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ПГСС”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” 

ГРУПА ПО ИНТЕРЕСИ ”ИКОНОМИСТ” 

РЪКОВОДИТЕЛ – СТ. УЧИТЕЛ МАРИЯ 

ПЕТКОВА 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКА  – 

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА 
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Не е лесно да 

си специалист 

Икономист. 
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НЕОБХОДИМО Е ДА ЗНАЕШ, 

 КАК СЪС ЦИФРИ ДА БОРАВИШ, 

И С КОМПЮТЪРА, ЕКРАНА,  

МИШКАТА В РЪКАТА 

 УМОРА ДНЕС ДА НЯМА. 

СОФТУЕРА Е РАЗЛИЧЕН,  

НО ПЪК МНОГО ПОЕТИЧЕН,  

РЕД ПО РЕД И СЛЕД ЧЕРТАТА- 

ВЕЧЕ ЯСНИ СА НЕЩАТА. 
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