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В следващите дни ще допълним брой 

3-ти с още няколко страници! 

За вас, седмокласници! 

ПРИЕМ 2 0 1 3  
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Интервю с г-н 
Райков, Директор на 
ДФСГ „Интелект” за 
постигнатите ре-
зултати през първи 
срок на учебната 
2012-2013 г. и 
очакванията за 
дейностите до края 
на годината четете 

на  стр. 3 

       Завърши поредния чудесен и най-многоброен 
випуск на ДФСГ“Интелект“ . 140 прекрасни 
момичета и момчета от 6 различни специалности 
приключиха успешно своето обучение Те тръгват по 
пътя на своите мечти с надежда за успешна 
реализация, гарантирана от усвоените през 
годините в гимназията знания и умения. Всеки един 
от тях притежава уникални качества и способности 
и ще остави своя следа в историята на училището и 
в спомените на преподавателите. Между тях са 
момичета и момчета, които достойно представиха 
училището в регионални и национални състезания, 
олимпиади и международни проекти и постигнали 
изключителни успехи в учебната и извънкласна 
дейност  през годините на своето обучение.  
На 10 май 2013 година – на тържество посветено на 
Празника на гимназия и изпълнено с много 
настроение и положителни емоции, пожелахме на 
„Добър час“ на ВИПУСК 2013! На най-изявените 
момичета и момчета бяха връчени грамоти и 

награди! 

 Със званието „Първенец на Випуск 2013“ бе удостоена  Мария Методиева от 12 б 
клас , спец „Банково дело“– пълен отличник, стипендиант на Фондация „Атанас 
Буров“, финалист в Национланата олимпиада по Български език и литература, 
участник в много училищни инициативи и международни проекти и ...няма да ни 
стигне цялата страница, за  да изброим нейните успехи през петте години на 
обучение в ДФСГ „Интелект“.  Поздравления за достойния Първенец на Випуск 2013!  
Нейни достойни подгласници с не по-малко успехи  и отличен успех станаха : 
Антоанета Стоянова – 12 а клас, спец. „Икономическа информатика“, Александра 
Манолова и Борислав Симпличев – 12б клас, спец. „Банково дело“, Пепа Иванова – 12 в 
клас, спец. „Застрахователно и осигурително дело“, Ивана Маринова – 12г клас, спец. 
„Митиническа и данъчна администрация“, Нора Атанасова – 12д клас, спец. 
„Оперативно счетоводство“ и Влади Георгиев – 12 е клас, спец.“Малък и среден 
бизнес“, които получиха Грамоти за постигнати високи резултати в 
общообразователната и професионална подготовка  и активна извънкласна дейност 
по време на целия курс на обучение. 
Трябва да споменем и една специална нагарада – на Мирослав Димитров от 12 б клас 
за  постигнати високи резултати в общообразователната и професионална 
подготовка  и за недопускане на  извинени и неизвинени отсъствия по време на целия 
курс на обучение. 
С най-искрени пожелания за успешно полагане на Държавните зрелостни изпити и 
изпититите за професионална квалификация и отлично представяне в 
кандатстуденската кампания, изпращаме  абитуриентите от 12а, 12б, 12в, 12г, 12д 
и 12е клас.  
На добър час, скъпи зрелостници и не забравяйте, че ние, вашите учители, ще се 
радваме на бъдещите ви успехи и ще ви очакваме да се върнете отново при нас като 

успели и достойни граждани на България и света! 
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Празникът е време за настроение и смях, но и за равносметка и 
набелязване на нови цели. 
Щастлив съм, че успяхме да създадем творческа атмосфера в нашата 
гимназия и по този начин да предложим условия за пълното разгръщане 
на потенциала на ученици и учители през тази учебна година. 
Незабравими ще останат изявите на нашите възпитаници при 
провеждането на редица състезания , инициативи и проекти. За пореден 
път доказахме, че сме сред най-добрите и че ДФСГ „Интелект“ е запазена 
марка, която означава  „УСПЕХ“ ! 
Най-важното е , че в нашето семейство има доверие и съгласие, а това е 
предпоставка за още по-големи постижения в утрешния ден. 
Успехите, на които се радваме ни задължават да бъдем по-добри през 
следващата година и да се стремим към по-високи резултати. Ние ще 
успеем, защото знаем как и защото можем! 
По повод деня на Светите братя Кирил и Методий, който е и наш патронен 
празник, поздравявам всички ученици, учители и служители от гимназия 
„Интелект“ и им желая здраве, енергия и нестихващо творческо 
вдъхновение! 
 

