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Възпитаниците на ПДТГ - водещи мрежови специалисти 
сред учениците в областта 

 
 На 25.03.2017г. в гр. Велико 
Търново се проведе 
тринадесетото поред 
областно състезание по 
компютърни мрежи за 
ученици, организирано от 
„Интелекти“ ООД, със 
съдействието на РУО – В. 
Търново и с любезното 
спонсорство на домакините и 
БАМА – Българската 

асоциация на мрежовите академии. 
Представителите на ПДТГ показаха отново, че могат да са не само 
добри икономисти, но и отлични информатици. Те се наредиха на 
първите осем места, с изключение на шесто. Победител в 
състезанието БЕЗАПЕЛАЦИОННО стана Симона Илиева Аврамова, с 
максимален брой точки и в двата кръга. Втори след нея се нареди 
Виктор Здравков Дамянов, а трети се класира явяващият се за първи 
път на това състезание Любен 
Георгиев Георгиев от IX клас. 
 

http://dtg-svishtov.com/n/bg/1442/single_post.html
http://dtg-svishtov.com/n/bg/1442/single_post.html


Интервю със Симона Аврамова, победител в областното 
състезание по компютърни мрежи  
 
Защо реши да участваш в това състезание? 
- Интересът ми към компютърните технологии 
беше събуден за пръв път от г-жа Спасова в 
девети клас, когато се включих в нейния клуб. От 
там нататък беше само въпрос на време да 
пожелая да премеря знанията си с други хора от 
областта. Това състезание беше най-добрият 
начин да го постигна.  
  
Как премина подготовката за състезанието и 
колко време ти отне? 
- Подготовката не е спирала последните няколко години. В 
началото беше трудно, но ставаше все по-лесно с времето. Нужно 
беше постоянство и желание, за да се научат сложните теми и да 
се решават множество тестове и задачи.   
 
Каква беше атмосферата по време на самото състезание? 
- Атмосферата беше приятна. Заобиколен си от хора със сходни 
интереси и големи амбиции. Това те мотивира да покажеш най-
доброто от себе си и да бъдеш достойна част от тази общност. 
   
Доволна ли си от постигнатите резултати? 
- Доволна съм, че показах какво знам и умея. Приятно е да видиш 
резултата от цялата работа и да почувстваш собственото си 
развитие.   
 
Планираш ли да се развиваш в тази сфера и занапред? 
- Плановете ми за бъдещето са в различна сфера - медицината. 

Въпреки това смятам, че уменията ми по компютърни мрежи ще 

са ми от полза, където и да отида, защото технологиите са 

навсякъде и продължават да заемат все по-голяма част от 

ежедневието ни.   



Интервю с Виктор Дамянов, заел второ място на областно 
състезание по компютърни мрежи 
 
- Защо реши да участваш в това състезание?   
- Още от четвърти клас се появи интересът ми към компютърните технологии. Отначало 
не бях много уверен в знанията си, но разбрах, че един от най-добрите начини за 
получаване на нова информация са състезанията. От тогава участвам в почти всяко 
състезание свързано с компютърните технологии. За първи път на състезание по 
компютърни мрежи се явих в девети клас. Тогава имах възможност да се срещна и с 
други хора със същите интереси. Осъзнах на какво ниво са моите знания. Тази година за 
четвърти път се явих на състезанието и успях да постигна целта, която си поставих още 
първия път, когато реших да участвам. Всяка година бях решен да покажа по-добър 
резултат от предишната. Накрая успях да постигна целта си.   

 
Как премина подготовката за състезанието и колко време ти 
отне? 
- Подготовката беше усилена, както всяка година. Независимо 
от опита, който имах от предишните участия, не се отпуснах и се 
готвих усилено. Успехът го дължа главно на упоритостта на г-жа 
Теодора Спасова, която направи всичко по силите си, за да ни 
подготви за всичко, което може да ни затрудни. В продължение 
на около четири месеца всеки от нас се подготвяше за 
състезанието. Удовлетворени сме от постигнатите резултати и 
доказахме, че ПДТГ "Димитър Хадживасилев" подготвя много 
добри кадри, които някой ден безсъмнено ще имат полза от 
наученото.   
 

Каква беше атмосферата по време на самото състезание? 
- Атмосферата на състезанието беше доста напрегната. Не трябва да се забравя, че се 
съревновавахме освен помежду си и с хора от другите училища в областта. 
Напрежението беше голямо до момента, в който ни раздадоха задачите. До тогава 
никой не знаеше какво да очаква. Фактът, че освен за точки, се състезавахме и за време, 
допълнително внасяше още напрежение. В крайна сметка всичко мина добре и 
резултатите го показаха.   
 
