
Проект „Електронно митническо обслужване - 
европейския опит и практика” 
 
 

на стр. 7 

Издават Клуб „Училищна медия” и Ателие „Да си публикувам реклама” - ДФСГ „Интелект” – Плевен 

Проект BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» 

 

Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект” 

през учебната 2012-2013 година 

Национално състезание по банкиране 
05 – 06.12.2012 г. – г. Свищов 

 

ПРОЕКТ  NELLI 
„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“      стр. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

Брой 1, година ІІ                                                                                      декември, 2012 година 

Наша ученичка – стипендиант на фондация     
„Атанас Буров”          стр. 3 

                                                                   

  стр. 3 

на стр. 4, 5 и 6 

 

Любопитни факти за Коледа и коледните 
обичаи и традиции  

 
 

            на стр. 7 и 8 
  на стр. 2 

„Коледа – време за равносметка” 

Постиженията на 
ДФСГ „Интелект“ 
през миналата и 
началото на тази 
учебна година са 
безспорни, а резул-
татите – отлични. 
 
Цялото интервю с 
г-н Емил Райков 

четете на стр. 3 

Г-жа Михаела Ка-
рамфилова – тех-
нически ръководи-
тел на Проект 
„УСПЕХ” за  съ-
щността на проекта 
и основните дей-
ности през тази уч. 
година. 
            на стр. 2 
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1 декември - Световен ден за борба със СПИН 

На 1 декември човечеството отбелязва Световния ден за борба със СПИН. По данни на ООН към настоящия момент 
34 млн. души в света живеят със заболяването. 
Броят на заразените с вируса ХИВ се увеличава най-бързо в Източна Европа и Централна Азия.  
За разлика от тези райони през последните години в глобален мащаб се наблюдава тенденция към застой в новите 
случаи на зараза и смъртността от СПИН.  
В началото на юни тази година се навършиха 30 години, откакто светът научи за синдрома на придобитата имунна 
недостатъчност.  
За първи път Световният ден за борба със СПИН е отбелязан през 1988 г.  
В днешни дни се провеждат  Национални информационни анти-СПИН кампании, които са насочени към "Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН”. 
За поредна учебна година СИП «Здравно образование» с ръководители г-жа Валя Банова и   
г-жа Ася Кръстева организираха антиспинкампания в училище и учениците от 8, 9 и 10 клас изработиха постери по 
темата, които са изложении във централното фоайе на гимназията. 

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

Г-жа Михаела Карамфилова – технически 
ръководител на Проект „УСПЕХ” разказва за  
същността на проекта и основните дейности 
през тази учебна година. 
От  22.10.2012 г. в ДФСГ "Интелект" 
продължава за втора година проект за 
извънкласни дейности "УСПЕХ". 
Училището беше утвърдено за участие в 
проект ВG051PO001-4.2.05 "Да направим 
училището привлекателно за младите хора. 
Училище за себеутвърждаване и подготовка 
към европейски хоризонти (УСПЕХ)" със 
Заповед РД09-1577/12.10.2012 г. на 
Министъра на образованието, младежта и 
науката. 
 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. 
Тази учебна година са сформирани 20 
извънкласни и извънучилищни дейности в 
различни форми-секции, клубове, ателиета и 
дискусионни клубове, в които ще вземат 
участие 270 ученици от ДФСГ"Интелект" - 
Плевен. 
 
На  страници 4, 5 и 6 в този брой и в 
следващите броеве на “Intellect News” ще ви 
представим участниците в клубовете, техните 
цели, дейности и представителни прояви.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Министерството на образованието, 
младежта и науката стартира проект за 
популяризиране на ученето през целия 
живот. NELLII – Network for Effective Lifelong 
Learning Initiatives and Information е 
едногодишна инициатива, която стартира на 
1 март 2012 г. с финансовата подкрепа на 
Европейската комисия. 
Във връзка със стартиралата инициатива на 
Министерство на образованието, младежта 
и науката в партньорство с фондация на 
бизнеса за образованието и в-к „Аз-Буки“ за 
популяризиране на проект NELLII на 
27.10.2012 год. в Плевен се проведе 
Фестивал на ученето през целия живот с 
участие на представители от областите 
Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен. 
Фестивалът представи многообразието , 
ползите  и удоволствието от ученето чрез 
разнообразни прояви:работилници по 
изкуствата, научни демонстрации, еко 
занимания, конкурси, изложби, и др.  
Гражданите имаха възможност  да се 
включат активно в предложените атрактивни 
форми за учене през целия живот , както   и 
да се запознаят с постиженията на 
клубовете, работещи по проект „Успех“ 
 