 
 
 
 

 
10 май ще остане незабравим за 140 зрелостници на Държавна финансово-стопанска 
гимназия „Интелект” Плевен.  За техния последен учебен ден и ритуалното им изпращане 
бяха подготвени множество изненади. 
Училището беше украсено в цветовете на пролетта и младостта. След задължителните 
елементи по издигане на националния флаг и посрещане знамето на училището, с бурни 
аплодисменти бяха посрещнати шестте паралелки на випуск 2013 
Поздравление за успешното приключване на гимназиалния етап от своето образование 
зрелостниците получиха от директора г-н Емил Райков 
Плакет, грамоти и чекове с парични награди получиха отличните и изявените ученици.  
Балони издигнаха към небето мечтите и желанията на младите хора, изписани на 
многоцветни лентички, след което викторината „Познай кой е този клас” повиши настроението 
още повече. 
С цвете и специални благодарности абитуриентите се обърнаха към всички преподаватели и 
служители на гимназията, което се превърна в особено вълнуващ момент и доказа зрелостта 
на младите хора.  
В заключителната част на официалното тържество поздравления към абитуриентите 
отправиха изпълнителите от  мажоретния и фолклорния състав към училището, танцова 
формация от читалище „Христо Ботев” и др. 
Прекрасното изпълнение на фолклорния състав зарази присъстващите, които се включиха в 
кръшното българско хоро. 
Родители, приятели, съученици и преподаватели пожелаха на випускниците „На добър път”. 
Празникът продължи с коктейл в английския двор на училището. Там бяха обявени номинации 
и връчени сертификати за постижения във всички  области на училищния живот.  
Гости на празника бяха бивши възпитаници от випуск 2003 и 2008, които организираха свои 
другарски срещи. Постиженията и реализацията им са още едно доказателство за 
ефективността в работата на педагогическия персонал. 
Прекрасните мигове от този ден ще останат завинаги в паметта на младите хора, които 
поемат по своя житейски път подготвени и дръзки, за да оправдаят девиза на училището „Не 
за училището, за живота учим ние”. 
 

УСПЕХИТЕ ЗАДЪЛЖАВАТ! 
Г-н Емил Райков - Директор на ДФСГ „Интелект“ 

ПРАЗНИК НА ИНТЕЛЕКТА И КРАСОТАТА 
ДФСГ „Интелект” изпрати своите абитуриенти от випуск 2013 

 



След успешно приключила триседмична практика в Англия, участниците получиха на официална 
церемония своите европейски сертификати 
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Проект „Електронно митническо обслужване - европейският опит и практика” по Програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС 
 

На 22.04.2013г –приключи трансграничната 
практика на избраните 20 ползватели по 
проект: “Електронно митническо обслужване- 
европейския опит и практика”. Тя бе 
проведена в гр. Портсмут, Великобритания 
през периода 1.04-22.04.2013г. Проекта се 
реализира с финансовата подкрепа на ЦРЧР, 
секторна програма „Леонардо Да Винчи“ 
За краткият период във Великобритания- 
възпитаниците на гимназия „Интелект“  
успяха не само да се докоснат до 
интересната история и култура на тази 
велика страна, но и да практикуват в 
различни английски организации и фирми.  
Имаха среща лично и с представителния 
кмет на гр. Портсмут, Lord Mayer, разговаряха 
на различни теми, той остана очарован от тях 
и в знак на възхищение за това колко са 
мотивирани и заинтересовани им поднесе 
плакет на Община Портсмут и лично им 
раздаде сертификатите от Приемащата 
организация „Training Vision“. 
По време на трансграничната практика, 
възпитаниците на ДФСГ „Интелект“ имаха 
възможност да разширят професионалните 
си компетенции, повишат чуждoезиковите си 
умения на английски език, да обогатят 
ценностната и ориентация за кариерно 
развитие и да повишат 
конкурентоспособността си на пазара а 
труда, което бяха и очакваните резултати към 
тях. 
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На 10.05.2013г- на Празника на училището бе 
официалното представяне на трансграничната 
практика пред обществеността и официалното 
връчване на сертификатите Europass мобилност 
- документ, който описва знанията и уменията, 
придобити в друга европейска страна- от г-жа 
Дамянка Владимирова- директор на НАП- 
Плевен. 
Поради високата оценка която получи проекта 
му бе предоставена възможност още 10 ученици 
да осъществят трансгранична практика в 
английски компании през периода февруари-
март 2014г. Със старта на новата 2013/2014 
учебна година стартира и продължението на 
проекта „Електронно митническо обслужване-
европейския опит и практика“. 

