
     Не за училището – за живота да се учим! 

Брой 1                       Училищен вестник на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“                  ноември 2022 г.
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Стр. 5-6 

Г-н Емил Райков, директор на ДФСГ „Интелект“ 
- Плевен: 
Приветствам ви за начинанието да се създава 
електронен вестник в ДФСГ „Интелект“ 
      

 
 
      Г-н Емил Райков е завършил Софийския университет 
със специалност „Българска филология“. И целият му 
трудов път е преминал в системата на образованието. 
В началото е започнал да работи като възпитател в 
училище за деца с увреден слух в София. По-късно е 
продължил като учител по специалността си в 
Гимназията по транспорт в Плевен. Бил е и учител в     
СУ „Иван Вазов“ - Плевен. От 2006 г. до ден днешен е в 
длъжността директор на ДФСГ „Интелект“ - Плевен.  
Има завършено още едно висше образование със 
специалност „Публична администрация“ във                      
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Притежава и други 
квалификации: „Политически мениджмънт“ към Нов 
Български университет - София, участвал е и в училище 
за политика със стаж в Страсбург и много други 
квалификации. 

 

- Г-н Райков, какво е вашето отношение към образователната 
система? 
- С желание и радост работя в системата на образованието. 
Радвам се, че съдбата ми така е определила и че вече толкова 
години да работя с млади хора. Това много ме зарежда и ме 
мотивира да работя повече и повече, разбира се, колкото са моите 
възможности и моите сили. Изключително много се радвам, че 
съм директор на ДФСГ „Интелект“, която е едно от водещите 
училища в Плевен и която има много голям потенциал. От 
завършилите наши възпитаници единици са тези, които не 
продължават след това образованието си във висшите учебни 
заведения. Много от завършилите вече са реализирани хора в 
живота на мениджърски позиции, лекари, учители, полицаи, 
юристи, икономисти и хора с частен бизнес. Всичко това ме кара 
да мисля, че това, което правя, не отива напразно, а е нещо 
благородно за бъдещето на страната ни.  
- Какво е вашето мнение относно създаването на електронен 
вестник в ДФСГ „Интелект“? 
- Напълно го подкрепям. Подобен вестник в електронен формат 
ще е по-достъпен. Хората от обществеността ще могат да 
проследяват нашия училищен живот и ще придобиват представа 
как се справяме с всичко. Имаме много неща, които можем да 
покажем, и имаме много дейности, с които е нужно да се гордеем. 
Училищното ръководство подкрепя всички вас като млади 
журналисти.  
- Какво е вашето послание към учениците, които ще работят 
за електронния вестник? 
- Приветствам ви за начинанието да се създава електронен 
вестник в ДФСГ „Интелект“. Приветствам всички вас като млади 
хора, които сте стартирали в тази позитивна посока. Искрено 
ви поздравявам, защото това е едно благородно и много 
добро за училището начинание. Защото то ще работи в посока 
към това да се издига авторитетът на училището. И е престижно 
всяка една институция да има вестник, било то електронен или на 
хартия. Пожелавам ви да бъдете директни в работата си, да 
казвате това, което виждате и което мислите. Надявам се, че 
това също така ще е и едно от удоволствията за вас. Може би 
някой от вас, завършвайки средното си образование тук, ще 
продължи да се занимават с журналистика и занапред. 
Пожелавам ви здраве, енергия, вдъхновение и успехи! 
 

 
 

РУБРИКА „УЧИЛИЩНИ НОВИНИ“ 

 
      В ДФСГ „Интелект“ от 14 до 18 ноември 2022 г. се проведе 
„Седмица на предприемачеството“ на тема „Храната на 
бъдещето в нашия град“. Ученици от шест учебни компании 
от 11-тите класове в часовете по учебния предмет „Работа в 
учебно предприятие“, решаваха казус с цел създаване на 
мобилно приложение за успешно прилагане на кръговата 
икономика в сферите на производство, преработка и 
консумация на храни. 
      Г-жа Галя Димитрова - заместник-директор на гимназията, 
и г-жа Лариса Недялкова съдействаха разработените идеи да 
се представят пред публика чрез интересни презентации, 
които бяха оценени от компетентно жури с двама 
представители,     бивши      възпитаници     на     училището, 
 
 

