
Постижения за 
2018/2019 г.
ПДТГ „ Димитър Хадживасилев“ 



Професионална държавна търговска гимназия 
„Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов

Нашата гимназия е първото търговско учичище в Българиая. 
Основана е през 1884г., благодарение на дарителя Димитър 

Хадживасилев. Тя е умалено копие на университета във Виена.



НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ 
"ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ"

На 16.11.2018 г., в СА „Д. А. Ценов“ се проведе Национално ученическо състезание в направление
„Проектиране на мобилно приложение“, организирано от Катедра „Бизнес информатика“. В него взеха
участие общо 25 ученици от града и страната. В надпреварата се включиха и осем възпитаници на ПДТГ
„Д. Хадживасилев“.

Награди получиха: 

Анюта Андреева Кирова, 

Любен Георгиев Георгиев,

Кристиян Руменов Русев,

Ванеса Кирилова Павлова,

Валентин Георгиев Ангелов, 

Лия Иванова Георгиева,

Камелия Лъчезарова Савова,

Вероника Пламенова Христова.



НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ 
“СЧЕТОВОДСТВО“

На 16.11.2018 г., в СА „Д. А. Ценов“ се 
проведе Национално ученическо състезание 
по Счетоводство.

В надпреварата се включиха и шестима 
възпитаници на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ -
Кристиан Иванов – 12 а, Лъчезар Богомилов 
– 12 а, Мария Мартинова – 12 а, Николай 
Първанов – 12 а, Преслав Маринов – 12 а и 
Деница Николова – 12 б. 

Отборът на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ –
Свищов завоюва ПЪРВО МЯСТО в 
Национално ученическо състезание по 
счетоводство, а всеки от участниците в 
отбора получи сертификат за участие, 
грамота и предметни награди.



ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА "ТУРИСТИТЕ" НА ПДТГ

На 16.11.2018 г. в СА“Д. А. Ценов“ се проведе Национално ученическо състезание, направление „Туризъм“, в което 

мериха знания ученици от 13 училища от цялата страна.

За поредна година ученици от ПДТГ „Д.Хадживасилев“, ХІ б клас, специалност „Организация на туризма и свободното 

време“, завоюваха призови места: 

• Гергана Костова - Награда на Ръководител катедра „Икономика и управление на туризма“;

• Ивана Симеонова - Награда на Съвет по туризъм;

• Албена Бисерова - Награда на Ръководител МП „Икономика и мениджмънт на туризма“;

• Донислав Вълков - Награда „Най-атрактивно презентирана идея“; 

• Александра Петкова - Награда „Най-нестандартни решения за обслужване на клиента".



ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ВЪЗПИТАНИК НА ТЪРГОВСКАТА 
ГИМНАЗИЯ

Той е единственият ученик от град 
Свищов – стипендиант на Фондация 
„Атанас Буров“. 

Носителят на златен медал и купа от 

тазгодишното Национално състезание „Най-

добра бизнес идея“ Лъчезар Красимиров 

Богомилов, ученик  от ХІІ-а клас, 

специалност „Икономическа информатика“, 

получи ново признание за своето високо 

ниво на владеене на икономически знания и 

компетенции и отлични умения за 

представяне пред публика.



ТРЕТО МЯСТО В КОНКУРС ЗА ЕСЕ

На научния семинар „Образованието в туризма“, 
провел се на 4 декември, бе организиран конкурс за 
есе на тема: „Моята реализация в туризма - очаквания 
и реалност“. 

Учениците от ПДТГ “Д.Хадживасилев“:

Евелина Минчева – Х б, Даяна Заранкова – Х б и 

Гергана Костова – ХІ б, специалност „Организация на 

туризма и свободното време“, под ръководството на 

техният учител по професионална подготовка А. 

Милинова, се включиха в конкурса.

На почетното трето място се класира Евелина 

Минчева - Х б клас, удостоена със сертификат 

за участие и ваучер за книжарници „Хеликон“ 

на стойност 20 лв.



ПОБЕДА СЛЕД ТЕЖКА БИТКА

В спортна зала "Свищов«, на 05.12.2018 г, се проведоха финалните 
състезания по волейбол от Ученически игри 2018/2019 г. Във финала 
на момичета XI - XII клас се срещнаха отборите на СУ "Д. Благоев" и 
ПДТГ "Д. Хадживасилев". 

В четвъртия гейм девойките на Търговската 

гимназия се амбицираха да докажат, че са 

достойни и въпреки преднината на 

момичетата на "Благоев", успяха да ги догонят 

и да спечелят гейма. Резултатът стана 2:2 и 

предстоеше таймбрекът. Тук нещата се 

повториха, като в четвъртия гейм, губейки с 

8:3, след смяната на полетата, нашите 

момичета направиха страхотна серия от 8 

безвъзвратни точки и успяха да доведат 

резултата на мача до победен край, с което 

станаха общински шампиони.



"ВИНАГИ ПЪРВИ" НЕ Е ПРОСТО ДЕВИЗ НА ПДТГ!

В навечерието на студентския празник, 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” 

стана домакин на Шесто национално 

ученическо състезание по „Банкиране, 

финансиране и бюджетиране”. 

Представителните на ПДТГ спечелиха втора 

награда за отлична идея, която ще помогне 

за регионалното развитие на нашия регион.