 

 

 
 
 
 

  
    
 

Анна: Г-жо  Карамфилова, как оценявате работата на клубовете по проект „Успех“ за тази 
учебна година ? 
Карамфилова -  През изтичащата втора година от работата на клубовете по проект "Да 
направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и 
подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)" в нашето училище бяха  сформирани 20 
извънкласни и извънучилищни дейности в различни форми-секции, клубове, ателиета и 
дискусионни клубове, в които взеха участие 270 ученици . Мотивите за участието на 
училището в проекта са желанието за ангажиране свободното време на учениците с 
дейности, които са желани от тях и са различни от учебното съдържание.   Можем с гордост 
да кажем, че успехите  са безспорни.  Всички клубове, секции и ателиета изпълняват 
своите програми и планове, реализират всички заложени дейности при активното участие 
на всички ученици. При работата на всички клубове се наблюдава повишен интерес  от 
страна на учениците, който ще доведе до повишаване процента на участници  и 
разширяване на периметъра на дейностите по различните тематични направления. 
Анна: Как се реализираха дейностите на различните клубове? 
Карамфилова –  С представителните си прояви много от клубовете участваха във важни за 
училището празници и събития. В  Коледния концерт взеха участие клуб „Етнография“ и 
клуб „Хороводец“, а на празничния концерт на 10 май Мажоретния състав и клуб 
„Хороводец“.  
Дейностите, които се реализират в рамките на проекта, са много разнообразни и за да ги 
осъществим създадохме много контакти  с организации, съпричастни към нашата работа. 
Такива са Гьоте – институт България, рекламни агенции, Млекопреработвателна фирма 
 „М. Лазарова“ и много други.   

 

ПРОЕКТ „УСПЕХ“ В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ – ВТОРА МНОГО УСПЕШНА И 

ПОЛЗОТВОРНА ГОДИНА 

Интервю с г-жа Михаела Карамфилова – пом. 
директор и технически координатор на Проект 
„УСПЕХ“ в ДФСГ „Интелект“ координатор на проект 
„УСПЕХ“ в ДФСГ „Интелект“ки координатор на 
проект „УСПЕХ“ в ДФСГ „Интелект“ 

 



МНОГО НАСТРОЕНИЕ , ПРИЯТНИ ЕМОЦИИ И НАГРАДИ В ПЕТИЯ ПАНАИР НА 
БИЗНЕС ПРОЕКТИ 

Представителна изява на Клуб „Искам да успея“ с участието на Клуб  
„Здравословно хранене“ и със съдействието на Ателие „Да си публикувам 

