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На регионалния кръг на състезанието „Най - 
добър млад строител" ( 25 - 27 март 2016 г.) в Благо-
евград, отборът на СГСАГ се класира на първо място.

От 3 до 6 март 2016 г. клуб Дебати          
СГСАГ взе участие в Националния дебатьорски 
форум. Дебатьорите се представиха отлично и 
си тръгнаха от гр. Бургас с два медала. Първо 
място за най- добър говорител в World Schools 
формат- Мартин Луканов, и второ отборно мяс-
то за отбора с участието на Стефан Маринов.

Сертификат от Администрацията на  
Президента за Ученическия парламент
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Среща с представители на Colliers 

International за България

На 18 февруари 2016 г. в училищния му-
зей гости на учениците от специалност Недвижи-
ми имоти бяха Весела Петрова, мениджър Човешки 
ресурси, и Иглика Йорданова, изпълнителен Дирек-
тор за България на Colliers International. Фирмата е 
една от най-големите международни компании за 
услуги в сферата на недвижимите имоти с 522 офи-

са в 62 страни, 158 млн.кв.м. площи под управление, 16 300 експерти по света и 1,7 млрд. евро годишни 
приходи. Двете дами представиха пред аудиторията компанията, която е на българския пазар от 1991 
година и е безспорен лидер, представлявайки някои от най-иновативните проекти във всички сегменти, 
включително: офиси и бизнес паркове, жилищни имоти, търговски, логистични и индустриални площи. 
Изпълнителният директор г-жа Йорданова сподели с публиката интересни проучвания и тактики на един 
от глобалните сегменти на днешния пазар, а именно „Индустрията на моловете“.

Colliers International може да се похвали не само с множеството площи, които са под нейно упра-
вление, но и с това че тя е главната компания в България, развила шопинг центровете. Към днешна дата 
Иглика Йорданова заяви, че според състоянието на пазара, българската карта на моловете е почти завър-
шена, като множество от обектите, включени в нея са под управлението на фирмата, някои от които са: 
The Mall, Sofia Ring Mall, Galleria, Park Mall и много други.

Двете дами споделиха едно от най-важните неща за успеха на всеки обект, а именно пресечната 
точка на „трите гледни точки“- инвеститори, търговци и потребители, като представиха нагледно проуч-
вания за важността на обектите според типа им, любими марки и средногодишен разход за обувки, дрехи, 
козметика, кино... Също така  споделиха, че през последните години, според изискванията на потребите-
ля, търговските площи се е наложило да се увеличат близо 5 пъти!

На края на представянето беше дадена възможност да бъдат задавани въпроси както от ученици, 
така и от учители, на които беше отговорено изключително подробно с пояснения и примери.

Стефани Райнова, XI Б

Състезание „Най-добър млад строител“ - вътрешен кръг

В периода  18.02 – 26.02.2016г.  в Гимназията се 
проведе вътрешният кръг на състезанието „Най-добър млад 
строител“.

Началото е поставено през май 2006 г. по инициати-
ва на „Оргахим“ и Министерство на образованието и наука-
та. От тогава то се провежда всяка година. От 2008г. всички 
класирали се на национален кръг са удостоени с майсторско 

свидетелство от „Оргахим“ с валидност 3 години, което да послужи на учениците за бъдещата им профе-
сионална реализация. 

Учениците ни се състезаваха в четири дисциплини, като класираните за регионален кръг бяха 
следните:

• Зидарии – Слави Кривиралчев и Александър Павлов X A с треньор Валентин Стоичков
• Облицовки и настилки – Калоян Миронов XI Ж с треньор Илиандър Илиев
• Мазилки, шпакловки и бояджийски работи – Лилия Николова XI А с треньор Павлина Мицева
• Сухо строителство – Николай Хинков XII В и Атанас Игнатов XI Ж с треньор Николай Цойков

Пожелаваме им успех на регионалния кръг на състезанието, който ще се проведе в периода 25.03 
– 27.03.2016г. в Благоевград.          Красимира Константинова, XI а

Актуално в СГСАГ
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Трето общо събрание на  

Ученическия парламент

На 19 февруари се проведе Тре-
тото общо събрание на Ученическия пар-
ламент. Темите, засегнати по време на съ-
бранието, обхващаха различни събития. 