 
 
 
 
 
 
. 

ПРОЕКТ NELLI 
Нашето училище участва с представяне на 
клубовете в Художествена галерия „Илия 
Бешков“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДФСГ „Интелект“ участва в инициативата още 
и с организирането на Център „За Вашите 
пари“ във фоайето на читалище „Съгласие“ с 
ръководител Дочка Иванова. Алекс, Мария, 
Милена, Боби и Митко от 12 б клас влязоха в 
ролята на консултанти на гражданите, 
посетили центъра по въпроси, свързани с 
управление на свободни парични средства, 
както и на тези, нуждаещи се от средства.   
Подготовката за този ден беше доста сериозна 
– всички участваха в обучение, проведено от 
консултант на Сосиете Женерал Експрес Банк 
и Обединена Българска банка. Благодарим им 
за предоставените рекламни материали и 
рекламни тениски, както и за съдействието в 
деня на събитието.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специални  репортери на събитието от 
ателие Училищна медия бяха Десислава и 
Иван от 12 е клас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученици от 12 б клас на ДФСГ „Интелект“ грабнаха първите две 
места  в  Националното  състезание по банкиране. Форумът се  
състоя в Стопанска академия “Д. А. Ценов” в Свищов, а в него 
взеха  участие ученици от 14 професионални училища по 
икономика от цялата страна. Събитието е  посветено на 60-
годишнината от създаването на първа българска финансова 
катедра и 75 г. от основаването на академията. 
По време на състезанието участниците бяха разпределени в 
отбори по 4 ученици заедно с един ментор - студент по 
“Финанси”, 4 курс. Заедно младите хора трябваше да изработят 
иновативен банков продукт или услуга. 
Отборът на Борислав Симпличев представи най-добрата 
иновативна идея за развитие на банкови продукти и услуги и 
спечели първо място, грамота и парична награда от СА “Д. А. 
Ценов”. 
Отборът на Милена Любенова отстъпи с минимална разлика и 
зае второ място, получи грамота и парична награда от 
Управителя на Общинска банка – Свищов. 
Със своето отлично представяне, креативно мислене и 
доказани познания в областта на икономиката, учениците 
получиха правото на свободен прием по желана специалност в 
Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов. 

 

 Яница Янкова: В навечерието сме на най-красивите празници, 
пълни с надежда за ново начало, но и с равносметка за 
изминалата година. Г-н Райков, как бихте оценили изминалата 
година за нашата гимназия? 
Емил Райков: Постиженията на ДФСГ „Интелект“ през миналата 
и началото на тази учебна година са безспорни, а резултатите – 
отлични. И в духа на Коледните и Новогодишни празници ние 
подготвяме концерт-спектакъл, на който ще се представят 
продукти и резултати от работата по проекти от секторни 
програми „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“ на ЕС, клубове по 
проект „Успех“ и постоянно действащи фирми в училището. 
Разбира се работата по проекти и програми е само малка част от 
напрегнатото, но интересно ежедневие в „Интелект“. На първо 
място за всички нас – ръководство, педагози  и непедагогически 

персонал, е да организираме и проведем учебно-възпитателен 
процес на много високо ниво. В основната си  дейност също 
постигаме отлични резултати и в тази връзка искам да поздравя 
с настъпващите празници всички, които ежедневно дават своя 
принос за просперитета на ДФСГ „Интелект“  
 
Интервюто взе Яница Янкова, 12 а клас – участник в Ателие 
„Училищна медия” 