г-н Емануил Аргилашки и г-н Николай Аспарухов.      
      Престижното първо място беше присъдено на УК „Интелект 
груп“, Второ място зае УК „Бетър Джуниър“, а трето място –           
УК „Еуфория“. Тази инициатива е част от Програма                      
„Учебна компания”, базирана на най-старата и утвърдена 
Програма на Джуниър Ачийвмънт - „Учебна компания”, която е 
призната от Европейската комисия за „Най-добра практика в 
обучението по предприемачество“. Младите хора от ДФСГ 
„Интелект“ преминават през целия процес на материализиране 
на генерираната от тях идея за създаването на собствен бизнес 
във формата на реално предприятие (ООД), което осъществява 
дейност по създаване и доставка на продукти и/или услуги до 

крайния потребител по време на обучението.  
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Седмицата на предприемачеството 
 



 

    Като започват от регистрацията на своята учебна компания, участниците стават 
съдружници, инвестират минимален капитал и формират управленска структура на 
своето предприятие. Младежите генерират идеи, осигуряват финансиране, управляват 
финансови потоци, управляват човешки ресурси, произвеждат продукт и/или услуга, 
вземат маркетингови решения, извършват включително реклама и управление на 
продажбите. В края на учебната година съучредителите ликвидират учебната компания, 
разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла. Учeбните компании имат 
възможност да демонстрират постиженията си, като участват в регионални състезания 
във формат на търговски изложения, където се представят на щанд и биват оценени от 
жури. 
      В условията на компаниите, показали най-добри резултати по време на регионалните 
състезания, учениците продължават участието си в национален финал (национално 
състезание), който се състои в рамките на Младежкия бизнес с форум „Изгряващи 
звезди“. „Най-добра учебна компания на Република България“ се излъчва по време на 
националното състезание и заедно с това се представят победителите в отделни 
направления - специални категории. Националният победител получава правото да 
участва в Европейско състезание, където се съревновава с най-добрите учебни 
компании от мрежата на JA Europe. 
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Срещата с Теодор Тодоров – основател и лектор на 
академия GrowIt 

 
      На 25 ноември 2022 г., преди Деня на Информацията и в последния ден от 
седмицата на Предприемача, учениците от 11 и 12 клас в ДФСГ “Интелект“ се потопиха 
в сферата на информационните технологии с помощта на Теодор Тодоров, който е с над 
20 - годишен опит в сферата на ИТ, основател и лектор на академия GrowIt, основател 
на ClearWare, както и главен технически директор на една от най - обещаващите 
български стартъп компании nPloy, която улеснява връзката между работодателите и 
хората, търсещи работа по лесен и интуитивен начин.  
      В събитието присъстваха учениците от специалност „Икономическа информатика“     
и „Електронна търговия“. Интересът им към лекцията беше много голям и дълго след 
приключването й учениците останаха, за да задават своите въпроси, с помощта на които 
се ориентираха в сферата на ИТ и се насочиха на къде да продължат след завършване 
на средно образование. 
      Организатор на събитието беше г-жа Деница Георгиева, която изказа благодарности 
от нейно име и от името на учениците за полезната и завладяваща лекция. 
 
 

Образователната програма „Съдебна власт 
- информиран избор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури“ 
 

      През тази учебна година ДФСГ „Интелект“ в партньорство с 
Окръжен и Районен съд – Плевен, реализират инициативата на 
Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието 
посредством Образователната програма „Съдебна власт - 
информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури“. 
      На 18 ноември 2022 г. учениците от ДФСГ „Интелект“ проведоха 
поредната си среща в зала „Европа“ с представители на           
Районен съд - Плевен. 
      Целта на инициативата е повишаване на правната култура на 
подрастващите, запознаване с правата и задълженията им, които 
имат като граждани на Република България, как да не станат жертви 
на престъпление и как биха могли да защитят правата си. 
      В рамките на Образователната програма се провеждат лекции 
от съдии от Окръжен и Районен съд – Плевен, в ДФСГ „Интелект“ 
пред ученици от гимназиалния етап по предварително уговорен 
график през първия и втория учебен срок. 
      Финалът на Програмата е симулативен процес в сградата на 
съда, в който учениците могат да влязат в ролята на съдия, 
прокурор, адвокат, подсъдим, свидетел и да видят нагледно как 
протича едно съдебно заседание.  

 

 
Националното ученическо състезание по бизнес 

информатика 
 
      Тея Иванова и Георги Костадинов от 12 „а“ клас се представиха отлично на  
проведеното Национално ученическо състезание по бизнес информатика –                            
e-BI Competition 2022 г. 
      Катедрата „Бизнес информатика“ през ноември 2022 г. организира и проведе 
превърналото се в традиция  Национално ученическо състезание по бизнес 
информатика – e-BI Competition 2022. То предизвика уменията за графичен дизайн и 
аналитичните способности на учениците от 11 и 12 клас, които трябваше да изготвят 
инфографика, разказваща история, която се крие зад предварително предоставена 

съвкупност от данни за клиенти на измислена застрахователна компания. 