Събранието беше открито от 
Спасен Никифоров и Андриана Гъцева от 
осми клас, които представиха презента-
ция по повод 143 години от обесването на 
Васил Левски. Датата, на която проведох-
ме събранието съвпадаше с деня, в който 
почитаме Апостола. Припомнихме си за 

неговите дела и приноса му в българската история. В допълнение Цвети Горнишка прочете стихотворе-
ние, посветено на Левски и ни накара да се замислим за завета му. Събранието продължи с представянето 
на предстоящите инициативи на комисиите към парламента. 

За втора година Ученическият парламент реши да осъществи инициативата Pink Shirt Day. Сте-
фани Райнова и Христина Чолакова ни представиха инициативата и ни запознаха с видовете тормоз. Те 
призоваха всички ни на 24 февруари да облечем розово, за да покажем, че сме против тормоза в училище.

Анна - Мария Илиева, председател на  Комсия „Благотворителност“, представи инициативата си 
Капачки в действие. Сама по себе си инициативата тръгва от фондация „Идеи в действие“. От 22 февру-
ари в училището започва благотворително събиране на пластмасови капачки, като на всеки тон капачки 
пловдивска фирма обещава да закупи по един жизненоважен електроуред за домове за деца, лишени от 
родителски грижи. Капачките ще се събират в пластмасови туби, обозначени с етикети на кампанията.

Комисия „Инициативи и кампании“ ни представиха още една своя инициатива. По повод Ден на 
майчиния език, отбелязван на 21 февруари, всеки желаещ може да дари книги, които смята че е надраснал 
или няма да прочете повече на училищната библиотека.

Красимира Константинова, председател на Комисия „Връзки с обществеността“ обеща да изгот-
вят грамоти за активно участие на най-активните членове на Ученическия парламент и ни разясни повече 
за предстоящите Панорама на специалностите и Ден на отворените врати.

Комисия „Спорт“ реши да запази в тайна предстоящите си инициативи.
В края на събраниието председателят на УП Цвети Горнишка  проведе дискусия за това какъв 

трябва да бъде имиджът на гимназията и как всеки един ученик може да допринесе за доброто име и ав-
торитет на училището.

Цвети разясни на членовете 
на парламента ролята и значението 
на всеки за постигане на по-добро 
ученическо самоуправление. При-
състващите представители на кла-
совете показаха голямо разбиране и 
желание за работа. 

Контролната комисия, със-
тавена от председателя, заместник-
председателя, секретаря и пред-
седателите на комисиите обещаха 
провеждане на различни обучения и 
тиймбилдинги.

Ан-Мари Георгиева, XI г
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Клуб „Дебати“ СГСАГ с награди от  Национален дебатьорски форум – Бургас, 2016

От 3 до 6 март 2016 г. клуб „Де-
бати“ СГСАГ взе участие в Национал-
ния дебатьорски форум. Участие взеха 
Добри Сталев, Мартин Луканов, Филип 
Андонов, Стефан Маринов, Любослав 
Герасимов и треньорът им по дебати 
Людмила Карамитева. Дебатьорите се 
представиха отлично и си тръгнаха от 
гр. Бургас с два медала. Първо място 
за най-добър говорител в World Schools 
формат - Мартин Луканов, и второ от-
борно място за отбора с участието на 
Стефан Маринов.

Националният дебатьорски фо-
рум се превърна в една от най-хубавите 
традиции - в рамките на четири дни се 
учим от някои от най-добрите българ-
ски и международни треньори. Фору-
мът предоставя възможност на ученици 
(World Schools формат), студенти (Бри-
тански парламентарен) и треньори на 
клубове да усъвършенстват уменията 
си.

Форумът се организира от Асо-
циация Дебати - София и се осъществя-
ва с подкрепата на фондация Америка за 
България като част от проекта „Bulgarian 
Debate Network“ и програма „Европа на 
гражданите“ на Европейската комисия 
като част от проекта „Debating Threats to 
Democracy and Human Rights“.

Красимира Константинова, XI а

Първи места на Регионален 

кръг на „ Най-добър млад 

строител“  

Благоевград, 2016

На регионалния кръг на 
състезанието „Най-добър млад 
строител“, който  се проведе в пе-
риода от 25 до 27 март 2016 г. в 
Благоевград, учениците на СГСАГ 
„Христо Ботев“ се представиха от-

Успехите на СГСАГ „ Христо Ботев”
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лично. Отборът на 
гимназията се кла-
сира на първо мяс-
то. Първи места 
взеха Слави Кри-
виралчев и Мартин 
Луканов в направ-
ление „Зидарии“, с 
треньор Валентин 
Стоичков, както и 
Лилия Николова в 
направление „Ма-

зилки, шпакловки и бояджийски работи“  с тре-
ньор Павлина Мицева.