Национално състезание по банкиране 
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„КОЛЕДА – ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА” 

 

Мария Методиева Стойкова, 
ученичка от ХІІб клас на ДФСГ 
„Интелект”, спец. „Банково дело”, 
спечели стипендия на Фондация 
„Атанас Буров” за уч. 2012/ 2013 
год. Мария се пребори в сериозна 
конкуренция със 110 кандидати от 
професионалните гимназии по 
икономика в страната. 
Стипендията е оценка за отличния 
й успех през целия курс на 
обучение в гимназията, нейната 
извънкласна дейност, участие в 
проекти, участие и награди от 
конкурси и състезания, както и 
достойното й представяне на 
организираната от Фондацията 
дискусия и  събеседване на тема 
„Единната европейска валута – 
проблеми и перспективи. 
България и Еврозоната”. 

В кабинета на г-н Емил Райков 

Директор на ДФСГ”Интелект” 

    

Наша ученичка – стипендиант на фондация 

„Атанас Буров” 

Фондация „Атанас Буров” е учредена през 1992 година. Ежегодно 
фондацията обявява Конкурс за стипендии за ученици от 
професионалните гимназии по икономика в България.  
Поздравяваме Мария и й пожелаваме успешно дипломиране! Да 
продължи да следва мечтите си в избора на своята професионална 
реализация, основите на която получи в нашата Гимназия! 

Успех, Мария! 



Клуб “Мога да споря“ 
Ръководител: ДАРИНА ЦАНКОВА 

 

Клуб: Арт студио „Интелект“ 
Ръководител: ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА 

 
 

Клуб: „Аз архивирам“  
Ръководител: ДАРИНКА ПЕТРОВА 

 

Клуб: Етнография 
Ръководител: РУМЯНА МЕТОДИЕВА 

 
 

Ателие УЧИЛИЩНА МЕДИЯ 
Ръководител: Галя Николова 
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Девизът на клуб за дебати „Мога да 
споря“ е „Да говорим за нещата така, 
както ги мислим“ 
Част от планираните дейности: 
Посещение на дебати на други клубове в 
града.  
Екскурзия до София с цел запознаване и 
обмяна на опит със студентски клубове по 
дебати, Посещение на националното 
състезание по дебати. 
Клубът ще проведе дебати на следните теми: 
Чалга културата е вредна  - януари 2013 г. 
Толерантност само към толерантните – март 
2013 г. 
Вкусно или здравословно – май 2013 г. 
Патриотизъм или космополитност – юни  
2013 г. 
 

Клубът се занимава с изкуството на спора в 
неговия състезателен вариант – формат Карл 
Попър. Целта на работата в клуба е да 
развие у участниците умения за говорене 
пред публика, създаване на публични речи, 
активно слушане, формулиране на тези и 
аргументи, умения за водене на спор. 
Възпитаване в дух на толерантност, 
уважаване на чуждото мнение, разширяване 
на кръгозора и общата култура на 
участниците. Участието в клуба развива 
умения за работа в екип. 
  Групата се състои от 13 ученици от 11 клас с 
ясно изразени интереси в областта на 
българския език. 

 

Основните ни цели: 
1. Ще се докоснем до необятното Йовково 
творчество и ще потърсим пътя към 
мъдростта. 
2. Ще навлезем в дебрите на танцувалното 
изкуство на съседнита ни страни 
3. Ще съпреживеем и сътворим заедно 
осъвременената приказка за чудаците и чудe-  
сата с помощта на най-сладкодумния 
разказвач – Елин Пелин.  
 
Групата се състои от 13 ученици от 9 клас с 
ясно изразени интереси в областта на 
литературата и театралното дело. 
 

         
 
 

 

Цели на дейносттана клуба: Запознаване с 
етнографските особености на различните 
етноси, живеещи в България; възпитание в 
дух на родолюбие и толерантност. 
Акценти: Проследяване на българската 
празнична календарна система. Предсавяне 
на някои от тях. Запознаване с бита и 
културата на арменци, евреи, турци, роми, 
каракачани, гагаузи и др. етнически групи в 
България.  
Групата се състои от 13 ученици от 8 и 10 
клас с ясно изразени интереси в областта на 
литературата, географията, история. 
Клуб „Етнография ще участва в предстоящия 
Коледен концерт с драматизация на тема : 
„Коледа в моя роден край“ . 
 