      Над 20 средношколци от седем различни държавни и частни 
средни училища от пет населени места на страната заявиха 
желание да се включат в състезанието. Най-голям бе броят на 
учениците от ДФСГ „Интелект“ - за втора поредна година се 
регистрират 5 участници. Освен тях в надпреварата се включиха и 
ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов, СУ „Димитър 
Благоев“ - Свищов, Професионална гимназия по търговия и 
ресторантьорство - Враца, СУ ,,Васил Кънчов“ - Враца,                           

СУ „Възраждане“ - Русе и СУ „Пейо Яворов“ - Сливен. 
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      Националното ученическо онлайн състезание по бизнес информатика           
(https://e-bic.eu/) се проведе на два етапа. По време на първия кръг участниците 
трябваше да разработят и изпратят проект по зададения казус. Посочените критерии 
за оценяване на проектите в този кръг поставяха основния фокус върху: умения за 
графичен дизайн, аналитични способности и възможности за визуална комуникация 
на учениците. 
      Липсваха ограничения относно използвания инструментариум за създаване на 
инфографика, като на учениците беше подсказано, че може да използват 
възможностите на различни софтуерни продукти и облачни услуги. Петимата най - 
добре представилите се участници бяха поканени във втория и финалния кръг на 
състезанието, който се проведе на 17 ноември 2022 г. 
      Във финалния кръг всеки от участниците трябваше да разкаже историята, която е 
пресъздал в инфографиката, с кратка презентация пред жури. Представянето на 
проектите се реализира онлайн посредством възможностите на платформата 
BigBlueButton на Стопанска академия. 
      Модераторът на събитието - гл. ас. д-р Асен Божиков, който бе и част от журито, 
запозна финалистите с регламента и начина за протичане на втория кръг. След това 
предостави думата на всеки един от останалите членове на журито: проф. д-р 
Красимир Шишманов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“; гл. ас. д-р Емил 
Цанов – преподавател в катедра „Бизнес информатика“; Александрина Биралчанова 
– Business Intelligence Analyst в глобална IT компания. 
 

 
 

      След въведението и встъпителните слова от членовете на журито всеки от 
участниците имаше на разположение 10 минути, за да представи предварително 
подготвената презентация. 
      Проектите бяха оценявани по набор от предварително зададени критерии, сред 
които бяха: включване на определен брой раздели в инфографиката и изискуеми 
елементи във всеки от тях, използване на подходящи типове визуализации, 
логическа свързаност между разделите и съответствие между графични 
компоненти и текст, спазване на принципите на добрия дизайн, структура на 
презентацията и начин на представяне. 
 

      Представените разработки предизвикаха продължително 
събеседване на журито, което в крайна сметка класира на първо 
място Хабибе Ахмедова - 12 клас в СУ „Пейо Яворов“ - Сливен.            
На второ и трето място останаха съответно Айдън Кадир - 11 клас в 
ПДТГ „Д. Хадживасилев“ - Свищов и Тея Иванова - 12 клас в ДФСГ 
„Интелект“ - Плевен. 
      Всички участници в състезанието получават поименен 
сертификат, с който придобиват правото да бъдат приети за студенти 
в Свищовското висше училище по първа избрана специалност през 
учебната 2023/2024 г. Учениците, които бяха класирани на призовите 
места ще получат и грамота за постигнатия успех. Екипът на катедра 
„Бизнес информатика“ благодари на всички участници за желанието 
и страстта, които са вложили при изготвянето на инфографиките, 
както и на техните учители - ментори, за напътствията, които са им 
дали. 
 

 
Денят на данъчния служител 

 
      В ДФСГ “Интелект“ бе поставено началото на серия от 
инициативи под надслов „ИНТЕЛЕКТ говори за БИЗНЕСА“.              
В кабинета по „Икономика“ на 16 ноември 2022 г. се организира 
среща с експерти от НАП по повод на техния професионален 
празник. 
      Учениците от 11 „б“ клас, специалност „Банково дело“ и 
„Електронна търговия“, заедно с 12 „б“ клас, специалност 
„Банково дело“, в презентации и табла представиха наученото от 
тях за данъците в часовете по „Финанси“ с преподавател Лариса 
Недялкова. 
      В рамките на дискусията представителите от НАП 
представиха какви данъци и осигуровки дължи всяко физическо 
или юридическо лице, споделиха своя опит при работата с 
представители на бизнеса и физическите лица. По време на 
срещата и двете страни обогатиха своите знания за данъчната 
администрация, нейните права и задължения. 
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РУБРИКА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 
Рубриката представя постиженията на учениците в различни сфери. 