Лилия Николова, XI а

Актуално в СГСАГ

Панорама на специалностите

В периода  10-11 март в Софийска гимназия по строителство архитектура и геодезия „Христо 
Ботев“  за четвърта поредна година се проведоха Дни на отворените врати и Панорама на специалностите.

Учениците от СИП „ Гражданско общество и медии“ – 10 и 11 клас представяха с изключителен 
ентусиазъм  специалностите си пред бъдещи ученици, техните родители, посетители и вече избралите 
специалност ученици от осми клас. Представителите на Гимназията предоставиха допълнителна инфор-
мация по отношение на училището, какъв е процесът по кандидатстването и перспективите, които пред-
лага.

Интересът беше голям, а процесът добре организиран. Учениците се представиха на ниво и блес-
тящата им подготовка не остана незабелязана. Някои вече за втора година представяха специалността си, 
но останалите също не им отстъпиха. Всички подходиха с желание и отговорност към събитието.

 Зададохме няколко въпроса на Ангел Гурмев и Никол Николова от 11 в клас, участници в Панора-
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мата и представители на 
една от специалностите 
в Гимназията. Ето и от-
говорите им:

•  1.Това е чет-
въртото провеждане 
на Дни на отворени-
те врати и Панорама 
на специалностите, 
самите вие възползвали 
ли сте се от  тази 
възможност преди 
кандидатстването си 
в СГСАГ?

Ангел: Не, пре-
ди кандидатстването 
си в СГСАГ не знаех за 
провеждането на  пано-
рамата, но ако знаех, бих 
се възползвал!

Никол: Когато аз кандидатствах не 
знаех, че има Ден на отворените врати и Па-
норама на специалностите.

• 2.Научихте  ли нещо ново за ва-
шата специалност при подготовката си?

Ангел: Нашата специалност е 
всеобхватна и винаги може да се научи нещо 
ново за нея. Лично аз научих много нови 
неща, които ще са ми от полза.

Никол: Разбира се! Винаги се учи 
нещо ново.

• 3.Мислите ли, че се представи-
хте подобаващо?

Ангел: Да, мисля, че аз и целият 
екип, който взе участие се представихме подобаващо. 

Никол: Доста интересен въпрос. Това може да се каже от учителите, все пак всеки от нас ще внесе 
доза субективизъм, от емоциите след представянето си.

• 4.Бихте ли се радвали, ако догодина видите някое от лицата, на които сте представяли 
Гимназията? 

Ангел: Разбира се, че ще се радвам. Това е знак 
за нашия успех и изпълнена мисия!

• 5. Ще оставят ли положителни емоции 
преживяванията ви около провеждането на 
събитието?

Ангел: Организацията около провеждането на 
Панорамата е едно от най-интересните и забавни съ-
бития в училище, затова и предполагам, че ще остави 
положителни емоции у всеки един от нас. За мен най-
хубавото беше, че се запознах с много нови хора и осъ-
ществих контакти, които мога да развивам в бъдеще.

Никол: Този момент от годината е изпълнен с 

Актуално в СГСАГ
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много положителни емоции. Няма как да се забравят!
Лилия Николова, XI а

Българска строителна седмица 

 За пета поредна година СГСАГ „Христо Ботев“  се включи в Българска строителна седмица 
в Интер експо център. Изложението се проведе от 16 до 19 март 2016 г. В представянето на училището 
се включиха тридесет и двама ученици, разпределени в четирите дни на изложението, както и препода-
вателите инженери, архитекти и ландшафтни архитекти.  Щандът на гимназията  бе  посетен от бивши 
възпитаници, хора, работещи в строителния бранш и партньори на гимназията.

Анна-Мария Илиева, XI а

Партньорство с бизнеса
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Клуб „Дебати“ и Европейски клуб на СГСАГ в Дома на Европа

На 19.02.2016 г. в Дома на Европа се проведе 
публична дискусия на тема: ,,Гражданските измене-
ния на Българското председателство на Съвета на ЕС 
2018“. 

На събитието присъстваха: госпожа Меглена 
Кунева, заместник министър-председател по коорди-
нация на европейските политики и институционални-
те въпроси и министър на образованието и науката, 
Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия 
в България и госпожа Сара Райли, заместник-посла-
ник на Великобритания в България. 

