
Отново в час по немски език в ГПЧЕ – гр. 
Плевен! 

 
На  10.01.2013 учениците от дванадесети клас 
на двете паралелки с първи чужд език - немски 
имаха шанса да се насладят на презентация, 
подготвена и изнесена от бившите 
възпитаници на Гимназията с преподаване на 
чужди езици – Йордан Пълов и Виктор Цеков. 
Те ни дадоха подробна информация по темите 
за висшето образование в Германия, 
Швейцария и Лихтенщайн. 

Двете момчета представиха както интересни 
факти около своето развитие след 
завършването на Гимназията, така и ни дадоха 
полезна и важна информация около 
възможностите за обучение, които предлагат 
немскоговорящите страни.  
От Виктор разбрахме, че след своето 
завършване на средното си образование през 
2006г. той завършва и бакалавърска степен в 
Американския университет в Благоевград със 
специалности Бизнес администрация и 
Бизнес информационни системи. 
След едногодишна дейност в областта на 
Корпоративното и инвестиционно банкиране 
към клон на Societe Generale Expressbank, 
София и натрупания опит като Мениджър на 
Ключови клиенти  в Les Concierges, Inc., San 
Francisco Виктор отново се връща на 
европейска земя и в момента работи по своята 
магистратура в областта на Банкирането и 
Финансов Мениджмънт в Universität 
Liechtenstein, Vaduz.  
Другият гост в дома на ГПЧЕ – Йордан Пълов 
ни сподели за своето по-нататъшно развитие в 
областта на Информатиката. След 
завършването на Гимназията с преподаване на 

чужди езици  през 2006г. той учи в Technische 
Universität Darmstadt, където получава 
бакалавърска степен със специалности 
Информатика и Икономическа информатика. 
Междувременно Йордан работи в сферата на 
Java – проектирането към Fraunhofer Institut и 
TU Darmstadt, а към настоящия момент е в 
помощ на Deutsche Telekom като Software 
Quality Manager. 
След като научихме за блестящото им 
развитие до момента, Данчо и Виктор дадоха 
най-доброто от себе си, за да ни убедят защо 
именно немският език ни отваря най-много 
пътища за реализация в Европа. След 
причините, които те изтъкнаха, бяха, че 
немският език е  основен официален работен 
език в Европейския съюз, както и най-
разпространеният език в Европейския съюз 
/официален език за над 120 милиона души/, 
което го прави и един от трите най-изучавани 
световни езика и един от десетте най-
говорени езика. По думите на момчетата това,  
с което немскоговорящите страни са  ги 
привлекли, е нивото на образованост в тях - 
над 99% в Германия, а тя в качеството си на 
страната с най-стабилната икономика в 
Европа, е Европейската финансова столица.  
Йордан и Виктор успяха да представят 
убедително предимствата на немското висше 
образование и ни подтикнаха да се замислим 
за тази възможност. Сред най-големите 

плюсове са   равносилните или дори по-ниски 
такси за обучение от тези в България, както и 
силното присъствие на немски фирми в 
България, което открива много шансове за 
професионално развитие. От своя страна 
дипломите, получени в Германия и нейните 
немскоговорящи съседки, намират признание 



в цял свят и предоставят блестяща основа и 
шансове за реализация след следването 
заради доброто реноме на университетите. Те 
са убедени също така, че немският език във  
висшето образование допринася за 
придобиването на неимоверно много и важни 
практически знания и опит, както и  
опознаване на западната култура и мироглед. 
Но може би качеството, което за повечето от 
нас би представлявало огромен плюс и 
улеснение, е кандидатстването без приемни 
изпити по специалността.  
Това, върху което Виктор обърна вниманието 
ни, бяха някои от най-важните качества и 
характеристики на Германия, която освен 
банков, технически и научен център на 
Европа, предлага многобройни възможности 
за достъпно образование на високо ниво, 
лесна, бърза и доходна реализация след 
завършване на университета. Страната 
привлича младите хора и със своя висок 
стандарт на живот и интернационални 
компании, даващи възможност за добра 
реализация на трудовия пазар.  
Оттук момчетата пристъпиха към по-
формалната част, а именно подробносттие 
относно образованието в Германия. Йордан ни 
спомена, че кандидатстването за чужденци е 
сравнително лесно и става посредством набор 
от документи, а не приемен изпит, както вече 
споменахме. Всичко, от което се нуждаят 
желаещите да получат висшето си 