Нашият отбор в състав: Кристиан Иванов, Лъчезар 

Богомилов, Ива Кирилова и Моника Йорданова –

всички те от ХII а клас, с ментор Христина Ангелова и 

водещ учител Цветелин Борисов, завоюва  награда за 

училището с проект за „Най-добра регионална 

идентичност” – 800 лв., осигурена от ЗД „Бул Инс” АД.



ПОЧЕТЕН ЗНАК И ГРАМОТА ЗА ВЪЗПИТАНИК НА ПДТГ

Лъчезар Богомилов бе специален гост на кмета Генчо Генчев. Ученикът от ХІІ-а 

клас, специалност „Икономическа информатика“ в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, 

бе посрещнат от кмета на Свищов в Гербовата зала на Общината, където бе 

награден от градоначалника с почетен знак и грамота за постигнати високи 

резултати и въздигане на качественото образование в Свищов.



ПОРЕДЕН ПОВОД ЗА ГОРДОСТ В ПДТГ

На 08.12.2018 г. се проведе 
традиционното Коледно 
математическо състезание, 
организирано от Съюза на 
математиците в България. В 
него участва Веселин Николов 
Стефанов, ученик от ХII а клас 
в ПДТГ „Д.Хадживасилев”. Със 
своето логическо мислене, 
упоритост и трудолюбие, той 
се класира на трето място и бе 
удостоен с бронзов медал и 
грамота за участие.



БЛЕСТЯЩО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА ПДТГ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

На 23.03.2019 г., в гр. В. Търново се проведе 15-тото 
издание на станалото вече традиционно Областно 
състезание по компютърни мрежи за ученици, 
организирано от „Интелекти“ ООД, Регионално 
управление на образованието – В. Търново и със 
съдействието на Българската асоциация на мрежовите 
академии.

Младите икономист-информатици се представиха блестящо не само на теория, но се оказаха 

единствените участници, които са решили практическата задача. С еднакъв брой точки – 50, Любен и 

Деси заеха съответно първо и второ място, като само времето бе фактор за класирането им в този ред. 



НОВА СЕРТИФИКАЦИЯ ОТ МАЙКРОСОФТ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ НА ПДТГ

За поредна година шестима ученици на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ положиха успешно 
сертификационен изпит пред световния гигант Майкрософт и заслужиха името „Майкрософт 

офис специалист“. Те избраха да защитят знанията си на Excel 2016 – програма, за която имат 
изградена стабилна основа от часовете по „Икономическа информатика“. 

Така Александра Асенова, Валентин Ангелов,

Десислава Русева, Любен Георгиев, Микаела

Михайлова и Силвия Александрова, всички те от

ХI а клас, спец. „Икономическа информатика“,

вече имат още един голям плюс към своето

професионално портфолио.



УЧЕНИЦИ НА ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“ 
УЧАСТВАХА В КРОСА „ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА!"

На 23 април 2019 г. се проведе
традиционният общински крос
„Да опазим децата!“, в памет
на загиналите деца във водите
на р. Лим, Сърбия и Черна
гора. Най-голям успех постигна
Мария Мартинова от XII а клас
при девойките и се окичи със
златен медал и купа. При
юношите, Александър Илиев от
XII в клас се пребори за
сребърен медал и плакет.



МЕСЕЦ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ – СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
ТУРИСТИЧЕСКО ОРИЕНТИРАНЕ ПОД НАСЛОВ: „ГРАДЪТ НА ДАРИТЕЛИТЕ 

И 100-ТЕ ПЪРВИ НЕЩА“

На 08.05.2019г. , в месеца на кариерното
ориентиране, участници от клуб
„Информационни технологии в
екскурзоводството“, организираха и
проведоха състезание по туристическо
ориентиране под наслов „Градът на
дарителите и 100-те първи неща“, в което
взеха участие ученици от Х а, Х б и ХІ б
клас. Състезателите самостоятелно, с
помощта на загадки, преминаха за
възможно най-кратко време през
контролните точки - туристически обекти в
гр.Свищов.

Участниците получиха грамоти, награди
осигурени от Фондация „Д. Хадживасилев“,
сертификати за участие от ПДТГ
„Д.Хадживасилев“ и множество
туристически материали.



ДА РЕАЛИЗИРАШ ИДЕЯТА СИ!

Отборът на ПДТГ „Д. Хадживасилев”, под
названието „Меркурий”, и тази година взе участие
в състезанието „Антични - бързи, смели, сръчни”.
След оспорвани битки с многочислените отбори на
другите колонии, под вещото ръководство на г-н
Цветелин Борисов, нашите състезатели се
представиха достойно.

Най-радващият успех бе второ място в
дисциплината "Дърпане на въже", защото показа
отборния дух на нашите и тяхната синхронност.

В най-тежката дисциплина - „Бягане с пълно бойно 

снаряжение”, нашите представители: Николай Славев 

и Велислав Ангелов, заеха съответно второ и трето 

място и се окичиха със сребърен и бронзов медал.



Това бяха постиженията от 
изминалата учебна година...

Нека следващата да се 
радваме на още повече!



Благодарим за вниманието!

Авторски колектив: 

Десислава Василева, Росица Атанасова и Михаел Пенев -

ученици от ХІ-б клас, специалност “Организация на туризма и свободното време”


