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ПГИМ  ПОСРЕЩНА 2016 С ОБНОВЕНА БАЗА 

„През коледната ваканция бе 
извършен основен ремонт на 
класните стаи и тоалетния блок на 
третия етаж”, съобщи помощник- 
директорът по административните 
въпроси инж. Вътко Червенков.  
Положен бе ламиниран паркет в 
осем  помещения (7 класни стаи  и 
компютърен кабинет 5). Извърши 
се основен ремонт на осемдесет и 
пет  ученически бюра, бяха 
подменени с нови учителските 
бюра във всички учебни кабинети в 
училищната сграда. „Целта ни беше 
да извършим всички строителни 
дейности през ваканцията, за да не 
пречим на учебния процес“, 
коментира инж. Вътко Червенков. 
Стойността на ремонта надхвърля 
20 000 лева. 

 Цветомира Гергишанова от 12Г клас и Николай Ильов от 12В клас се представиха 
съответно на шесто  и десето  място в традиционното състезание по 
счетоводство на УНСС. То се проведе  на пети декември в столицата и в него 
участваха 27 ученици от цялата страна. Подготовката на пазарджишките 
състезатели е дело на Рени Негованска и Саша Филипова, учители по 
счетоводство в ПГИМ. Състезанието е по инициатива на новоучредената 
Асоциация на професионалните гимназии по икономика в страната. 

 

Трета поредна година членовете на клуб „АртИкономик”  към ПГИМ участваха като 
партньори в благотворителния коледен базар на Движението на българските майки в 
гр. Пазарджик, съобщи ръководителят на клуба Нина Лискова. Представителите на 
клуба спечелиха първо, второ и трето място в седмия конкурс за  картичка  „Направи 
добро за Коледа! “  

 

Ремонт през коледната 
ваканция за над 20 000 

лева 

Съобщение: 
Ако сте ученик в ПГИМ, харесвате писането, имате литературни заложби и талант, ако 
искате да видите вашето творчество публикувано на сайта на ПГИМ – присъединете се 
към нашия редакционен екип. Ние ще ви насърчим! Тел . за контакти: 0882998980 

 

http://www.pgim.com/


Икономиката може да промени съдбата на народите , стига политиците  да прилагат нейните правила! 
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През 2015 г. отборът на 
ПГИМ по баскетбол- 
девойки от 11-12 клас, 
завоюва първо място в 
Общинското първенство. 
Училищни отбори по 
волейбол – юноши и 
девойки  се класираха 
трети  в Новогодишния 
турнир на Пазарджик. 

Първи в учението-първи 
в спорта 

Учениците от 11В клас  на 
ПГИМ, специалност 
„Електронна търговия“ 
взеха участие в 
благотворителната 
инициатива на Нова 
телевизия "Подарък за 
Ивета". Те събраха чувал 
с играчки и го дариха на  
семейството на Ивета 
Колева на 16 декември 
2015 г. Ивета е самотна 
майка с  три деца, която 
няма финансова 
възможност да осигури 
издръжката на 
семейството  и да купи 

 

 

подаръци на всяко от 
децата си. Класът и 
класният ръководител 
Ангелина Христоскова 
разбрали за 
инициативата от 
телевизионния екран, 
обсъдили идеята и 
решили да помогнат. 
Всеки ученик прегледал 
гардероба си и заделил 
любима играчка или 
дрешка. Така още едно 
българско семейство 
посрещна Коледа 
според традициите. 
 

 

На прага на своя старт в живота като дипломирани средни икономически 
специалисти, дванайсетокласници от ПГИМ  се срещнаха с успял българин  на 29 
години, който работи в ЕП  за благото на България. Един учебен час не стигна, за 
да бъдат зададени всички въпроси, които вълнуваха абитуриентите, а тишината в 
залата бе гаранция за огромния успех  на това, което сподели Андрей Новаков с 
тях. „Аз нямам типичната автобиография на политик, не съм учил в чужбина, но 
съм ярък пример за това, че човек не бива да се отказва от мечтите си “, каза в 
началото Андрей Новаков. Той сподели  колко трудно е взел решението си за 
професионална реализация. Младият юрист каза още: “Ако притежавате 
необходимата воля, квалификация  и знаете езици, можете да постигнете успех и в 
България така, както и навсякъде по света.“ Андрей Новаков даде пример за 
успели българи у нас  в   „Hewlett-Packard“ и „ Google“ и разказа за инициативата 
си  стажовете за студенти  в ЕС да станат платени.   

Най-младият евродепутат се срещна с ученици от ПГИМ 

 

Предстоящо 
 
Започна подготовката за 
училищните първенства 
по тенис на маса и 
шахмат. Те ще се 
проведат до края на 
месец февруари. 
Предстоят и участия в 
общинските първенства 
по волейбол и хандбал. 
„Очакваме нови купи и 
медали”, каза 
председателят на  МО 
по ФВС Людмил 
Шевченко. 

 

 

Седмицата на 
толерантността в ПТИМ 
започна с прекрасни 
фотоси и материали за 
различните етноси – 
българи, арменци, 
евреи, турци и 
каракачани . Техните 
обичаи и традиции, 
нрави и начин на 
живеене, предизвикаха 
емоции и теми за 
дискусии.  
 

Международен 

В час на класа всички 
ученици разискваха  
какво означава да 
бъдем толерантни, 
какво означава да 
бъдем съпричастни и 
дали това би 
променило живота ни. 
И като тяхно послание 
към останалите 
ученици в ПГИМ  всеки 
клас  на  

ден  на 
16 декември 

предварително 
подготвено сърце, 
изписа  своите правила 
за това как бихме 
променили себе си и 
хората около нас. Това 
предизвика  усмивки, 
красиви думи, както и 
бурни  дебати за 
правилно или 
неправилно разбрана 
съпричастност и 
толератност. 

толерантността  

 

Андрей Новаков 

 


