
НА ВНИМАНИЕТО НА 

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИКОНОНИМИЧЕСКИ 

ГИМНАЗИИ  И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ С ИКОНОМИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ 
  

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО ДИРЕКТОР,  

  

С настоящото писмо най-учтиво каним Вашите ученици от единадесети и 

дванадесети клас да вземат участие в НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 

ИКОНОМИСТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2016/2017 година, организирано и 

провеждано от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ - гр. Благоевград 

и Американски университет в България, с подкрепата на РУО-Благоевград. 

Състезанието ще се проведе в три етапа: 

 І кръг – Тест за определяне на нивото на подготовка по английски език; дата на 

провеждане: 24.02.2017 година. 

 ІІ кръг – Есе на тема „Предприемач или наемен работник“; дата на провеждане: 

15.03.2017 година. 

 ІІI кръг - Бизнес в България /изготвяне и защита на презентация на английски 

език за разработване на бизнес в населено място в България/. Дати на 

провеждане: 06-07.04.2017 година. 

Място за провеждане – гр. Благоевград, Американски университет в България. 

Разходите, свързани с провеждането на последния етап на състезанието 

(нощувката и храната /закуска, обяд и вечеря/ на учениците финалисти и един 

придружаващ учител, както и наградния фонд) ще бъдат финансирани от  

Американския университет в България. 

Транспортните разходи са за сметка на участниците. 

Учениците финалисти могат да бъдат придружени от повече учители или други 

лица, като разходите за нощувка, храна и транспорт са за собствена сметка. 

Повече информация за състезанието можете да получите от прикрепените 

Регламент и Брошура на състезанието. 

Разчитаме на Вашето съдействие и най-искрено се надяваме заедно да създадем 

работещи връзки между средното и висшето образование в името на подрастващите и 

тяхната успешна бъдеща реализация. 

Ще се радваме на участието на Вашите ученици и учители. 

  

 

С УВАЖЕНИЕ, 

АСЯ БОЯДЖИЕВА-ПЕНКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГИ „ИВАН 

ИЛИЕВ“ - БЛАГОЕВГРАД 

  

  

 



За повече информация: 

Нина Стоицова – заместник-директор по учебната дейност в ПГИ „Иван 

Илиев“, тел.: 0893 387 501, e-mail: stoitsova@pgiblg.com 

Надя Милушева – старши учител по английски език в ПГИ „Иван Илиев“, тел.: 

0887 681 816, e-mail: milusheva@pgiblg.com 
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