        

      

 

 

      Мария Дамянова е от град София, но е 
израснала в Плевен. Учи в ДФСГ „Интелект“ в 10 „б“ 
клас, специалност „Електронна търговия“. През 
свободното си време като хоби се занимава с 
танци. Специалността й в танците е K-POP - 
корейски поп. По-професионално се занимава с нея 
от една година, която е била изключително успешна 
за нея, понеже нямала треньор зад себе си и е 
успяла да стигне до Корейското посолство, където 
е получила награда. Има налична европейска купа 
по танци за първо място и други подобни награди 
от турнири в Беларус, в Португалия и от още много 
други места. 
 
- Мария, защо ти харесва да се занимаваш с 
танци? 
- Харесва ми, защото това ме прави щастлива.           
И когато съм на сцената чувството, което изпитвам, 
е едно от най-хубавите чувства, които човек може 
да преживее. Когато се чувствам тъжна и танцувам, 
започвам да се чувствам много по-добре, защото 
танците ми помагат на психиката да е в равновесие. 
С моите танци мога да изразявам себе си.                     
И това усещане за мен е нещо страхотно. 
 
- Какво предвиждаш за в бъдеще с танците, 
които практикуваш? 
- За в бъдеще продължавам да се развивам и искам 
да се класирам на световното първенство по танци, 
за да представя България. Минах европейското, а 
сега се боря за световното. Преди няколко дни бях 
на друго състезание INTERNATIONAL DANCE 
OPEN BULGARIA, в което имаше много голяма 
конкуренция и от чуждите страни. Аз успях да 
спечеля отново първото място и бях единственият 
солист, който спечели трофей. Сега се надявам да 
ме изберат да представям България в Хърватска 

през 2023 г. Очаквам email и стискам палци. 

 
 
- Как се чувстваш при контакта си танцьорите, 
които са чужденци? 
- Чувствам се прекрасно, защото, когато говоря с 
тях, говорим на английски език. Първото е, че така 
подобрявам своите езикови познания, второто е, че 
се запознавам с една нова култура, и с нещото, 
което ни обединява - танците. Много е хубаво, 
понеже аз съм с различен стил от останалите. Аз 
съм с K-POP, те са примерно с балет, с акробатика 
и с всякакви видове танци. И така мога да се 
докосна и до другите видове танци, а те до моя 
стил и това е нещо много ползотворно за всички ни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Какво ще пожелаеш на нас, младите 
журналисти, от електронния вестник? 
- Пожелавам ви да се развивате и да успявате, да 
преследвате мечтите си и да се занимавате с това, 
което искате! 
 

 
 

 
 

 

Мария Дамянова, ученичка в 
ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен: 

С моите танци мога да 
изразявам себе си 

 

 

РУБРИКА „ПО-ПО-НАЙ“ 
Настоящата рубрика ще отразява успехите в учебния процес на учениците в                       

ДФСГ „Интелект“ за месец  ноември 2022 г. 

 
 

 

 

През месец ноември с НАЙ-ВИСОК УСПЕХ е 
ЕЛИНОР ИЛИЯНОВА ХРИСТОВА - 5.96. Тя е 
ученичка от 9 „А“ клас, с класен ръководител      
г-жа Ася Кръстева. 
 
8 „Г“ КЛАС е класът с НАЙ-ВИСОК УСПЕХ за  
месец ноември – 4.89. Класен ръководител: г-жа 
Яна Орлешкова.  
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С информация за спортните постижения на учениците от училището ще се запознавате тук. 

 

 

РУБРИКА „СПОРТ“ 

      Явор Селимски е учител по физическо 
възпитание и спорт в ДФСГ „Интелект“. 
Завършил е Националната спортна академия в 
София. Бил е международен треньор и съдия по 
тенис на маса и по тенис на корт. По молба на 
директора на ДФСГ „Интелект“ от тази година 
се захванал с треньорство по футбол. 
 
