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Професионална гимназия по икономика и 

мениджмънт „Йордан Захариев” гр. Кюстендил  

е училище с  75-годишна история,  изградени 

традиции и доказан авторитет сред училищата, 

даващи професионална квалификация на 

своите възпитаници. 



ПГИМ е наследник на Държавната 

търговска гимназия, създадена през 1944 г. 

 Първите занятия са се провеждали в сградата 

на Занаятчийското училище. 

По-късно училището провежда обучението на 

своите ученици последователно в сградите на 

Трета и Втора прогимназия и в сградата на ПГ 

„Неофит Рилски”. През 1949 г. училището се 

пренася в сградата на института за начални        

учители в Кюстендил.. 

 



  През 1952 г. Търговската гимназия е 

преименувана в Стопански техникум, а 

малко по-късно в Икономически 

техникум и от учебната 2002/2003 г. е 

Професионална гимназия по икономика 

и мениджмънт „Йордан Захариев” 



Гимназията има богати традиции в 

подготовката на специалисти със средно 

икономическо образование.  



 В училището се обучават 483  ученици в 21 

паралелки, 8 специалности:  

• Професионално направление  

 „Администрация и управление“  

 специалност „Икономика и мениджмънт” 

• Професионално направление  

 „Финанси, банково и застрахователно дело“ 

 специалност „Банково дело”,   

• Професионално направление  

 „Счетоводство и данъчно облагане“ 

 специалности „Митническа и данъчна 

 администрация” и „Оперативно счетоводство“ 

Специалности 



 

• Професионално направление  

„Секретарски и административни офис дейности“,  

специалност „Бизнес администрация” 

 

• Професионално направление  

„Приложна информатика“,  

• специалност „Електронна търговия”  

• специалност „Икономическа информатика” 
 

Специалности 



43 педагогически специалисти 

 

11 непедагогически 

Персонал 



Квалификационно равнище 

   на учителите 

• С I ПКС –  6  

• С II ПКС – 6 

• С III ПКС– 5 

• С IV ПКС– 18 

• С V ПКС –  5  

• Без ПКС –   3 

Учители по длъжности: 

• Главен учител – 1 

• Старши учител – 41 

• Учител – 1  

 



Материална база 

Училището разполага с класни стаи – 17 

• Компютърни кабинети – 6 

• Специализирани кабинети – 6 

• Физкултурен салон – 1 

• Спортно игрище – 1 

• Общ брой компютри - 80 

 
 



• Среден успех по БЕЛ - Добър 3.95 

• Среден успех на второ ДЗИ - Добър 3.94 

• Среден успех - Добър 3.95 

• Дипломирани 114 ученици от общо 116 завършили 

XII клас 

Резултати от Държавни зрелостни изпити 
Сесия май 2019 



Подадени заявления за ДКИ  - 89 от 116 ученици 

47 ученици са придобили III СПК 

29 ученици вписват оценките си 

 от ДКИ в Диплома за средно 

 образование като оценка  

     от допълнителен ДЗИ 

Резултати от  

Държавни квалификационни изпити 



Над 64 % от завършващите продължават 

образованието си във висши училища в България и 

чужбина. 

. в УНСС, ЮЗУ, НСА, ВТУ, ТУ, СУ 

 „Св. Климент Охридски“ 

• в други висши учебни 

                          заведения 

• университети в чужбина 

 

 

  

Реализация на учениците 



Наскоро възпитаниците от клуб  „Театър на 

сенките“, към ПГИМ спечелиха първо място в 

направление „Природа. Култура. Екология“ от 

Националния конкурс „Зелена планета – 2019“.   
  