Нашите цили са:  
 Изследвайки миналото,  разбираме 

по-добре настоящето. 
 Архивите говорят, умеем ли да 

оценим това, което ни казват. 
 Да се научим  да работим в екип. 

 
Групата се състои от 15 ученици от 11 клас с 
ясно изразени интереси в областта на 
историята и ахривознанието. 
 
Част от планираните дейности,  
Посещение: Архив - Плевен, РИМ - Плевен 
Представителни прояви: Литературна вечер, 
посветена на творчеството на Йовков /месец/ 
19.12.2012г. 
 

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

Ателие УЧИЛИЩНА МЕДИЯ има 
амбицията  
-да стане огледало на живота в ДФСГ 
„Интелект“ 
-да отразява събитията в училището и да 
предлага богата информация за тях 
 -да представя най-изявените таланти на 
гимназията 
-да публикува репортажи от останалите 
извънкласни дейности по проект „Успех“ 
 

 

-да информира за иновативните методи, 
които се прилагат при обучението в ДФСГ 
„Интелект“ 
-да запали по журналистиката участниците в 
редакционния екип 
Групата се състои от 15 ученици от 12 клас с 
ясно изразени интереси в областта 

журналистиката 

Материалите за дейността на клубовете 
по Проект „УСПЕХ“ подготвиха членове на 

Ателие „Да си публикувам реклама“ 



Ателие „Да си публикувам реклама“ 
Ръководител: АНИ АНДРЕЕВА 

Клуб „Уеб дизайн“ 
Ръководител: КАЛИНА МИНЕВА 

Клуб „ Зелени алтернативи“   
Ръководител:  ГЕНАДИЙ  ГЕШЕВ  

 

Ателие - „АВАНГАРД“ 
Ръководител: ЛЮДМИЛА ДОНЧЕВА 
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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. 
„Рекламата сближава в едно онези неща, 
които иначе човекът никога не е забелязвал.”  
е казал Чърчил. 
Ние ще рекламираме нашето училище, 
постиженията на учениците и учителите, които 
са гордост за гимназията. Ние знаем, че сме 
едни от най-добрите, но искаме всички да 
разберат за това. Ще изработим материали за 
рекламната кампания за Прием 2013, които ще 
публикуваме в интернет пространството на 
сайта на гимназията и в един от следващите 
броеве на „Intellect News“  
И днес се помнят думите на Клод Хопкинс, 
който твърди, че рекламата е умножено 
умение да се продава. Тя може да призовава 
хиляди, докато продавачът разговаря с едного. 
За постигането на целта, обаче както в 
повечето, различни от рекламата дейности, са 
необходими посредници или поне съучастници 
и съдействащи лица в осъществяване на 
предприетото. Ние ще се опитаме да бъдем 
тези „посредници или поне съучастници“, за да 
достига информацията за ДФСГ“Интелект“ до 
все повече хора и повече кандидатгимназисти 

на направят информиран избор за своето 
образование. 
В Ателие „Да си публикувам реклама“ участват 
ученици от 10 а, 10 б и 10 в клас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
Част от нашите цели: 
- Да поддържаме страницата на 
ДФСГ“Интелект“ във Facebook 
- Да проектираме и създаваме интересни 
рекламни материали 
- Да подготвяме и публикуваме статии и 
подходящи материали за сайта на гимназията 
- Да разговаряме, спорим, отстояваме мнение 
и позиции 
- Да се забавляваме 
Заедно с клуб „Уеб дизайн“ през месец юни ще  
проведем екскурзия до гр. София и посещение 
на  рекламна  
агенция и фирма за уеб дизайн. 
 