реклама“ годината успешни проекти 
 

Какво беше настроението на Панаира – шумно, весело, забавно. И независимо от високите температури, 
никой не бързаше да си ходи.  
Най-забавно беше на щанда на Караоке клуб на момичетата от 9-г клас, където съвсем на живо 
малчугани, а и по-големи батковци и какички пробваха гласовите си данни. Получи се нещо като 
„Интелект търси талант“. 
Участниците в Панаира се бяха погрижили лакомствата да бъдат в изобилие. На два щанда имаше и 
състезание по „надяждане“. И това е напълно обяснимо, защото тази година бяха представени 3 
сладкарници и два ресторанта, както и една фирма за кетъринг, която в момента на Панаира бе 
организирала истинско детско парти. На партито  децата се появиха с изрисувани личица, за което се 
погрижиха представители на ателието за татуировки, които този ден се занимаваха и с „Боди арт“. 
Много впечатляващи за журито и гостите не Панаира бяха няколко съвсем иновативни идеи – тази на 
момчетата от 9-г за „Сейф бокс“ /фирма за съхранение на вещи/, както и тази на момичетата от 9-б  - 
Ателие „Би квид“, където може да се намерят светещи тениски /тениски с диоди/. 
Авто кино „Меври“ бе идея на момчета от 9-г, която бе оценена по достойнство, въпреки че не попаднаха 
сред наградените. 
И на щанда с кученцето беше забавно – там Хотел за кучета обедини усилията си с Училище за кучета – 
два проекта на ученици от 9-а клас. 
Тъй като тази година темата на бизнес проектите бе „Плевен за гражданите и за бизнеса“, момичета от 
9-а разработиха и представиха проект за  Бизнес вила „Селект“ООД. 
Както всяка година и тази, един екип получи най-висока оценка от публиката – Mall  “Happy Children” – 
на 6 момичета от 9-в клас. Същият екип получи и специалната награда на журито за най-социално 
отговорна бизнес идея. Те защитиха правото си на награда и с решението си да дарят събраните 
средства от продажбата на сладкиши в подкрепа на благотворителната акция за набиране на средства 
за Венелин. 
Техният пример последваха и от Модерна сладкарница „Ауора“, които станаха абсолютен първенец, 
според оценките на журито, на тазгодишния панаир – първо комплексно място и отличия за „Най-
иновативна идея“, за „Най-добре представена на щанда идея“ и за „Най-добре защитена бизнес идея“. 
Призът за „Най-реалистична бизнес идея“ спечелиха момчетата със „Сейф бокс“ – фирма за съхранение 
на вещи. 
Разбира се, не всички останаха доволни, защото всички очакваха да бъдат отличени и определено 
заслужаваха да бъдат отличени. Но… на конкурс като на конкурс – винаги има победители и победени. 
Важното е, че вече имат по още една щриха в биографията си с напълно заслужените сертификати. 
Важното е, че трупат опит в разработването и защитаването на свои бизнес идеи. Важното е, че повече 
от два месеца живяха с това преживяване – да се подготвят и да се представят достойно. Важното е, че 
събраха смелост да се срещнат „ЛИЦЕ В ЛИЦЕ“ с истинския бизнес. 
И за всички тях това е голям УСПЕХ.  
Не случайно и организатори на цялото събитие са участниците в клуб „ИСКАМ ДА УСПЕЯ“, работещ по 
проект „Успех“ под ръководството на г-жа Дочка Иванова. 
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26 април -  Английския двор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен. По традиция е много топло и  пак по 
традиция  мястото е много оживено, а градусът на напрежението приближава  100 по Целзий.  
Сигурно вече се досещате, че става въпрос за поредния ПАНАИР НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ и ако 
трябва да сме по-точни – Петия. 
И още малко статистика – общият брой на разработените проекти тази година  от екипи на 
учениците от 9 клас са 26 и от тях 16 придобиват правото да се представят на Панаира след 
комплексна оценка по 9 критерия. 
Кое е по-различното тази година??? 

 Това, че никога до момента не е имало толкова голям брой представени проекти  – на 15 

щанда 16 екипа представиха своите бизнес идеи.  Няма грешка – на един от щандовете 2 

екипа обединиха усилията си и сключиха договор за съвместна дейност, тъй като идеите им 

за бизнес бяха в една посока – грижа за домашните любимци.  

 Това, че на Панаира имаше гостуващ щанд – на клуб „Здравословно хранене“, работещ по 

проект „УСПЕХ“ под ръководството на г-жа Милена Бешева. На този щанд всеки можеше да 

опита /по-скоро да похапне/ истинско кисело мляко, правено по рецептите на БАБА, както и 

да получи самата рецепта, ако иска да се пробва сам да си направи. 

 Това, че председател на журито беше професор и то не какъв да е, а ръководител катедра 

„Стратегическо планиране“  в СА „Д.А.Ценов“ – Свищов – проф.д-р Маргарита Богданова. 

Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект” през учебната 2012-2013 година 
 



Клуб “Хороводец“ 
Ръководител: ГАЛЯ ДИМИТРОВА 

 

Клуб: Арт студио „Интелект“ 
Ръководител: ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА 

 

Ателие УЧИЛИЩНА МЕДИЯ 
Ръководител: ГАЛЯ НИКОЛОВА 

 

Студио „Млад предприемач“ 
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Ателие „Училищна медия” успя да постигне до голяма степен своите цели – издадените броеве 
на вестника се превърнаха в огледало на разнообразния и интересен живот в гимназията.    

 

Ние сме няколко млади хора готови да се 
гмурнат в дебрите на бизнеса и  твърдим 
„Всеки може да бъде предприемач” . В 
началото на новото хилядолетие на нашата 
страна са нужни борбени и пробивни 
предприемачи, които ди изправят икономиката 
на крака. Затова се заехме да усвоим 
основните  принципи на успелите   бизнесмени. 
Формирахме „Фигурата на предприемача“ 
.Участвахме в конкурс „Най –добра бизнес 
идея“, където приложихме знанията си за 
изготвяне на бизнес план . Избирахме  
сферите  на дейност, в които в последствие 
можем да се реализираме и формулирахме 
своите целиза развитие.  Видяхме каква е 
ролята на рекламата в бъдещата дейност . 
Срещахме се с реалния бизнес  в 
инициативата „Мениджър за един ден“  на 
Програма ДжуниърАвчиймант. 
 