образование, е сертификат за владеене на 
език като TestDaF или DSH, но не е проблем, 
ако желаещият да следва в немскоговоряща 
страна, няма нужните познания по езика. В 
този случай за целта е предвиден така 
нареченият Studienkolleg, в който кандидат-
студентите придобиват нужните езикови 

знания и се запознават с обстановката и 
средата, преди да започне „същинската част“. 
Достъпността на висшето образование го 
прави примамлив избор за българските 
младежи - семестриалните такси в редки 
случаи надхвърлят 300 EUR, като има 
възможност за работа по специалността по 
време на следването и придобиване на 
професионален опит. 

Като специалист в областта Виктор ни сподели 
от опит малко повече за специалността 
Informatik & Wirtschaftsinformatik 
/Информатика и Икономическа информатика/, 
която привлича все повече и повече млади 
хора. Голям е броят на  IT фирмите и банките, 
съсредоточени във Frankfurt am Main и 
околностите, които изпитват постоянен “глад” 
за специалисти от този бранш и поради тази 
причина осигуряват високо заплащане и 
възможности за професионално израстване. 
Атрактивна е специалността и поради бизнес 
пътуванията в други държави и възможността 
за участие в международни проекти. Две от 
най-елитните учебни заведения, където може 
да се изучава тази специалност, са TU 
Darmstadt и Goethe Universität Frankfurt. 
 
Друга страна, която набира все повече 
популярност, е Швейцария за която научихме 
повече благодарение на нашите 
презентиращи. В страната на високите 
планини, зелените поляни и вкусния шоколад 
човек може да се наслади и на истинска 
международна обстановка в сърцето на 
Европа. Швейцария дарява своите жители и 
гости с висок стандарт на живот и висока 
степен на образованост. По отношение на 
образованието може да се каже, че е от 
изключително високо качество, което 



прибавено към възможността за 
многоезиково обучение и европейските и 
световно признати бакалавърски дипломи, 
които се получават оттам, превръща 
Швейцария в желана дестинация за много 
хора. Процедурата по кандидатстване, 
подобно на тази в Германия, е улеснена, а 
таксите са сравнително ниски, което е 
компенсирано обаче от високия стандарт на 
живот.  

Към края на презентацията Йордан и Виктор 
привлякоха вниманието на учениците към 
друга набираща популярност специалност във 
висшето образование, а именно Бизнес 
администрацията. Важно е да се каже, че по-
голямата част от предлаганите работни места 
са в сферата на бизнеса, а тази специалност 
предлага цялостна подготовка за бизнес 

средата и областта на маркетинга, 
счетоводството и финансите, човешките 
ресурси, планирането и операционния 
мениджмънт. Към положителните качества на 
бизнес администрацията се числят практично-
ориентираното обучение, качеството на 
световно призната специалност и акредитация, 
както и добрата основа за специализация в 
бизнес сферата.  
 
Последваха няколко заслючителни думи за 
малката, но изобилстваща от възможности за 
развитие европейска страна – Лихтенщайн, 
където в момента Виктор се обучава.  
 
Получили толкова много полезна информация, 
ние излязохме доволни от залата, знаейки, че 
винаги можем да разчитаме на помощ и 
подкрепа по отношение на всичко, свързано с 
висшето образование и по-нататъшните 
възможности за развитие в Германия и 
останалите немскоговорящи страни. Но най-
вече се радвахме да видим  колко ценно е да 
си възпитаник на училище като нашето, 
защото „да знаеш много езици, значи да имаш 
много ключове за една врата“, както някога е 
казал Волтер. 
 
 
 

Маргарита Илиева и Вилиана Илиева, 
12. „д“ клас

 