  В Клуб „Уеб дизайн” ние ще научим: 
 

- Да създаваме достъпни уеб сайтове, които 

позволяват на потребителите лесно  
и бързо да намират търсената информация. 
-Ефективно да използваме изображения, 
типография, цветове, навигация и да  
преценяваме качествата на даден уеб дизайн. 
Предвидени са две представителни прояви през 
месеците март и юни, когато ще  
демонстрираме изработените уеб страници. 
През месец декември и март ще  посетим 
исторически и туристически обекти в  
Плевен и околностите с цел – събиране на 
снимков материал и интересни факти за града и 
областта, които впоследствие ще използваме в 
работата на клуба. 
През месец юни ще  проведем екскурзия до гр. 
София и посещение на  рекламна  
агенция и фирма за уеб дизайн. 
 

Всичко свързано с възприятието и 
емоционалното въздействие на уеб 
сайта се дължи на неговия дизайн и 
проектиране.  

Участници в клуба са 14 ученици от 8а и  
10 а клас. 

 

Групата се състои от 15 ученици от 8,9 и 11 
клас с ясно изразени интереси в областта на 
екологията и алтернативните заместители на 
замърсителите на околната среда. 
Цели, които си поставяме:  
Да се възпитат участниците в любов към 
природата,в екологична култура и да имат 
алтернативни виждания за опазване на 

природата в България. 

През тази година усилията на участниците в 
клуба са насочени към озеленяване на 
училищният двор и той да стане едно 
приятно място за отдих. Ще акцентираме 
върху това колко найлонът и найлоновите 
изделия са основни замърсители на 
околната среда и природата на България. 
Ще представят алтернативни заместители и 
ще презентират начини за рециклиране. 
Учениците ще подготвят албуми за флората 
и фауната на родния край и така ще 
обогатят своите познания.  
 

 Цели, които си поставяме:  
Изграждане на умения за работа в екип с 
иновационни техники и материали. 
Стимулиране на творческата дейност, 
развиване на въображението, интуиция и 
комбинативните способности на ученика.  
Изучаване на модерното и съвременно 

изкуство за развитие на креативно 
мислене, култура, авангардна естетика. 
 

Девиз: „Напред към авангарда, да 
покажем различието!“ 
 
Предвиждаме да направим: 
Изложби на тема: 
„Един обект – многоцветни гледни точки“ 
Думата на един извор“; 
Пленер: „Градски авангард“; 
Шарж-карикатура: „Св. Валентин“; 
Хепънинг в парк „Кайлъка “ 
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Проект „УСПЕХ” в ДФСГ”Интелект” през учебната 2012-2013 година 
 

Цели на дейността : 
Запознаване с  богатството на българската 
традиционна култура, обредност и традиция. 
Намиране корените на празничната система 
и значимостта им за нас като народ. 
Проследяване значимостта на 
християнството за изграждането ни в 
културно отношение.  
 Отбелязване на значимите празници с 
изработени от учениците сувенири, които да 
отразяват специфични елементи от нашата 
култура и традиция 
Осмисляне на добродетелите и ценностите 
на нашия народ.  
Познаване спецификата на други култури и 
приемането им . 
Откриване и толериране на  човешките 
ценности и добродетели в ежедневието 
Търсене на различните измерения и 
достижения в културата – чрез българския 
фолклор, шевица, архитектура, съкровища. 
Изграждане на екип, в който да има дух на 
разбирателство, взаимно уважение и 
толерантост. 
Групата се състои от 13 ученици от  10 клас 
с ясно изразени интереси в областта  на 
историята, литературата и  изобразителното 
изкуство 
 

Ние си поставяме за цел изграждане на 
предприемачески модели на поведение в 
младите хора, необходими им за постигане на 
самостоятелност в упражняваната 
Групата се състои от 13 ученици от  11 клас с 
ясно изразени интереси в областта 
предприемачеството и откриването на бизнес 
идеи 
Част от планираните дейности: 
Среща на 24.11.2012 г. в Българска стопанска 
камара- клон Плевен с бизнесмени. 
Посещение на Рекламна агенция с цел 
откриване на значението и връзката на 
рекламата в дейността на бизнеса. Проучване 
на пазара с цел изучаване значението на 
местоположението и големината на 
предприятието в старта на бизнеса. 
Представителни прояви - Панаир на бизнес 
проектите”  тема „Работилница за идеи „  - 
10.05.2013 г.  
Рекламата начин за развитие на бизнеса. - 
27.06.13 г 
 