Предстои ни през месец юни да се 
докоснем до танцовото на съседните нам 
народи:  Турция, Гърция, Румъния, Сърбия. 
С помощта на специално изработени 
автентични костюми и изкусни танцови 
умения, ще навлезем н необятния свят на 
музиката. 
Също през месец юни предстои  да 
подготвим и представим драматизация по 
разказа на Елин Пелин „Ветерената 
мелница“. Използваме възможността да 
поканим всички почитатели на  театъра и 
музиката да присъстват на нашите 
представителни изяви, за да се доксонем и 
потопим в света на духовното и да 
съпреживеем заедно много положителни 
емоции. 
 

През изтеклата учебна година нашата 
дейност беше изключително разнообразна. 
В навечерието на рождението на Йордан 
Йовков проведохме литературно четене, 
посветено на неговото творчество. 
Докоснахме се до необятния свят на 
разказите му. 
По случай първа пролет представителите на 
нашия клуб изготвиха картички, които се 
отличаваха с невероятна красота и 
изключително разнообразие, а главни 
дизайнери бяха Десислава, Александра, 
Изабел и Елица от 9 в клас. 
 

Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект” през учебната 2012-2013 година 

Интересни дискусии и спорове се оформиха 
около стилистиката на вестникарския език, който 
трябва да бъде разбираем, но не жаргонен.  
Работата на ателието продължи по интересните 
теми за журналистическите жанрове в интернет и 
електронните издания, за репортерското 
проучване и методите за събиране на 
информация за репортаж. Практически наученото 
се упражни чрез репортажи от другите клубове по 
проект „Успех“ Този етап завърши с темата за 
принципите на репортерско снимане и подготовка 
на фотоизложба за дейността на клубовете в 
цялото училище.  
Развихри се спор за това дали журналистиката е 
занаят или творчество. А стана ясно, че този спор 
не е от днес.  

 

Те отразяваха събитията и предлагаха 
богата информация за тях. Представиха се 
постиженията на ученици от училището във 
всички области на класните и 
извънкласните дейности. Участниците в 
ателието отразяваха постоянно дейностите 
на останалите клубове по проект „Успех” с 
репортажи и снимков материал. Постигна се 
и най-важната цел – запали участниците по 
журналистиката, тази толкова интересна 
професия.  
 Участниците в ателието  се запознаха с 
журналистиката като начин на общуване, с 
журналистическите жанрове и начина на 
подбор на новините, как се избира темата 
на броя . д като се запознаха с теоретичните 
постановки за подготовка, провеждане и 
оформяне на материалите от интервюто, 
като един от най-важните журналистически 
жанрове, участниците приложиха на 
практика наученото. Интервюта взеха  
Яница Якова от директора г- Емил Райков и 
г-жа Михаела Карамфилова, Десислава 
Ваньова и Георги Вълов от участниците във 
фестивал на ученето през целия живот с 
участие на представители от областите 
Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен. 
Радостина Милкова беше наш репортер на 
представителната проява на Клуб 
„Здравословно хранене“ и взе интервю от г-
жа Милена Бешева. 

 

Целите на Клуб „Хороводец“ са насочени към 
формиране на усет и любов  към българските 
народни танци. Участниците ще придобият 
познания и умения в областта на народните 
танци от различни области на страната. С 
реализиране на програмата на клуба се цели 
приобщаване на учениците към народните 
традиции и обичаи.  
Групата се състои от 15 ученици от 9а, в, г 
класове и 12в клас с ясно изразени интереси 
към народните танци. 
Част от осъществените дейности са: 
15.09.2012 г. – откриване на учебната година 
с „Празнична сюита“ 
Участие в Коледния концерт – „Коледни 
танци“ 
10.05.2013 г. – на празника на ДФСГ 
„Интелект“ – танц „Гроздобер“ 
30.05.2013 г. – по време на Литературно 
четене в ДФСГ „Интелект“ – Празнични дни 
на Плевен – танц „Гроздобер“  
 



Продължава виртуалното пътешествие в историята и традициите на Европа 

Клуб „Европейски традиции и културологични различия“ 

Клуб „Ценности и човеколюбие“ с ръководител  
Стефка Иванова сгря с топлина и усмивка самотни детски сърчица 

