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Учебна компания “Intellect Group” е  учредена 

на 24 октомври 2006 г. като акционерно 

дружество. Ежегодно в компанията 

демонстрират своите знания, умения и 

ентусиазъм ученици-акционери от ХІ-те 

класове. 

 

Фирмена мисия: 

Производство на стоки и услуги, свързани с повишаване на фирмената култура и 

екологично възпитание чрез „вдъхване нов живот” на употребявани изделия. 

 

Основни фирмени цели: 

 Осигуряване на бързи, достъпни и качествени услуги за ученици, учители и 

персонал от ДФСГ “Интелект”, ОУ “Св. Климент Охридски” и жители от ІІІ 

микрорайон на ж.к. “Дружба ”- Плевен; 

 Производство на продукти, свързани с повишаване на фирмената култура; 

 Производство на уникални накити и сувенири, чрез влагане на интересни 

материали. 

 

Учебна компания „Intellect Group” предлага: 

В направление “Услуги”: 

 Копирни услуги; 

 Предпечатна подготвка; 

 Изработка на рекламни материали; 

 Организиране на тържества. 

В направление “Производство”: 

 Производство на накити и сувенири;  

 Производство на училищни принадлежности 

 



 

КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ 
УНИКАЛЕН ИЗБОР ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ 

  

Ръчно изработени от стари дискети.  

КОЛЕДНИ УКРАШЕНИЯ 

 

Изработени от пинг-понг топчета, 

украсени с  мъниста и боядисани със 

спрей. 

КРАСИВА УКРАСА ЗА КОЛЕДНОТО ВИ ДРЪВЧЕ... 

КОЛЕДНИ АНГЕЛЧЕТА 
  

Изработени от различни видове макарони, 

ръчно украсени в духа на празника.  

ПРЕКРАСНО АНГЕЛЧЕ ЗА ПРЕКРАСНИЯ ПРАЗНИК. 

КОЛЕДНИ УКРАШЕНИЯ 

Изработени от прежда, с помощта на 

балони и лепило, боядисани със спрей.  

ВНЕСЕТЕ РОМАНТИКА ВЪВ ВАШИЯ ДОМ...! 

  

ПОЗДРАВИТЕЛНА КУТИЙКА С 

ИЗНЕНАДА 

Изработена от хартия, приятно украсена и... 

с весело пожелание.  

МАЛКО, НО ОТ СЪРЦЕ. 



 

ГРИВНИ  

Изработени ръчно, от грамофонни плочи. 

Рисуват се с акрилна боя. Подходящи са за  

спортно-елегантно облекло. 

КОШНИЧКА 

Изработена ръчно, от хартия (вестници или 

списания), лакирана. Подходяща за малки 

саксии, ядки и сладки. 

КУТИЙКА ЗА БИЖУТА 

Изработена ръчно, от хартия (вестници 

или списания), лакирана.  

САКСИЯ 

Изработена ръчно, от грамофонна плоча, 

украсена с акрилна боя,  подходяща за 

малки цветя. 



РАМКИ ЗА СНИМКИ 
уникален избор за незабравимите Ви  

спомени 

  

Ръчно изработени, от стари вестници 

и списания и лакирани;  

За снимки с формат 9/13 и 10/15. 

  

МОЛИВНИК 

практично решение за дома и 

офиса 

  

Ръчна изработка, от стари вестници 

и списания, в различни варианти. 

  

ВАЗА 
ВНЕСЕТЕ УЮТ И КРАСОТА ВЪВ ВАШИЯ ДОМ 

И ОФИС 

  
Ръчно изработени, от стари 

вестници и списания, настолни и 

стенни. 

  

ТЕФТЕРЧЕТА 

от дискети и компакт 

дискове 

 

КРАСИВИ, ПРАКТИЧНИ, УДОБНИ 

 
Изработени  от непотребни, 

повредени дискове, дискети и  

рециклирана хартия. 

 

Направете разумна покупка и 

помогнете за опазване на 

околната среда! 



 

КНИЖКА ЗА ЛЮБОВТА 
  

Събрала стихове и мисли на 

ученици от нашата гимназия. 

ОЩЕ ЕДИН КРАСИВ НАЧИН ДА КАЖЕТЕ  

“ОБИЧАМ ТЕ...”  

Тефтерчета 
от дискети и компакт 

дискове 

КРАСИВИ, ПРАКТИЧНИ, УДОБНИ 

  

Изработени от непотребни, 

повредени дискове, дискети и  

рециклирана хартия. 

Направете разумна покупка и 

помогнете за опазване на 

околната среда! 

  

Тефтерчета 
от дискети и компакт 

дискове 

КРАСИВИ, ПРАКТИЧНИ, УДОБНИ 

  

Изработени от непотребни, 

повредени дискове, дискети и  

рециклирана хартия. 

Направете разумна покупка и 

помогнете за опазване на 

околната среда! 

  

ОБЕЦИ И 

КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ 
 

ИТЕРЕСНИ РЕШЕНИЯ ОТ НАС ЗА... ВАС! 
  

ОБВИВКИ ЗА УЧИЛИЩНИ 

ДНЕВНИЦИ 
 

РЪЧНО ВЕЗАНИ 
  



 
 

СВЕЩНИК 

“Искра в бутилка” 
 

ВНЕСЕТЕ УЮТ И ТОПЛИНА В ДОМА! 
  

“ЧАДЪР-ДЪЖДОБРАН” 

  

За да не се окажете на важна среща неподходящо изглеждащи, 
възползвайте се от нашия иновативен продукт. 

 
  ППРРООДДУУККТТЪЪТТ   ЕЕ   ООТТЛЛИИЧЧЕЕНН   СС   ГГРРААММООТТАА   ИИ   ННААГГРРААДДАА   ЗЗАА   ИИННООВВААЦЦИИИИ   ННАА   

ННААЦЦИИООННААЛЛННООТТОО   ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕ   „„ННААЙЙ--ДДООББРРАА   УУЧЧЕЕББННАА   ККООММППААННИИЯЯ””   

66  ююннии   22001111  ггоодд ..   



УЧАСТИЯ НА УЧЕБНА КОМПАНИЯ „INTELLECT GROUP” 

в Националното състезание „Най-добра учебна компания” 

 

2011 год. 

Първо място и Награда за иновации на Учебна компания „Интелект Груп” в 

Националното състезание “Най-добра учебна компания” в рамките на Младежки 

бизнес форум “Изгряващи звезди”,  София, 6 юни 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 год. 

Национално състезание „Най-добра учебна компания” – номиниране на Учебна 

компания “Интелект Груп” в категориите:  

 Най-иновативен продукт;  

 Социално отговорен бизнес; 

 Първо място за Петър Ивов Петков – член на Учебна компания „Intellect 

Group”, в състезание „Социално отговорен бизнес”, организирано от Джуниър 

Ачийвмънт България” и Hewlett Packard България. 

 

2008 год.  

Национално състезание „Най-добра учебна компания” – номиниране на Учебна 

компания “Интелект Груп” в категориите:  

 Най-иновативен продукт”  

 Най-добър бизнес план и фирмена документация;  

 Най-добра учебна компания. 

Тефтерчета 
от дискети и компакт 

дискове 

КРАСИВИ, ПРАКТИЧНИ, УДОБНИ 

  

Изработени от непотребни, 

повредени дискове, дискети и  

рециклирана хартия. 

Направете разумна покупка и 

помогнете за опазване на 

околната среда! 

  