„Всеки може да бъде предприемач” – така 
твърдим ние. Обучението по 
предприемачество е основна цел на тази 
извън класна дейност. Това изисква 
активност и укрепване на самосъзнанието. 
Може да се определи като педагогика на 
насърчаването, която обвързва равните 
шансове и участието в обществения живот.  
професия и в дейността им като 
предприемачи. 
В тази връзка особено важни са упраж-
ненията, защото чрез тях се стимулира 
изграждането на компетентности за 
активно действие. 
 

 

Акценти от дейността:  
Да се запознаем с историята, културата, 
забележителностите и традициите на 
Австрия. Да говорим на немски език като 
драматизираме произведения на немски или 

австрийски автор. 

Срещите с представители на реалния бизнес 
ще подобрят уменията им за комуникация в 
среда, различна от училищната, и ще им 
помогнат да оценят значението на 
комуникативните умения за успеха. 
Разработването на бизнес проекти, както и 
участието им в традиционния Панаир на 
бизнес проекти в училище, ще съдейства за 
развиване на много полезни умения, важни за 
силно динамичната и конкурентна бизнес 
среда, в която ще попаднат след завършване 
на обучението си. 
Групата се състои от 13 ученици от 9 клас с 
ясно изразени интереси в областта на 
икономиката като избрана област за бъдеща 
успешна кариера. 

 

За тези, които искат да се запознаят с 
принципите на здравословното хранене и да 
получат информация за веществата, които се 
съдържат в храната - това е точното място за 
вас. 
Ще обсъждаме най- подходящите начини за 
диетично хранене и възможно ли е 
съвременото хранене без храни и напитки 
менте. Ще проучваме хранителните добавки и 
необходимостта за приема им. 
Ще Ви съставим хранителен режим в 
зависимост от годишните сезони. 
Ще се запознаем с най- добрите български 
храни и минерални води. 
 

      

Целта на клуба е участниците да се 
мотивират за успехи – в учебната дейност, в 
области на знанието, в които имат специални 
интереси, в конкурси, в състезания. 
Участието  в клуба ще даде възможност на 
участниците по-задълбочено да опознаят 
силните и слабите си страни и ще им помогне 
да превърнат слабите си страни в силни. 
Участниците ще развият способност за 
самооценяване и за по-реалистично 
определяне на целите, свързани с 
кариерното им развитие.  
Запознавайки се с истории на успели хора и с 
успешни бизнеси, те ще осъзнаят, че е важно  
да имаш мечти, но още по-важно е да 

работиш активно за тяхното осъществяване. 

