
     Не за училището – за живота да се учим! 

Брой 2                       Училищен вестник на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“                  декември  2022 г. 
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РУБРИКА „УЧИЛИЩНИ НОВИНИ“ 

 
      В ДФСГ "Интелект" се състоя прекрасен Коледен концерт. 
Уникално талантливите ученици от иновативната гимназията 
внесоха в концертната зала невероятна феерия от звуци, багри, 
танци и позитивни емоции. 
      

 
 
      Публиката се впечатли от уникалните таланти, от 
младежкото дръзновение и от вдъхновяващото настроение. И 
се почувства радостна и удовлетворена от това, че на младите 
хора им е предоставено полето за изява и за развитие. 
 

 
 
 
 

    Адмирации заслужават качествените педагогически специалисти 
и страхотните ученици, които са работили за реализацията на 
празничното събитие. 
 

 
 
      2022 годината отминава, за да идва 2023 година. Затова и 
събитието в ДФСГ „Интелект“, свързано с Коледния концерт, 
отбеляза времето да се радва и да се чувства успешен големия и 
сплотен колектив на иновативното училище. 
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Коледният концерт в ДФСГ  „Интелект“ 
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Беседата „Образование с подкрепа“ 

 
      На 13.12.2022 г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“ - Плевен се проведе 
беседа на тема „Образование с подкрепа“. 
      На срещата присъстваха: Емил Райков - директор на ДФСГ „Интелект“ – 
Плевен, Галя Димитрова, Михаела Карамфилова и  Милен Георгиев - заместник - 
директори на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, родители на ученици от 8 и 10 клас, 
преподаватели в ДФСГ „Интелект“ – Плевен, ученици от 8 и 10 клас в ДФСГ 
„Интелект“ – Плевен и Росен Хаджиев - образователен медиатор в ДФСГ 
„Интелект“ - Плевен. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
      Такива ежегодни събития в ДФСГ „Интелект“ са фактор, който представя общия 
успех на цялата позитивна гимназия. И поредния Коледен празник в училището 
осигури на всички присъстващи един хубав спомен за обстановката, за успешното 
представяне на учениците на сцената и прекрасното новогодишно настроение. 
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      Откриването на беседата се направи от Росен Хаджиев - 
образователен медиатор, който представи присъстващите. 
      Младите презентатори от 10 А и 10 В клас - Николия Стоянова и 
Никола Петров, представиха пред присъстващите възможността за 
финансова подкрепа на ученичка от ДФСГ „Интелект“. 
      Презентацията на тема „Образование с подкрепа“ и беседата по 
въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания 
по отношение на образование с подкрепа?“ се ръководи и се 
проведе от Росен Хаджиев - образователен медиатор. 
      В реализираните психологически ситуации и дискусиите по тях 
се включиха директорът, заместник – директорите, учителите, 
родителите и учениците от 8 и 11 клас. 
      Росен Хаджиев - образователен медиатор на ДФСГ „Интелект“ - 

Плевен, финализира беседата с послания към присъстващите. 

 
Инициативата „Да подкрепим хората в 

неравностойно положение“ 
 
      
      В инициативата „Да подкрепим хората в неравностойно положение“ 
се включиха ученици и учители от ДФСГ „Интелект“. Събраха се пари и 
се закупиха необходимите продукти за защитеното жилище за млади 
хора с умствена изостаналост с ръководител Надежда Вълчева, 
намиращо се на Стара гара. 
       
       Учебно - тренировъчните фирми „Еуфория“ с ръководител Йоана 
Лазарова и „Фри стайл“ с ръководител Теодор Петков бяха инициатори 
на кампанията по набиране на средства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      В нея се включи и Огнян Георгиев, собственик на „Завой клуб“ и родител на 
ученик от ДФСГ „Интелект“. 
      Участието на ДФСГ „Интелект“ в инициативата „Да подкрепим хората в 
неравностойно положение“ са нашите позитивни действия, които възпитават 
доброта и съпричастност към младите хора. 
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Рубриката представя постиженията на учениците в различни сфери. 

 
КОЛЕДЕН БАЗАР В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ 

Добромира Добрева и Моника Николова от 11 „г“ клас, специалност „Бизнес администрация“, 

в ДФСГ „Интелект“ участват в Коледния базар. 

 

 

 

10 - ти декември - Ден на Освобождението на Плевен 

 
 
       
 

      С поредица от презентации и интересни инициативи учениците от ДФСГ 
„Интелект“ отбелязаха 10 декември - Денят на Освобождението на Плевен от 
турско робство. 
      Учениците Магдалена Кнежанска - 9 „в“, Александър Цветанов – 9 „в“, 
Ивайло Димитров – 10 „б“, Яна Петрова – 10 „г“, Димитър Драгнев – 10 „в“ и 
Юджин Толев – 9 „в“ изложиха пред връстниците си изчерпателни 
презентации по темата. Техните изложения разкриха интересни факти, 
свързани с обсадата на Плевен, която е била най - тежката и продължителна 
битка в хода на Руско - турската война (1877 г. – 1878 г. ). 
       