Доволен ли си от постигнатите резултати? 
Много съм доволен от това, което постигнах. Още от първото ми участие си мечтаех 
някой ден аз да съм сред първите трима. Мисълта, че успях да постигна целта си, ме 
прави още по-щастлив. Надявам се и занапред да продължавам с успехите в областта на 
компютърните технологии. 
 
Планираш ли да се развиваш в тази сфера и занапред? 
Плановете ми за бъдещето са да продължа с развитието си в тази област. Знанията, 
получени в училище, ще са ми от полза в следващите етапи от развитието ми. Повечето 
от идеите ми са свързани с информационните технологии и се надявам да успея да 
докажа някой ден на бъдещия си работодател, че имам нужните знания. 



За поредна година най-добрите двадесет ученици от цялата страна 

премериха сили в националния кръг на състезанието по 

счетоводство. Той се проведе на 31 март 2017 г. в Националната 

търговско-банкова гимназия в гр. София – домакин и 

съорганизатор на състезанието, заедно с МОН и фондация „Атанас 

Буров”. Класиран с 18-ти резултат от 

училищния кръг и допуснат от 

националната комисия беше ученикът  от 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” Момчил 

Йорданов Йорданов. Той се справи с 

компютърния тест за 35 минути и с 

постигнатите 84 точки, само с 6 точки от 

получените максимални 90, се класира на 

престижното четвърто място. Прекрасен 

резултат за Момчил, като се има предвид, 

че той се обучава в специалност 

„Икономическа информатика”, професия 

„Икономист-информатик”. Представянето на единадесетокласника 

е поредното  доказателство, че в ПДТГ се получават солидни 

знания в областта на икономиката, счетоводството и 

информационните технологии.   

Ръководител  на Момчил Йорданов  - Диана Илиева-Атанасова  - 

ст. учител по счетоводство.  

Отлично представяне на ПДТГ в Националното 
състезание по счетоводство 
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За пореден път международният ден на 
Франкофонията бе честван в ПДТГ "Димитър 
Хадживасилев" гр. Свищов.  

Всяка година по различен начин се отбелязва месецът 
на Франкофонията в единственото училище в Община 
Свищов, в което се изучава френски език.  

В миналото винаги е имало различни прояви, свързани 
с френския език и ценностите, които той носи със себе си, а 
те са същите, които са в основата на всяко едно 
демократично общество. През 
тази учебна година в 
гимназията бяха проведени 
беседи за забележителностите 
на френските градове, 
посетени бяха  места в гр. 
Свищов свързани с Франция, 
приготвени бяха  френски 
бадемови сладки "финансие, 
изготвиха се  афиши и пр.  
Освен изготвянето на презентация за Франкофонията в 
България и ПДТГ, учениците, които изучават френски език, 
бяха в центъра на вниманието на проявите - всеки един от 
тях получи поощрителни награди - учебни материали за 
постижения в овладяването на френски език и надеждата 
да изучават езика на Молиер и в бъдеще, дори и след като 
завършат образованието си в ПДТГ "Димитър 
Хадживасилев". Средствата за закупуване на наградите 
бяха предоставени от фондация "Димитър Хадживасилев" 
гр. Свищов.  



 
Световен ден на водата се 
отбелязва ежегодно на 22 март. 
Денят на прясната вода е 
предложен на Конференцията 
за околната среда и развитието 
(UNCED), проведена през 1992 
г. в Рио де Жанейро, Бразилия. 
Целта му е да привлече 
внимание върху важността на питейната вода и защитата на 
водните ресурси. 
Всяка година честването на Международният ден на водата 
е свързано с определен аспект на прясната вода. 
 
На 22 март правителства и международни организации 
потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот 
зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Целта 
е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се 
ускори изпълнението на една от целите на развитието за 
този век – намаляване наполовина на броя на хората без 
достъп до чиста вода и канализация до 2015 г. Инициативата 
за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 
1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология 
и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната 
асамблея на Обединените нации определя 22 март да се 
чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва 
официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви 
в цял свят, посветени на водата. 
 



Чиста вода-чиста планета 

Реката на живота, нишка синя в света 

съставя езера и океани, всяка капчица една 

на север и на юг с бели айсберги се възгордява 

и навсякъде във въздуха кротко се разтваря. 

