
Запознайте 

се с отбор 

“Balkanye”!

участници : Антоан , Виктория , Максим - 12 клас
ментор :     Елена Ингилизова
училище : “Национална финансово - стопанска гимназия” - гр . София



За нас :

Менторът :
ни е госпожа Елена Ингилизова - 
нашият учител по икономика. 
Напоследък се чувстваме доста… 
близки - имаме по 8 часа 
седмично… Това беше без 
олимпиадата!!!

Отборът :
ни се състезава за пръв 
път заедно в каквото и да 
е начинание. Жалко!
Късно се открихме… 
Разностранни сме, но  се 
допълваме. Дано и в 
бъдеще се срещнем!

Олимпиадата :
В нея открихме обща страст! 
Обща между обучението ни и 
изискванията на формата. 
Обща между всичко, което е 
всеки един от нас!!!



ЛЮБОПИТНО !!!

Тренирал съм “Теншин шоден катори 

шинторю”- японско бойно изкуство. 

Реших да участвам в състезанието, 
защото имам слабост към данните и ми 
харесва да откривам нови и интересни 
факти и връзки между тях.

А причината да избера НФСГ е, че 
познанията, които придобивам тук, са 
пряко свързани с всяка сфера в 
човешкия живот.

Любими неща: Обичам точните 
науки, фен съм на енергична 

музика като поп-рок/метъл, упорит 
съм, правя всичко, за да успея.

Максим !
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Антоан !

 ЛЮБОПИТНО !!!
Понеже съм малко капризен и нищо 
готово не ми харесва, мечтая сам да 
си построя СУПЕРКОМПЮТЪР!

Олимпиадата … честно, 
първоначално я виждах 
като добър източник на 
капитал за мечтата ми, 
обаачеее… после ми 
стана и много интересно 
и забавно! 

Имам много любими неща:
Сноуборд, волейбол, футбол и каране 
на каяк разходки навън с приятелите 
ми, както и някои шоута и сериали.

И НАЙ-ВЕЧЕ!!!
Обожавам всичко свързано с 
компютри! Обичам да ги: строя, 
поправям, човъркам, използвам… А 
вече започнах да се уча да 
програмирам.
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Виктория

You can enter a subtitle 
here if you need it

Харесвам: графичен дизайн, пътувания до нови страни и 
опознаване на различни култури, история, финтех…

Уча в НФСГ, тъй като в икономиката намирам връзка между 
всичките си разностранни интереси… Тя е навсякъде! 

Реших да участвам в състезанието по статистика, тъй като 
през обучението си все повече се убеждавам колко е важно 
да разполагаме с надеждни данни за вземането на 
правилни икономически решения и колко трудно се борави 
с тях, когато не знаеш “подробностите”. И научих много!!!

             ЛЮБОПИТНО !!!
Конната езда е любимият ми спорт, който  тренирам вече 5 години.