Групата се състои от 14 ученици от 10“д“ 
клас с ясно изразени интереси в областта на 
немски език и немскоговорящи държави – 
Германия, Австрия, Швейцария. 
Част от планираните дейности: 
Посещение на Гьоте – Институт-София и 
Австрииската библиотека в СУ  
Представителни прояви: Организиране на 
Карнавал за 9 клас - месец Февруари 
ДФСГ „Интелект“ – Физкултурен салон 
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Проект „Електронно митническо обслужване - европейския опит и 
практика” е насочен към използването на придобитите знания в 
образователния процес и реалните практически възможности за тяхното 
надграждане и обвързване с конкретни ключови умения и компетенции на 
учениците, обучавани по специалността „Митническа и данъчна 
администрация” и „Икономическа информатика“ . Реализацията на 
горепосоченият проект ще е в унисон със Стратегията на Европейската 
комисия в областта на иновациите в митническото дело. 
В хода на проекта участващите страни – България и Великобритания ще 
бъдат изправени пред предизвикателството да обменят опит за 
митническите механизми и процедури, за степента на тяхната 
модернизация и ще задълбочат сътрудничеството си в областта на 
митническото и данъчно обслужване. 
Инициираща организация: 
ДФСГ „Интелект” 
Партньор в приемащата страна- Великобритания е Training  Vision 
Training  Vision е британска компания, част от ETN Group (Европейската 
група за обучение Network). ETN Group има повече от 10 години опит в 
областта на международната мобилност. 
Регионални партньори: 
Териториална дирекция  на Национална агенция по приходите - В. Тър-
ново, офис гр. Плевен 
Митническо бюро- гр. Плевен 
КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са насочени към конкретните нужди на 
ползвателите и са: 
* Повишаване на чуждоезиковите умения и комуникативни способности на 
ползвателите в конкретната професионална сфера; 
* Формиране на начални професионални умения на ползвателите за 
прилагане на електронно митническо обслужване,  по примера на 
британската митница; 
*  Запознаване със спецификата на социокултурната и бизнес-среда във  
Великобритания;  
* Усъвършенстване на уменията на  младите хора за обработване и 
използване на митническа информация; разчитане, правилно и 
законосъобразно обработване на митнически документи; начисляване на 
митнически такси; прилагане на новите програмни продукти, 
информационни технологии и системи за всички видове митнически 
режими; 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 
Измина близо месец  от началото на подготовката на учениците от 

ДФСГ „Интелект“, класирали се за участие в проект „Електронно 
митническо обслужване – европейският опит и практика“. Обучението на 
участниците се провежда в три области, необходими за успешната им 
реализация в рамките на проекта – професионална, езикова и културна.  

С помощта на интерактивни методи, под формата на ролеви игри 
23-мата ученика от 10а, 10в и 11а клас се опознаха и изготвиха свои 
собствени правила за работа при обучението по проекта. Общата 
професионална подготовка започна с мотивационен тренинг, който даде 
възможност на участниците да направят първите стъпки към изграждане 
на екип. В последвалите занятия те развиха своите умения за общуване и 
екипна работа чрез редица интерактивни занимания. Участниците 
продължиха пътя си към успешното взаимодействие, идентифицирайки 
своите личностни качества и разпределяйки ролите си в екипа, 
съобразени с целите на общото начинание.  

Предстои специализираната професионална подготовка, която ще 
предостави на участниците необходимите им теоретични познания, както 
и методи за прилагането им на практика в областта на митническото 
обслужване. Основни акценти в следващите занятия ще бъдат 
еволюцията на Агенция „Митници“ и организацията на митническата 
дейност. 
Екип по проекта: 
Йоана Лазарова, Таня Петкова и Михаела Карамфилова - контактно 
лице  

 

Радостина: Г-жо Бешева, Вие ръководите клуб „Здравословно 
хранене“ . Наскоро имахте много интересно представяне. Бихте ли ни 
разказали какво точно се случи?  
Милена Бешева: На 4 декември 2012г. във фоайето на 
ДФСГ“Интелект“  беше осъществена първата представителна изява 
на Клуб“Здравословно хранене“. Участниците в клуба са 13, като 
всеки от тях имаше поставена задача в реализацията на изявата.  
Темата на занятието беше „Как да се храним през зимата“. Акцентът 
беше поставен върху хранене със зелени сурови зеленчуци, които 
имат предимството да осигуряват ценните за студените месеци 
витамини, минерали, ензими и други важни за тялото вещества. 
И тъй като  закупуването от магазина на плодове и зеленчуци не 
гарантира отсъствието на вредни консервиращи вещества, 
участниците в клуба предприеха друг подход. Решиха да предложат 
хранене с кълнове от семена и зелените поникнали стръкчета. На 
представителната изява беше гарнирана ситно нарязана салата с 
кълнове и стръкове, поръсена с розова алпийска сол, беше добавено 
олио от гроздови семки и изстискан върху ястието сок от лимон. 
Опитът излезе сполучлив. Приготвените от участниците в клуба 
салати бяха одобрени от съучениците и учителите в нашето училище 
и консумирани от тях с удоволствие.  
Р: Това, което казвате е много интересно . Бихте ли казали и за 
нашите читатели  как да си приготвим  такава здравословна салата? 