 

Клуб за дебати „Мога да споря“ 
се представи достойно в 

общоградско мероприятие, 
посветено на гражданското 

образование 
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Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект”през учебната 2012-2013 година 
 

Клубът „Европейски традиции и културологични 
различия“ е продължение на клуб „Виртуално 
пътешествие в Европейските столици“, като 
идеята е да доразвие и обогати познанията на 
учениците за начина на живот и културните 
различия на европейците, да продължи да 
развива езиковите компетентности на 
учениците и уменията да ползват в работата си 
информационните технологии и интернет 
ресурсите, кото прилагат критичен подход към 
поставените им задачи.  
През учебната 2012-2013 г. участните в клуба 
изработиха презентации, а като краен продук и 
книга, в която в девет глави е подредена и 
обобщена събраната информация.  
 
 
 
 
 
 
 
. 

Темите, върху които учениците работиха са 
обичаи при пътуване в чужбина и полезни 
съвети, език, поздрави и представяне, 
общуване, жестове и друга невербална 
комуникация, облекло и външен вид, културно 
отношение и поведение, хранене, маниери по 
време на разговор, устна и писмена 
комуникация-етикет. 
В процеса на работа и търсене на информация 

прочетохме много неща по темата, събрахме 

любопитни факти за европейските народи и 

тяхната култура, гледахме филми, слушахме 

музика, правихме упражнения на английски 

език, а за изработването на продуктите 

приложихме уменията си за работа с офис 

приложенията. Надяваме се, че това, което 

сме изработили ще ви хареса! 

 
 
 
 
 
 

  
    
 

През месец април клуб за дебати "Мога да 
споря" при ДФСГ "Интелект" с ръководител 
Дарина Цанкова участва съвместно с ГПЧЕ в 
общоградско мероприятие, посветено на 
гражданското образование. В смесени отбори, в 
които участваха ученици от двете гимназии, бе 
проведен блиц дебат на тема " За и против 
гражданското образование като самостоятелен 
учебен предмет". Честта на отбора 
защитиха  Димитър и  Христина от 11б клас, 
Владимира от 11в клас. Пред многобройна 
публика спечели отборът, който защити тезата, 
че гражданското образование има място в 
училище като самостоятелен учебен предмет. 
 

 

Резултат от цялостната дейност е подготовката 
на диск с презентации за традиционните 
български празници и обичаи. Предстои работно 
посещение в Етъра- Търново- Арбанаси 
съвместно с Арт студио „Интелект” и Клуб 
„Етнография” за запознаване с  българското 
историческо минало и българските традиции 
през Възраждането,  а също и със спецификите 
в развитието на българската архитектура  през 
вековете.  
Заключителната среща на 25.06.2013 г. ще 
финализира  дейността с интересна викторина и 
инициатива  : „Голямото четене предстои!” – 
дарителска кампания за книги и списания за 
библиотеката на ДФСГ”Интелект”. 
 

 

Клуб”Ценности и човеколюбие” с 
ръководител г-жа Стефка Иванова имаше 
ползотворна  работа  и разнообразни 
дейности през 2012/2013 година.  
Най-концентрираните моменти на 
представителни изяви преминаха с много 
емоции и вълнения. За Коледа участниците 
подготвиха играчки, лакомства и програма за 
малките сладурчета от дом „Детелина”и 
доставиха топлина и радост в самотните 
детски сърчица. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 



Участниците в Ателие „Да си публикувам реклама“ завлядаха интернет 
пространството със своите публикации, рекламни материали, снимки и  

on-line изданието на училищния вестник “Intellect NEWS” 
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Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект” през учебната 2012-2013 година 

Рекламата е част от всекидневието на всеки един от нас и ролята и в икономическия, 
обществения и културния живот нараства. 
Наша основна задача е да рекламираме нашето училище, постиженията и успехите на 
учениците и учителите, които са гордост за гимназията. Ние знаем, че сме едни от най-
добрите, но искаме всички да разберат за това. Искаме  да ни познават и да оценят 
професионализма на нашите учители и качествата и способности на всеки един от нас – 
учениците  на ДФСГ“Интелект“! 
За втора поредна година една от основните ни задачи е да поддържаме и развиваме сайта и 
Facebook страницата  на нашето училище. Участниците в Ателие „Да си публикувам реклама“ 
със съдействието на своя ръководител – Ани Андреева разработвахме и публикувахме 
материали за всички клубове, работещи по проект „УСПЕХ“, следяхме важните събития и 
успехите на учениците  в ДФСГ“Интелект“ и своевременно актуализирахме материалите в 
сайта. Стремяхме се да публикуваме важна информация за настоящите и бъдещите ученици 
на гимназията, да споделяме с нашите читатели своите успехи и постижения, да информираме 
родителите за предстоящи родителски срещи и организирани училищни прояви. 

