научен и прагматичен 
характер, но и със забавен и развлекателен - два фолклорни песенни фестивала, 
заключителен концерт, състезания, излети, екскурзии, научни обследвания и др.  
 
Партньори по проекта бяха Асоциацията на черноморските общини и 
Черноморска регионална агенция за управление на енергията.  
 
В обръщението си тогава на г-жа Мандаджиева изрази надеждата, че по този 
начин училището ще се превърне в желана и предпочитана територия за 
учениците, че новите компютърни кабинети, училищните лаборатории, новият 
клуб за извънкласни дейности ще се превърнат в центрове за младежки живот и 
инкубатори на нестандартни идеи за преодоляване на енергийната криза и 
глобалното затопляне.  
 
Всъщност работата по спечеления от гимназията проект започна с първия ден на 
учебната 2008/2009 година. Чрез изготвена анкета бе направено проучване на 
индивидуалните и екипните интереси на учениците за участието им в клубове, 
занимаващи се с проблемите на енергийната криза, възобновяемите енергийни 
източници, енергийната ефективност и глобалното затопляне и използване на 
различните форми на енергията. С цел да се повиши интересът на учениците се 
проведоха занятия на съществуващите в училище извънкласни дейности с 
„отворени врати”. Те станаха и първите клубове на ученическия център.  
 
Цел на проекта бе и създаването на условия за развитие на потенциала на 
учениците, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и 
личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща 
професионална реализация. Заключителният семинар отчете изпълнението на 
тази цел, както и удовлетворението на многобройните участници в проекта, за 
това, че училището им бе създало условия да работят в области, които не се 
пряко свързани с тяхното образование, че наученото през тази година ще им 
бъде полезно не само като на хора, загрижени за екологичното равновесие на 



планетата, но и дори за тяхната бъдеща професионална реализация в областта 
на възобновяемите и нетрадиционни източници на енергия.  
 
Множеството презентации на всичките 21 клуба по проекта, вълнуващите 
изказвания на учениците, благодарностите към ръководителите им говореха за 
едно – подобни дейности имат своето място в българското училище, защото то е 
призвано да създава високообразовани и обществено ангажирани млади хора, 
хора с ум и сърце, за които проблемите на съвременния свят са проблеми на 
тяхното поколение.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Конкурс за ученически реферати "Алтернативни източници на енергия" 
публикувано 13.10.2009 

на тема по избор 
 
I вариант 

Алтернативни източници на енергия 

и приложението им в бизнеса 
 
II вариант 
Мобилността в големия град  
 
ще се проведе на 30 ноември 2009 година в Професионална гимназия по 
икономика "Д-р Иван Богоров" – Варна. 
 
 
 
 
 
Какво се случи на 30.07.2009 г. 
публикувано 28.08.2009  

На 30 юли 2009 г. нашият хостинг FREE.BG претърпя най-големия си срив, откакто съществува. 
Бяха унищожени данните на всички потребители - около 30 000 уебсайта, 7 000 форума и 2 000 
блога. Нашият сайт не беше изключение. Временното решение ще бъде този сайт, който така или 
иначе беше планиран да замести стария.  
 
Новини от стария сайт няма да бъдат възстановявани, започваме начисто. 
 
Очаквам да помагате сайтът да се попълва и актуализира. 
 
Иван Панов 
 



 
Фестивал „Слънце в душата с песните на Соня Кънчева" 
публикувано 25.05.2009 

 

На 6 февруари 2009 г. от 9:30 часа в актовата зала на ПГИ ”Д-р Иван Богоров” – Варна, се 
проведе фолклорният фестивал „Слънце в душата с песните на Соня Кънчева и с 
темперамента на Коджабалкана”. Фестивалът е инициатива на Ученически център ”Енергия” 
при ПГИ ”Д-р Иван Богоров” – Варна по програма „Да направим училището привлекателно за 
младите хора” на МОН. Дейноста се осъществява с подкрепата на Асоциацията на 
Черноморските общини и Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията. 
Изненади за участниците подготви музикалната компания “SUNRISE MARINOV” – Варна. 

 

 
 
 
 
 
 
Конкурс за реферати "Алтернативните източници на енергия и приложението им 
в бизнеса" 
публикувано 25.05.2009 

 

Ученически център "Енергия" при ПГИ "Д-р Иван Богоров" обявява конкурс за реферати на тема 
"Алтернативните източници на енергия и приложението им в бизнеса". 
 
Най-добре представилите се ще получат предметни награди.  
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