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ПРОГРАМА 

НА 

ИНИЦИАТИВАТА „СЕДМИЦА НА ИНТЕЛЕКТ“ 

08 - 11 МАЙ 2018 ГОДИНА 

 

8 май 2018 година – вторник 

1. Дискусия на тема: 

 „Възможностите за реализация на младите хора тук и сега“ 

Гост: арх. Стефан Нешев – Председател на 

съюза на архитектите в Плевен, частен 

предприемач 

Участници:  

ученици от 11 и 12 клас на Гимназията 

Място: зала „Европа“ 

Начало: 12,30 часа 

 

2. Дискусия на тема: „Как да стартираме успешен on-line бизнес?“ 

Гост: Георги Прусийски – млад предприемач и създадетел на ИТ академия 

WEBRIKA Academy 

Участници: 12 Е клас на Гимназията 

Място: зала „Европа“ 

Начало: 15,00 часа 
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9 май 2018 година – сряда 

Конкурс за ораторско майсторство „Интелект“ говори за Плевен“ 

Целта на събитието е да мотивира младите хора да участват в събития с 

обществена значимост и да ги провокира да мислят за родния си град като 

бъдеща тяхна дестинация за реализация. 

Гости и жури на конкурса: г-н Г. Спартански – кмет на Община Плевен,  

г-н Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен, г-жа Ивайла 

Петкова – Председател на Обществения съвет и г-н Исай Лазаров – Председател 

на Училищното настоятелство 

Участници: ученици от 11 и 12 клас 

Място: зала „Европа“ 

Начало: 12,00 часа 

 

10 май 2018 година – четвъртък  

Десети общоучилищен панаир на бизнес проектите „Бизнес идеи за 

бъдещето на Плевен“ 

Целта на събитието е да провокира креативността на младите хора и да им даде 

увереност за реализация на техните идеи. 

Гости и жури: г-жа Дочка Иванова, г-жа Диана Данова, г-н Йордан Грижов, 

 г-н Стефан Нешев, г-н Иван Мандински 

Участници: Екипи от 9 клас 

Място: Английски двор 

Начало: 17.00 часа 

 

11 май 2018 година – петък 

Официален празник на ДФСГ „Интелект“ 

Тържествено изпращане на Випуск 2018 

Място: Пред централния вход на гимназията 

Начало: 11,00 часа 