 Нашата цел е сайта на гимназията и страницата ни във Facebook да са места, където ученици, 
учители и родители могат  да получат полезна информация, да прочетат за всичко интересно 
случващо се при нас и да разгледат снимки от многобройните събития и прояви с наше през 
изминалата година. Смятаме, че се справяме добре, защото имаме все повече почитатели, 
които коментират, споделят и харесват публикуваните материали. 
Ново предизвикателство пред нас беше изработването и публикуването на сайта на гимназията 
на училищен вестник „Intellect NEWS“ съвместно с Ателие „Училищна медия“. Получихме добри 
отзиви за издадените и публикувани от нас два броя на вестника. Подготвихме и материалите 
за броя, който сега е във вашите ръце. Надяваме се, че публикациите  са интересни и полезни  
и всеки ще намери  нещо подходящо за себе си!  
Друга наша основна задача беше да подготвим и изработим материали за рекламната кампания 
на ДФСГ „Интелект“ за Прием 2013 г. Изработихме рекламно табло и брошури, описващи 
специалностите в нашето училище и начина за кандидастване след 7 клас. Те бяха 
предоставени на участниците в трите ученически компании, които взеха участие в 
представянето на гимназията пред кандидатгимназистите  и техните родители по време на 
информационната кампания за прием на ученици след 7 клас. 
Участвахме в подготовката на Петия панаир на бизнес проекти, организиран от Клуб „Искам да 
успея“, за който можете да прочете в този брой на вестника , като изработихме рекламни 
материали, покани, грамоти и сертификати за участниците и победителите и представихме 
други наши проекти. 
На 10 юни ни предстои посещение с учебна цел заедно с Клуб „Уеб дизайн“ в голяма 
международна рекламна агенция – „Станга“ АД – гр. София, където  водещи специалисти ще ни 
разкажат за своята работа и ние ще можем да видим как работят професионалистите в 
областта на рекламата. За своето посещение ще ви разкажем в следващия брой… 
Освен многото задачи, които изпълнихме, през изминалата година в Ателие „Реклама“ние 
имахме възможност да разговаряме за различни неща, да спорим, да обсъждаме идеи и 
отстояваме мнение, да се сближим помежду си и да се забавляваме. Изминалата година беше 
ползотворна  и най-хубавото е, че създаденото от нас ще продължи своя живот  в необятното 
интернет пространство и ще бъде продължено от нашите по-млади последователи! 

 

Клуб „Аз архивирам“  
с ръководител Даринка Петрова 

 
 

  
    
 

 

На 3 юни 2013 г. в ДФСГ “Интелект“  отбелязахме 137 години от гибелта 

на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. 

Учениците от Клуб „Аз архивирам“ взеха участие в подготовката и 

провеждането на събитието. Те представиха презентации и доклади за 

живота и дейността на Христо Ботев и рецитираха стихотворения от 

творчеството му. 

 



Интервюто взе Катина Аспарухова, 10 а клас – участник в Ателие „Да си 

публикувам реклама” 
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СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЕМ  

ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ 

 

    

 

 
Специалност "Икономическа информатика"  
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици 
 
Професионална подготовка :Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, 
Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Финанси, Маркетинг, 
Компютърно счетоводство, Икономическа информатика, Програмиране и 
алгоритмични езици, Функционални приложни програми, Уеб-дизайн, Интернет 
и електронна поща. 

 

 
Специалност "Банково дело" 
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици 
 
Професионална подготовка:Микро и макроикономика, Бизнес комуникации, 
Обща теория на счетоводната отчетност, Право, Публични финанси, 
Корпоративни финанси,  Маркетинг, Компютърно счетоводство, Икономическа 
информатика, Международни финанси, Банково дело, Социално осигуряване, 
Банков мениджмънт, Банково и бюджетно счетоводство 
 

 

 
Специалност "Икономика и мениджмънт"  
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици 
 
Професионална подготовка: Микро и Макроиикономика, Право, Обща 
теория на счетоводната отчетност, Бизнес комуникации, Финанси, 
Предприемачество, Икономика на предприятието, Статистика, Счетоводство 
на предприятието, Чужд език по професията, Икономика и организация на 
предприятието,  Маркетинг, Финансово-икономически анализ и контрол; 
Учебна практика по: Икономическа информатика, Проектен мениджмънт, 
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация, Работа в 
учебно предприятие, Счетоводство на предприятието, Икономика и 
организация на предприятието, Производствена практика. 