Постижения на ученици 



Учениците от ПГИМ участват във всички 

национални конкурси по счетоводство, 

статистика, предприемачество, БЕЛ и по 

математика. Антон Станков постигна успехи в 

няколко конкурса по счетоводство, европейска 

статистика и за най-добра бизнес идея, които 

водят до приемането му като студент в няколко 

специалности  

Постижения на ученици 



Постижения на ученици 

На Национално състезание по счетоводство 

за средношколци отлични оценки са 

получили дванадесетокласниците Радмила 

Митова, Антон Станков, Мила Йорданова, 

Аксела Добринишка и Ивета Николова, 

които им се признават за приемен изпит в 

УНСС 



Дванадесетокласничката Мила Йорданова се 

явяви на националния кръг на олимпиадата по 

български език и литература. 

Единадесетокласниците Кристина Христова, 

Виктория Тишанска и Габриела Младенова се 

класираха за втория етап на Национално 

състезание по статистика, а Тодор Василев - за 

националния кръг на състезанието по 

счетоводство 

Постижения на ученици 



 Открити уроци 

 В училището се използват интерактивни методи на 

преподаване и много успешно се прилагат 

откритите уроци – по езици, по предприемачество, 

по математика. Пример за етичен и отговорен 

бизнес беше даден по време на открития урок на 

тема „Етично бизнес поведение, корпоративна 

социална отговорност и екологично мислене“ от 

учителя по предприемачество Диляна Боева с 

учениците от VIII „В“ клас 



Извънкласни дейности 

Освен откритите уроци в навечерието на 

националния празник на България 

възпитаниците на ПГИМ проведоха и открит 

дебат на тема „141 години от Освобождението 

на България“. Дискусията е част от програмата 

на клубове по интереси „Традиции и 

съвременност” и „Род и роден край“ с 

ръководител Емилия Атанасова. 



Учебно тренировъчни фирми 

Във паралелки те от ХI и ХII клас се 

създават по две учебно-тренировъчни 

фирми. Учениците сами си ги регистрират, 

работят в тях, водят им счетоводството и 

ги управляват. Така практикуват в условия, 

които са близки до реалните. 



• Училищно настоятелство – от 2004 г. 

 

• Обществен съвет – от 2016 г. 

 

• Ученически съвет 

Училището се подпомага от: 



Стипендия „Йордан Захариев“ 

• Учредена е награда на името на Йордан 

Захариев – патрон на училището. 

• Връчва се ежегодно след провеждане на 

конкурс сред учениците. 

• Наградата е парична в размер на 200 лв. 



Бизнес – партньори на училището 

• Кюстендилска търговско-промишлена палата 

• „Информационно обслужване“ АД 

• „Резидент 5“ ООД 

• „Акаунт комерс“ ООД 

• ДЗЗД „Ковачеви и сие“ 

• „Петков и сие“ ЕООД 

• „Любон“ ЕООД 

• „Софт Макс“ ЕООД  и още 34 други фирми 

Общо 42 фирми 



Работа по проекти 

Програма„Еразъм+“ 

 

• „Училище на общността: 

пътеводител за активни родители“ 

• „Европейска кариера за професии с 

бъдеще“ 

• Квалификация на педегогическите 

специалисти“ 

• „Подкрепа за успех“ 
 

 



Работа по национални програми 

 ИКТ в системата на предучилищното и училищно 

образование 

 Квалификация 

 Оптимизация на вътрешната структура на 

персонала 

 Без свободен час 

 Иновации в действие 

 Региони в растеж 

 Създаване на достъпна архиктектурна среда и 

сигурност в училище 

 „Заедно с грижа за всеки ученик“ 

 



Проблеми и предизвикателства  

пред училището 
     Предизвикателства: 

• Изпълнение на план – приема. 

• Усъвършенстване на материално - 

техническата  

база. 

• Поддържане на актуални специалности  

ориентирани към пазара на труда. 

     Проблеми: 

• Остаряла и амортизирана отоплителна 

инсталация. 

 

 
 



Перспективи за равитие на 

училището 

 Въвеждане на дуално обучение. 

 Създаване на център за професионално 

обучение към училището. 

 Разширяване партньорството с работодатели 

и работодателски организации 
 



Благодарим Ви за вниманието!  