М. Б. : Постната 
салата е под-
ходяща за трапе-
зата в Коледната 
вечер. Начинът за 
приготвяне на къл-
нове е следният: 
взема се около 
една шепа семена 
от леща, белен 
слънчоглед, 
пшеница, ечемик, 
елда или други 
семена,  

които могат да се закупят и от магазини за здравословно хранене 
 (важното е да не са предвидени за посев, за да не са обработвани с 
химикали). Поставят се в буркан, измиват се и се оставят във вода за 
24 часа, като междувременно се промиват поне един път по средата 
на времето. След това водата се излива и гърлото на буркана се 
покрива с марля, която се завързва така че през нея да минава само 
водата без семената. Така както е с марлята съдържанието се 
промива сутрин и вечер с течаща вода. След изливането на водата 
бурканът се закрепва в някаква плитка купичка под наклон, така че  да 
се отцежда непрекъснато, а семената да бъдат полепени по стените 
на буркана, а не върху марлята. 2- 3 дни след това се появяват 
кълновете, а за около седмица порастват стръковете. Ако желаете да 
ползвате само зелените стръкове може на 5-6-тия ден да прехвърлите 
съдържанието на буркана в плитка тавичка с 2-3 пласта марля на 
дъното. Коренчетата се захващат за нея, а след няколко дни вие ще 
имате прекрасна зелена полянка от стръкове. Но все пак не 
забравяйте да промивате и в тавичката, макар че е по- трудно 
отколкото в буркана. Това се налага, защото при прорастването се 
отделят вещества, които не са полезни при храненето. Също така е 
добре за поддържане на достатъчно влага да се пулверизира върху 
стръкчетата. Когато станат достатъчно големи, можете да ги изрежете 
с ножичка и да ги хапнете с удоволствие. 
Накрая да дадем и два съвета: зелената салата или марулята е добре 
да се накъсат с ръце вместо да се режат с метален нож. И в никакъв 
случай не овкусявайте с майонеза, пълна с консерванти.  

Добър апетит! 
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1. Названието Коледа идва от староанглийски Christes 
Maesse или Christs Mass - Меса на Христос. 
2. Името на Дядо Коледа или Санта Клаус идва от 
холандското име за св. Никола - Sint Nikolass, съкратено до 
"Sinterklass", което пък американците бързо превърнали в 
Санта Кло 

      
           

3. Странен факт е, че празнуването на Коледа се е смятало 
за престъпление през XVII век в Англия. 
4. Първата коледна картичка е изобретена от англичанин 
през 1843 година. Като му омръзнало да пише специални 
писма до семейството си за празниците, бизнесменът Хенри 
Коулс решил, че с картичка поздравлението ще е по-просто и 
по-бързо. 
5. Най-популярната коледна песен Jingle Bells първоначално 
е написана за Деня на благодарността. Композирана е от 
Джеймс Пиърпойнт през 1857 г. Отначало парчето се е 
казвало One Horse Open Sleigh /"Открита шейна с един кон"/. 
6. Друга стара традиция е украсяването на коледната елха 
със светлини. Тя се е зародила, когато преследваните 
християни започнали да поставят запалена свещ на 
прозорците си, често в дърво или растение, като знак, че там 
ще се казват молитви. 
 
 

Минутки за Intellect-уални 

забавления 
 

ОТКРИЙТЕ 5-ТЕ РАЗЛИКИ! 

7. Първите коледни курабии са се появили във Великобритания 
през 1847 година.  Постепенно станали популярни, след като 
сладкарите започнали да поставят любовни девизи в 
сладкишите. 
8. Класическата коледна песен "Тиха нощ" всъщност никога не е 
била писана специално за празника. 

        

Вестникът се издава от: Ателие „Училищна медия” и Ателие „Да си публикувам реклама” – ИИД по Проект 
„УСПЕХ” 
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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. 

Любопитни факти за Коледа 

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