      Крис Димитров учи в ДФСГ „Интелект“ в 11 
„В“ клас, специалност „Икономика и 
мениджмънт“, с класен ръководител Анелия 
Първанова. Занимава се с футбол от малък. 
Баща му също се е занимавал с футбол и той го 
е насочил към този спорт. В момента играе 
като дефанзивен халф във „Вихър“, Славяново 
- „Б“ група. В настоящия турнир по футбол е 
имал ролята на капитан на отбора. 
 
      Явор Селимски: 
      Имах честа да заведа нашите отбори от 8-ми и 
10-ти клас на състезанието по футбол. За мен това 
първенство беше доста значимо, защото първи и 
втори станаха Езиковата гимназия и 
Математическата гимназия. 
      Много от играещите футболисти от тези училища, 
доколкото разбрах, тренират във футболния клуб 
„Спартак“ - Плевен, и затова за нас беше много 
трудно да се състезаваме срещу тях. На последния 
мач нашият отбор игра с ПГЕХТ „Проф. Асен 
Златаров“, като и там имаше футболисти от 
„Спартак“ - Плевен. 
      Община Плевен е организатор на турнира, 
включващ всички училища. Участваха общо 10 
отбора, а от тях ние се класирахме на 
престижното трето място. Организацията и 
теренът бяха на много добро ниво. В редовното 
време завършихме 5 на 5 и бихме отбора на ПГЕХТ 
„Проф. Асен Златаров“ с 4 на 3 на дузпите.               
Беше много напрегната и изнервяща последната 
футболна среща. 
      Като цяло съм доволен от момчетата, имайки 
предвид много бързата организация, която 
трябваше да направя. Първоначално бяхме на 
техническа конференция, а след това трябваше да 
играем първата среща. Необходимо беше да се 
съберат 15-16 ученици, от които да съставя отборите 
на училището ни. Много трудни мигове имахме, но за 
сметка на това бяха сполучливи.  
      Битката за третото и четвъртото място беше      
най-оспорвана, поради факта, че футболистите от 
ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ са с по-добра 
физическа подготовка от нас. Като цяло отборът им 

се състоеше от ученици от 11-12 клас.  

ДФСГ „Интелект“ участва в 
турнир по футбол, организиран 
от Община Плевен 
 
Явор Селимски, учител в ДФСГ 
„Интелект“, и Крис Димитров, 
ученик в ДФСГ „Интелект“, 
споделят своите гледни точки 
за състезанието 

 

 

 

връзка. При малките имаше само две тренировки, а 
за големите нито една. 
      Жълти картони нямаше нито за малките, нито за 
големите. Имахме налице добра игра. И всичко 
мина без тежки съприкосновения и без травми. 
 
      Крис Димитров: 
      Турнирът по футбол беше доста труден за нас. 
Имаше много емоции, които изпитахме - радост, 
тъга, нерви, а динамиката съпътстваше 

състезанието. 

      Докато при нас 70% бяха 8, 9 и 10 клас и 
играеха в категорията на големите. Категориите 
не съвпадаха, тъй като нямаше как да намерим 
играчи само от 11-ти и 12-ти клас за толкова 
кратко време и в същото време да сме 
подготвени. 
      Мотивирането на играчите по - трудно беше 
при големите, тъй като 70% от учениците се 
запознаха две седмици преди началото на 
срещите. Веднага направихме комуникации и 

чрез вайбър групи и непрекъснато поддържаме 
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      За мен участието в турнира по футбол 
беше голяма чест и голяма отговорност. 
      Доколкото зная нашето училището има своя 
история и свои успехи в подобни турнири. В 
годините назад гимназията ни е имала и първи 
места. 
      Отговорността ми като капитан на отбора 
се състоеше в това, че на терена имаше 12 
човека зад мен, които трябваше да ги 
мотивирам и да ги приземявам, когато това 
беше необходимо. 
      Опитът, който ми донесе ролята на капитан на 
отбора в турнира по футбол, за мен е безценен. 
Това, което преживях, бяха хем игровите 
минути, хем израстването предвид 
отговорността, която носех за тези момчета. 
Изпитах за себе си и много позитивни емоции. 
 

 

 

Младите журналисти, участващи в създаването на броя: 

 Наталия Радулова – 8 „г“ клас; 

 Християн Петров – 8 „г“ клас; 

 Ева Салиева – 8 „г“ клас; 

 Анелия Вацова – 8 „г“ клас; 

 Ванеса Стоянова – 8 „г“ клас; 

 Калоян Кръстев – 8 „в“ клас; 

 Моника Илиева – 10 „в“ клас; 

 Диана Въткова – 10 „в“ клас; 

 Мария Генова – 10 „в“ клас; 

 Никола Петров – 10 „г“ клас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