Всеки един от тях изказа своето мнение за 
това, в каква насока трябва да се полагат усилия, за да бъдем приети като равноправни членове на Европа 
и с кои свои качества страната ни е готова да изпъкне.  Изказаха се различни мнения и присъстващите в 
залата гости зададоха интересни въпроси, които провокираха дискусия.

 Проведоха се и два панела. В първата част, която беше посветена на ,,Българската визия за раз-
витие на европейските политики“ мнението си по въпроса изказаха : политологът господин Владимир 
Шопов, господин Павел Иванов, изпълнителен директор на Институт по публична администрация; гос-
подин Първан Симеонов, изпълнителен директор на Галъп Интернешънъл и господин Мартин Лесенски, 
Институт отворено общество - София. Те стигнаха до заключението, че са налице всички предпоставки за 
едно достойно представяне на България като председател на Съвета на Европа през 2018г.

Във втората част, която бе на тема ,,Гражданите и българското председателство: Очаквания и въз-
можности“, отношение взеха: госпожа Линка Тонева, проф. Ингрид Шикова от катедра ,,Европеистика“ 
на СУ, господин Георги Камов от Фондация ,,Багра“ и госпожа Елисар Башир от сдружение blEUprint.

  В речта си госпожа Меглена Кунева повтори няколко пъти как трябва да изглежда България в 
очите на Европа, как трябва да се насочим към организирането на нови 160 събития, с които да им пока-
жем, че сме активни и богати откъм култура и история.

 Разбира се, такива думи може би  се  очаква да се чуят на такова събитие, в което се обсъжда 
действието на институции и неправителствените организации, свързани с ЕС. 

Кой е правилният път трябва да решат не само политиците и организациите, а трябва да се чуе и 
гласът на гражданите и обществото.

За нас остава да слушаме, да чуваме, да мислим, да осъзнаваме, да задаваме въпроси, да търсим 
отговори, да сме отговорни, да сме истински!        Валентина Цветкова, XI а

Актуално в СГСАГ

Инженери в клас

През 2016 г.  JA Bulgaria провежда съв-
местна инициатива с Bosch Global България, “Ин-
женери в клас”, за популяризиране на инженерна-
та професия. 

В първата лекция от инициативата, на 14 
март, с акцент върху инженерните възможности 
на Бош Термотехника – „Контролирай климата в 
дома“, пред ученици от СГСАГ „ Христо Ботев“  
застана инж. Стефан Златев.

Партньорство с бизнеса
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Партньорство с бизнеса

Презентацията - това си ти

Обучението за презентационни умения 
в Гимназията по строителство, архитектура и 
геодезия „Христо Ботев“ се проведе на 16 март 
2016 година.  Обучението се проведе от  Виктор 
Балабанов  –  магистър по организационна пси-
хология, бизнес треньор и шампион по канадска 
борба.

Обучението започна с групово упражне-
ние за привличане вниманието на аудиторията, 
което грабна слушателите. Господин Балабанов 
представи своите тезиси с думите „Няма значе-
ние дали говоря с един човек отвън, или говоря 

пред 30, просто е нужна практика“. Изясни естествените емоции, които се пораждат в презентатора, по 
време на представяне - притеснението от всичките втренчени погледи, опасението да не бъдат забравени 
думите и страхът от изключване на фона (презентацията), съпровождащ  твърденията му. От там бизнес 
треньорът изрази своето мнение –„Ти си презентацията“. Своите думи доказа нагледно, като дойде „с ръ-
цете в джобовете“. Обясни колко е важно да се използват думи, познати на публиката, позицията на ръце-
те и поддържането на интереса в слушателите. Като специализиран в хуманитарната наука - психология, 
Виктор Балабанов показа процентните стойности на елементите от комуникацията, като нито един от при-

Партньорство с бизнеса

Инженери в клас
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Висше образование

Партньорство с бизнеса

състващите не можа да отгатне стойностите 
им. Потвърди предоставените данни с прак-
тически задачи, отправени към аудиторията. 
Обучението завърши с поучителна легенда.

Без съмнение Виктор Балабанов пре-
достави голямо количество информация по 
интересен и пленителен начин на учениците. 
Ботевци очакват с нетърпение следващото 
посещение на господин Балабанов.

Ралица Цанева, IX а

Кандидатстването в Австрия – шанс да успееш

Как се кандидатства?