 
 

    Западната османска армия задържа в продължение на почти пет месеца 
град  Плевен, обсаден от Западния руски отряд. Временно е забавено 
руското настъпление в Тракия. Руската победа на 28 ноември/10 декември 
1877 г. има решително значение за изхода на войната и Освобождението на 
България. 
 

 

 

РУБРИКА „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 

 
 
     Като допълнителна атракция и разнообразяване на различните 
презентации децата имаха възможност да видят и се докоснат до 
автентични оръжия, обезопасени според изискванията на закона, както и 
униформи от Руско – турската война, които бяха предоставени от частната 
колекция на Регионален клон „Традиция“ - Плевен.  
      През 1977 г. по повод 100 - годишнината от Освобождението на Плевен, 
на самото бойно поле, в Скобелев парк музей, е изградена панорама 
„Плевенска епопея 1877 г.”. Тя е единствен по рода си паметник на 
Балканския полуостров. 
 

 

- Защо решихте да се занимавате и да участвате в Коледните 
мероприятия? 
Добромира Добрева: Наблюдавахме Коледните базари и винаги ни е било 
много интересно. Благодарни сме, че имаме възможността към учебна 
компания „Фиеста“ с г-жа Денка Недялкова да изработваме Коледните 
сувенири. Г-жа Недялкова ни даде идея да участваме в Коледния базар и 
ние с желание решихме да поемем тази отговорност. Направихме много 
Коледни украшения и се надяваме, когато ги изложим на щандчето в 
училище, да има интерес. 
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Моника Николова: Когато г-жа Недялкова сподели за идеята, аз много се 
зарадвах, защото обичам да рисувам и да творя подобни неща. Това са 
малките неща, които радват наистина по Новогодишните празници. 
Добромира Добрева: Смятам, че когато нещата са изработени ръчно, те са 
много по - хубави и енергията, с която докосват околните, е много по - силна 
и положителна. 
 

 
 

- От къде имате тези уникални умения да правите тези страхотни 
Коледни украси? 
Добромира Добрева: Когато човек има желание, всичко се получава. 
Тогава човекът каквото и да прави, уменията сами идват отвътре дори 
несъзнателно, без да се замисли. Просто се оставяме да ни води 
положителната насоченост и емоцията. 
 
- Това творчество какви емоции създава у вас? 
Моника Николова: Емоциите са много приповдигнати и много приятни. 
Добромира Добрева: Може би Коледният дух и еуфорията много помагат 
за вдъхновението в работата ни. 
 
- Какво е вашето очакване към хората, които ще видят вашите Коледни 
украшения? 
Добромира Добрева: Очакваме много положителни реакции, както у 
учителите, така и у учениците. Надяваме се да има интерес и да се харесат 
украшенията ни. Също така предвиждаме и Коледна томбола. 
Моника Николова: Относно томболата тя ще бъде включена на Коледното 
тържество в училището ни. Надяваме се повече хора да се включат. Ще 
издам само че наградите са много интересни. Самият Коледен базар ще е 
изложен във фоайето на училището, като всеки ще може да си закупи 
Коледна украса от него. 
 

 
 
- Какви са вашите пожелания към читателите ни? 
Добромира Добрева: Пожелавам на всички много хубави Коледни емоции и 
весело изкарване на Коледните и Новогодишни празници. Надявам се да се  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

хареса на всички нашият Коледен базар, също така и предстоящият 
Коледен концерт в ДФСГ „Интелект“ и всички да си изкарат приятно. 
Моника Николова: Пожелавам за Новата година всичко най - хубаво, 
много успехи и всичко, което си пожелаем, да се сбъдне. Нека всички да 
бъдат много щастливи. 
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РУБРИКА „МОЯТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ“ 

 

РУБРИКА „ПО-ПО-НАЙ“ 

 

 
 

Настоящата рубрика ще отразява успехите в учебния процес на учениците в                       
ДФСГ „Интелект“ през месеците на учебната 2022 - 2023 г. 

 

 

Отново с НАЙ-ВИСОК УСПЕХ и през месец декември е ЕЛИНОР 
ИЛИЯНОВА ХРИСТОВА - 5.97. 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 декември – 4.95.  
Класен ръководител: г-жа Яна Орлешкова.  
 
 
 
 
 

 

 
- Как е името на твоето куче? 
-Моето куче се казва Памук. 
 
- Защо реши да го кръстиш така? 
-Историята е следната. Кучето беше на лелята на майка ми. Но миналата 
година се разболя и нямаше възможност да се грижи повече за него. Тя ни 
го подари и го приехме с неговото си име Памук. Не искахме да му 
променяме името и то така си остана. 
 