 

 
Специалност "Оперативно счетоводство"  
с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици 

 
Професионална подготовка Микро и макроикономика, Основи на правото, 
Обща теория на статистиката, Обща теория на счетоводната отчетност, 
Финанси, Счетоводство на предприятието-теория и практика, Счетоводни 
стандарти, Търговско, банково и бюджетно счетоводство, Документи и 
документооборот на предприятието. 
 

 

 
Специалност "Митническа и данъчна администрация " 
с интензивно изучаване на английски език -13 ученици 
с интензивно изучаване на немски език - 13 ученици 
 
Професионална подготовка: Обща икономическа теория, Обща теория на 
счетоводство, Бизнес комуникации, Стокознание, Счетоводство на 
предприятието, Право; Финанси, Международно и данъчно законодателство, 
Организация и технология на митническата дейност, Икономическа 
информатика. 
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“Икономическа информатика” с интензивно изучаване 

на английски език – 26 ученици 

“Банково дело” с интензивно изучаване на английски 

език – 26 ученици 

“ Икономика и мениджмънт” с интензивно изучаване 

на английски  език - 26 ученици 

“Оперативно счетоводство” с интензивно изучаване 

на английски език – 26 ученици 

“ Митническа и данъчна администрация ” с: 

интензивно изучаване на английски език - 13 ученици  

интензивно изучаване на немски език - 13 ученици  

 
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ: 

 
1. Национално външно оценяване по Български език 

и литература 
2. Национално външно оценяване по Матема-тика 

 
БАЛООБРАЗУВАНЕ: 

 
1. Утроената оценка от изпита по математика. 
2. Оценката от изпита по български език и 

литература. 
3. Оценките от двата балообразуващи учебни 

предмета (математика и география) от 
Удостоверението за завършен VІІ клас. 

 

 
 

Вестникът се издава от: Ателие „Да си публикувам реклама” – ИИД по Проект „УСПЕХ” 
Повече информация по публикуваните в броя  теми и още интересни и актуални материали,  може да намерите в сайта на ДФСГ“Интелект“ – 

www.dfsg-intellect.com и в online изданието на вестника. 

ПРИЕМ 2 0 1 3  

 
 

През своето 23-годишно съществуване ДФСГ „Интелект” се 
утвърждава като елитно училище, което осигурява 
задълбочена икономическа, чуждоезикова и 
общообразователна подготовка. В гимназията се обучават 
над 600 ученици от VIII до XII клас. Провеждайки обучение 
по актуални специалности, ДФСГ “Интелект” дава 
възможност на своите възпитаници да се запознаят със 
света на икономиката, предприемачеството и бизнеса, 
помагайки им да развият потенциала си. Гимназията 
ежегодно реализира проекти,които дават възможност на 
учениците да разширят професионалните си компетенции, 
езиковите си умения и своя мироглед. Трансгранични 
практики в Германия, Испания, Малта и Великобритания, 
работни посещения в Литва, Франция, Хърватска, са само 
част от реализираните проекти по европейските програми 
“Леонардо да Винчи” и “Коменски”.  
Училището е част и от проектите “УСПЕХ” и “Учени-чески 
практики”, финансирани  по  ОП  “Развитие на чо-вешките 
ресурси” и съ-финансирани от Европейския социален 
фонд. 
В гимназията интелектът успешно се съчетава с високите 
спортни постижения. Отборите по волейбол, баскетбол и 
хандбал традиционно през годините печелят призови места 
на общински и областни състезания. 
Учениците могат да се включат и в: 
Ученически парламент, Мажоретен състав, Танцов състав, 
СИП “Здравно образование“. 
Днес училището разполага с модерна сграда, разположена 
в най-младия квартал на град Плевен - “Дружба”, и много 
добра материална база: Компютърни кабинети с Интернет 
връзка и мултимедия,училищна библиотека, модерен 

физкултурен салон, бюфет, Зала «Европа в училище» 

http://www.dfsg-intellect.com/