 

Тя тече по цялата планета 

минава като дъжд, лед и газ 

стича се през планините и морета 

и накрая влива се във нас. 

 

Така ромоли кръвта по наште вени, 

но бунтува се и яростно се пени, 

когато нейната сестра грозно опетнена 

от човешкото нехайство спокойно замърсена. 

Но тъй както скалата издълбава, 

капка по капка с времето строшава, 

ще рухне и стената на човешкото спокойство, 

не спрем ли да хабим природните достойнства. 

 

Не знае жал защото е стихия, 

ще плащат и невинните и тия, 

които замърсяват и нашите тела, 

но на първо място своята душа.  

Налага ли се всичко да се срине на Земята 

и както кръговрата на водата 

отначало, с нова форма да започне светоглед, 

където максимата - "Чиста вода-чиста планета", да бъде приета. 

 

Веселин Стефанов – Х“А“  клас 



 

  

 

През месец март в гр. Велико Търново се проведе 

областното първенство по баскетбол от Националните 

ученически игри в Първа възрастова група (8 и 9 клас). В 

него взеха участие и отборите (момчета и девойки) на ПДТГ 

„Д. Хадживасилев“. В турнира при юношите се включиха 

отборите на ПМГ „В. Друмев“ - В. Търново, ПГЛПИ „Ат. 

Буров“ - Горна Оряховица и ПДТГ, а при девойките отборът 

на ПДТГ мери сили с представителите на ПЕК „Проф. д-р Ас. 

Златаров“ - В. Търново и СУ „Ц. Церковски“- Полски 

Тръмбеш. Отборите на нашата гимназия се представиха 

достойно и в двата турнира, заемайки почетното II-ро 

място. 



Мечтайте за големи неща. Колкото по-голяма е вашата мечта, 

толкова повече ще постигнете 

Шимон Перес 

Всеки човек има право да мечтае. Мечтите са едно от малкото неща, които ни 

дават надежда и ни амбицират да вървим смело напред към нашето бъдеще. 

Мечтите са за всички хора, независимо от тяхната етническа и религиозна 

принадлежност. Какъв ли ще бъде светът, ако ги нямаше мечтите? Не искам дори и да 

си го представя. Аз знам, че мечтите са способни да те пренесат в свят, в който ние, 

свободни, следваме мечтите си, защото те ни помагат да осъзнаем смисъла на 

живота. Ето защо бих се обърнала към всички хора: Не се страхувайте от мечтите си! 

И помнете, че всяка мечта може да стане реалност!  Не напразно хората са казали, 

че човек е толкова голям, колкото са големи  мечтите му. И това е така, защото 

човешките мечти са израз на стремежа ни за свобода, щастие и съвършенство. Да 

мечтаеш, означава да живееш пълноценно, да преследваш поставените цели докрай, 

без страх от трудностите, които ще се изправят пред теб с разрушителната си сила 

и най-важното да вярваш, силно да вярваш, че ще успееш. Когато човек има своите 

големи мечти и вяра, той е готов на всичко, дори и да сътвори чудеса, да разчупи 

рамки и окови, да преодолее и непреодолимото. Няма рамки за мечтите, както няма 

рамки и за човешките възможности. Ето защо човек трябва да мечтае за големите 

неща, защото колкото по-дълъг и трънлив е пътят, толкова по-ценен е опитът, 

който получаваме. Всъщност, когато постигнем своята голяма мечта, то ние вече 

сме далеч по-уверени в себе си от момента, в който сме тръгнали към нея, а това от 

своя страна означава, че човек изпитва желание да продължи да се движи нагоре и да 

мечтае за още по-големи и трудно достижими цели. Големите успехи, голямото 

щастие са всъщност реализираните наши големи мечти. 

Нашите мечти са отражение на нашето вътрешно ,,аз”, те са част от нашия 

вътрешен душевен мир. Да не спираме да мечтаем, означава да развиваме своите 

умения, да израстваме духовно. Каквито и да са мечтите ни, те са порив на душата, 

стремеж към човешко щастие, съвършенство и благоденствие. Човек е жив, докато 

мечтае. Секнат ли мечтите, той е обречен на духовна пустота и гибел. Животът е 

кратък, затова всяка човешка общност трябва да го направи значим.  Според една 

легенда, когато се строи мост, за да мине по него войска, която ще причини смърт, 

мостът все се разрушавал, а когато трябвало да се построи, за да минават по него 

щастливи хора, той се  градял с лекота,  даже над него се появявала дъга.  