- На колко години е кучето? 
-На две години е. 
 
- С какво го храниш и изпълнява ли някакви команди? 
-Храня го с гранули по два пъти на ден. Научих го на някой команди като: 
седни, легни. В процес е обучението и на другите команди. Отделям му 

време и се забавляваме заедно. 

 

 

МИНИ ПУДЕЛ 
Калоян Кръстев е ученик в 8 „в“ клас в ДФСГ „Интелект“ 

и има домашен любимец - куче, което е мини пудел. 

- Как се казва заекът? 
- Казва се Коки. Той е бял с черни петна и е на 2 годинки. 
 
- Защо реши да си вземеш заек? 
- Зайчето не е мое, а на сестра ми. Тя се казва Лора Салиева на 18 години 
и е от 12 „в“ клас. Приятелят й и го подари и зайчето вече е наше. 
 
- Как го приеха родителите ви? 
- О-о-о, те се съгласиха. Нямаше никакъв проблем. 
 
- С какво го храните? 

- Храним го със сушени плодове. 

ЗАЕК И КУЧЕ 
Ева Салиева е ученичка в 8 „г“ клас в  

ДФСГ „Интелект,  
специалност „Бизнес администрация“. 

 Има домашни любимци – заек и куче. 

 
- Колко пъти на ден го храните? 
- Храним го по три пъти на ден. 
 
- Къде стои зайчето у вас? 
- То си има специална клетка. 
 
- Пускате ли го да се разхожда? 

- Пускам го понякога, но прави много бели. Яде кабелите вкъщи и се крие. 



 

Брой 2 / 2022 г.                                                                                                                                      Стр. 7                                                                                                                                      

 

 
 
- Играеш ли си с него? 
- Не много, защото има много остри зъбки и много хапе. 
 
- Предвиждаш ли да си вземеш някакъв друг твой домашен любимец? 
- Аз си имам вече мой си домашен любимец. То е куче пинчер и се казва 
Марти. Рижаво е и е на 8 месеца. То също прави много бели. Дори понякога 
си играят със зайчето. Кучето не хапе, дружелюбно е и е голям симпатяга. 
 
- Как се грижиш за кучето? 
- Сутрин го храня с гранули и специални кучешки лакомства с форма на 
лентички. За съжаление за момента не изпълнява никакви команди, но пък 
гони много успешно всички кучешки играчки, които сме му взели. Разбира 
се, в процес е на обучение за изпълнение на някои команди. Мисля, че ще 
се справи. През студените дни го обличам с много интересна кучешка 
дрешка, за да не настине. 
 
 

 
 
 
 
 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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С МНОГО ЕМОЦИИ И УСМИВКИ БЕ ЗАКРИТ 
ЕСЕННИЯ ОБЩОУЧИЛИЩЕН ТУРНИР ПО 

ВОЛЕЙБОЛ В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ 
 

      На 9 декември 2022 г., в Концертната зала на Държавна финансово-
стопанска гимназия „Интелект“ бе закрит Есенния общоучилищен турнир по 
волейбол, организиран от Учебна компания „Интелект Груп“, с ръководител г-
жа Анета Юлиева. В турнира се включиха 90 ученици от 8 до 12 клас  
(11отбора), които от 11 ноември до 6 декември 2022 г., честно и достойно 
премериха сили.  
      „Организирахме този турнир, защото искахме да съчетаем нашата 
дейност с безспорните ползи от движението и спортния дух и да дадем 
възможност за изява на разностранните си умения.“ – споделиха от сцената 
организаторите на турнира. Учениците от компанията поздравиха всички 
участници и изказаха своята благодарност към г-жа Деница Кръстева, г-жа 
Людмила Димитрова и г-н Явор Селимски, учители по физическо възпитание 
и спорт в ДФСГ „Интелект“, със съдействието на които този турнир е станал 

реалност. 

С информация за спортните постижения на учениците от училището ще се запознавате тук. 

 

 

РУБРИКА „СПОРТ“ 

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. 

 

       
      И както във всяко състезание и в това има победители. Господин 
Емил Райков, директор на ДФСГ „Интелект“ приветства участниците и 
връчи медали, грамоти и материални награди на победителите.  
 
      Отборно класиране: 
Първо място – Отборът на 10в клас 
Второ място – Отборът на 12Б клас 
Трето място – Отборът на 12А клас 
 
      Индивидуални награди: 
„Най-атрактивен играч“ – Илия Величков, 12Б клас 
„Най-перспективен играч“ – Мирослав Михайлов, 12в клас 
 
Честито на победителите! 
С думите „Дерзайте и никога не спирайте да се стремите към 
върха!“ учениците от Учебна компания „Интелект Груп“ закриха 

церемонията по награждаването. 

 