Кандидатстването се осъществява посредством диплома за завършено средно образование. До-
кументите за кандидатстване включват и мотивационно писмо, препоръка от учител, както и документ за 
владеене на съответния език (за владеенето на немски това са TestDaf, DSH).  Кандидатстващите архитек-
тура трябва да подготвят и кратко портфолио, което да съдържа  техни скици, рисунки и др. В повечето 
университети      (като например във Виенския) се поставят задачи, които трябва да бъдат изпълнени в 
рамките на определен срок и изпратени обратно по пощата.  Особеностите при кандидатстването в по-
вечето случаи са специфични за всяко учебно заведение. Затова е препоръчително да следите сайта в 
случай на промяна в условията при кандидатстване и т.н.Австрия предоставя отлични възможности за 
образование, а в последствие и за реализация.  Тя е от основните дестинации, привличащи с превъзходния 
си имидж, липсата на такси за обучение и географската близост. Австрийските университети са световно 
известни от векове и никой не се съмнява, че образованието в Австрия е на ниво. Някои от по-известните 
университети са: Икономическият университет във Виена (WU – Wien), Техническият (TU - Wien), Част-
ният във Виена (Webster University), Техническият в Грац ( TU - Graz) и др. Виенският университет е един 
от най-старите в Европа и векове наред е отварял портите си за велики умове, широко известни днес. Един 
от тях е Зигмунд Фройд.

Структура на следването

Структурата на следването в австрийските университети не се различава много от тази в остана-
лите европейски страни. Бакалавърът е три години. За тези, които искат да продължат висшето си обра-
зование (което е препоръчително, защото на свободните работни места по-често застават магистри, а не 
хора с бакалавърска степен) магистърът е от една до две години. Повечето университети предлагат и т.нар. 
интернационална година, която предоставя възможност за изкарване на един или два семестъра в избран 
от теб университет в чужбина. 

Финансиране и настаняване
Едно от основните предимства, на които ще се натъкне бъдещият студент, остават ниските семе-

стриални такси. Въпреки това времето на следването в много случаи не може да бъде подсигурено един-
ствено от родителите, тъй като повечето семейства нямат нужните парични средства. Естествено всеки 
студент може да започне работа или да изтегли специален студентски заем, с който да осигури престоя 
си там. Най-големият разход си остава жилището. Студентите имат право на избор къде да се настанят. 
Всеки кампус има свои общежития, където контактът със състудентите естествено е по-лесен. Освен тях 
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човек може и да вземе квартира под наем.

Възможност за реализация
За всеки, който е завършил австрийско учебно заведение, перспективите са безброй. Австрия 

предлага огромна възможност за професионална реализация. Образованието, което дава тази държава, 
отваря множество врати не само там, но и в целия свят. В крайна сметка Австрия винаги е готова да под-
крепи и награди доказалите се, а също така в много отношения стимулира всички студенти и ги поощрява 
по пътя им към успеха.

Защо Австрия?
Австрия е един от предпочитаните избори на кандидатстващите не поради една или две причини. 

Освен многото възможности, които тази страна предоставя на младите по пътя на тяхното професионално 
развитие, тя им показва път, през който всеки един ще успее да пречупи мирогледа си и да погледне на 
работата и живота си по друг начин.

Мариана Дашева, Х а

Висше образование

Публичен дебат  за образованието 

На 31.03. 2016 г. Клуб Дебати – СГСАГ проведе публичен дебат на тема:  Това правителство вяр-
ва, че училищата не трябва да се концентрират върху подготовката за изпити. 

В ролята на правителството бяха Добри Сталев, Филип Андонов и Мартин Луканов, а в опозиция 
- Борислава Борисова, Любослав Герасимов и Стефан Маринов. Дебатьорите от двата отбора успяха да 
ангажират вниманието на публиката и да направят един добре структуриран дебат, изпълнен с  много до-
бри аргументи, оборвания и обрати. Особено впечатление на публиката направиха заключителните речи 
на Борислава и Добри. В залата присъстваха помощник - директорите -  инж. Христина Любенова, Вили 
Миланова и Наташа Грунева, родители и ученици от гимназията. 

Желаещите да се включат в Клуб Дебати – СГСАГ да се обърнат към треньора по дебати – Люд-
мила Карамитева.

Актуално в СГСАГ
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Актуално в СГСАГ

Галерия „Най-добър млад строител“ - вътрешен кръг