  

 



Като че ли Бог се усмихвал. Толкова е просто... Само трябва всички да 

градим, да си помагаме, да не си затваряме очите и сърцата, да 

чуваме, да сме съпричастни към болката на другия, да сме толерантни 

към различните. Така ще минаваме по моста към бъдещето без 

угризения и с мисълта за хората не като етноси, не като социални 

групи, а просто като за хора. Това е била голямата мечта за политика 

и преди всичко човека Шимон Перес. Той е осъзнал своята мечта, че 

светът би бил по-хубав, ако няма зима в мислите на хората и злините 

от кутията на Пандора се върнат обратно там. Нека е жива само 

надеждата, която да дава сили на всеки човек да протегне ръка към 

другия. Да си богат с душата и сърцето е истинското богатство, 

защото е богат не този, който взема, а този, който дава. Ако всеки 

иска да е такъв, то пролетта на човешките отношения би била факт 

и по-често над моста ще има дъга. 

Ето какво казва той: 

“ А понякога хората ме питат как да останат активни. Това е много 

просто. Смятайте в ума си вашите достижение и мечти. Ако вашите 

мечти са повече от достиженията, това значи, че все още сте млади. 

Ако е обратното – стари сте. “ 

Е, в такъв случай, Шимон Перес до края на своя земен път е бил 

вечно млад, защото винаги е имал много и големи мечти, които и след 

смъртта си той завеща на следващите поколения. 

  Всеизвестният девиз на френската революция за „свобода, 

равенство, братство” се стреми да приобщи всички хора към 

равнопоставен старт в живота.  Девизът изразява стремежа всеки 

човек да бъде господар на себе си и никой никого да не притежава. Тази 

парадигма изключва робството, слугуването и подчинението спрямо 

висшите обществени класи. Застъпва се идеята, че на всички хора, без 

изключение, трябва да се дава шанс да планират и живеят живота си 

според личните намерения, мечти и цели. А когато всички имаме еднакви 

възможности за реализация, неминуемо се превръщаме в равни един пред друг. 

От това следва, че личности с равни права и задължения, с еднакви шансове за 

проява на свободната воля, задължително са братя. В случая думата „брат” е 

символично използвана и носи смисъл за близки хора с еднакви убеждения, които 



водят еднакъв начин на живот, дори споделят обща съдба. Изключително 

ми харесва смисъла на този велик призив на Френската революция, както 

и нормата за свобода и независимост, която той поставя. Считам, че 

това е в основата на политическата дейност на Шимон Перес в 

последните години на жизнения му път. Той имаше една голяма мечта, да 

види евреи и араби обединени като братя и сестри и по този начин да се 

сложи край на дългогодишния военен конфликт. По този начин той се 

опитваше да сложи край на този свят на изкривени ценности, изкуствени 

идеали, празни хора, всекидневие, монотонност, неясни цели и 

безсмислено съществуване?  Той си представяше света по коренно 

различен начин. Макар всичко около него да беше сиво, той се 

чувстваше като палитра от безброй цветове. Може би това беше 

неговата пролет на промяната. Когато нещо е нормално, то е 

разбираемо и допустимо за света. И все пак не е ли скучно? Неговото 

„нещо“ вече не е разбираемо и допустимо за света, но пък е адски 

красиво!  Всеки може да има обичайното, но малко хора са склонни да се 

взрат във великолепието на необичайното.  Какъв е смисълът да живееш 

единствено по правилата на сивия свят, а след себе си да оставиш само 

спомена за своето подчинение? Несъмнено най-щастливи са не тези, които 

живеят по вече наложената формула за успех, а тези, които съумеят да 

измислят своя собствена. Бъди необичаен. Бъди спонтанен. Избягвай скучното или 

го направи сам по-интересно. Развивай въображението си, фантазирай и до 

сетния си дъх опитвай да превърнеш фантазията в реалност. Освободи се от 

хората, които не разбират лудостта и търси такива, които споделят тази твоя 

лудост. Ако наистина „целият свят е сцена и всички ние сме актьори“, нека поне 

последното действие от пиесата да е въплъщение на нещо ексцентрично и 

абстрактно. А неразбирането на посланието на пиесата от страна на публиката 

прави самата пиеса по-интересна и дори гениална, то нали гениалността граничи 

с лудостта... 

                                                                                              Радослава Дакова X“В“ 
 клас 
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