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УЧИЛИЩЕН  ВЕСТНИК 
 

ПРАЗНИЧЕН  БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА  46-та ГОДИШНИНА ОТ  
СЪЗДАВАНЕТО НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И 
ОБСЛУЖВАНЕ – ПЛЕВЕН 

 
По жътва 

Буквите – тези мънички знаци, хванати за ръце върху белия лист. Думите – 
тези търкулнати по пътя перлички обич. Учителите – тези неотказващи се 
посрещачи-изпращачи на поколенията. Когато един живот се измерва в поколения, 
значи той не е преминал като вятър над безплодни ниви. Разпънат между пролет и 
есен, този живот е сънувал жътвата. Зърната едър плод са изпълвали шепите му, а 
натежалите класове се оглеждали в очите му. От семето до жътвата – така 
изтичат годините и на нашия живот. Животът на хората, които говорят, слушат и 
чуват обичта.  Които пазят знанието. Радват се - като Иисус – на широките златни 
ниви, които са посели и отгледали. Това сме ние. Това е нашият живот. Животът на 
учителя. И като добри стопани сме създали дом – храм и път – към сърцата, 
паметта и спомените, към мечтите на нашите ученици – най-ценното, трудно 
радостно и много обичано, което сме отгледали. На 24 май ние искаме да се огледаме 
в очите на онези, които са проходили в знанието с нашата всеотдайна, ласкава, вечно 
забързана строгост. Искаме да видим колко са пораснали мечтите ни. Дали са 
разбрани думите ни и скритото зад сълзите ни. Заслужихме ли усмивките на нашите 
ученици? А собственото си безсъние... въпроси... нашите приказни светове. Колко 
богата ще е жътвата. Колко покълнала обич ще приберем в хамбарите...до следващия 
май. Месецът на буквите, думите и обичта. Месецът на Учителите. 
 

УЧИЛИЩНИ  ЗНАЦИ И СИМВОЛИ 
 

Новото знаме на ПГРТО – Плевен беше осветено на тържествен ритуал в 
църквата “Света Троица” от отец Иван  в деня преди празника на училището – 5 май.  
Изработено е от мека червена коприна, обточена със златисти ресни. Върхът на 
дървената му дръжка завършва със сребриста пика. На лицевата му страна със златни 
букви е изписано името на учебното заведение. На обратната страна с червено и бяло е 
изобразено логото на училището.  

Изтича времето. Като пясък между пръстите ни, но коприната на училищното 
знаме ще се развява по всякакъв тържествен повод и на всеки празник, когато полъхне 
зефирът, ще утвърждава поривите и амбициите на повече от 500 ученици с нови 
образователни и възпитателни ценности.  

На 5 май 2011 г. за пръв път ще прозвучи и химнът на училището, създаден по 
текст на Ивелина Генова, музика на композитора Ванко Найденов. 
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НИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА 

 Учебната 2010/2011 година започна на 15 септември с тържествено откриване и 
водосвет. От този ден ПГРТО – Плевен навлезе в своята 46–годишнина. Украсата на 
училището, участието на учениците, ритуалът по посрещането на осмокласниците и  
деветокласниците направиха този ден истински празник. Гости на тържеството бяха г-н 
Иван Новкиришки – областен управител, г-жа Албена Тотева – началник на РИО, много 
родители, бивши ученици на гимназията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЗОР на работата  на Училищния ученически парламент 
Веднага след сформирането си 

новият Ученически парламент в нашата 
гимназия започна сериозна работа. Една 
от първите му инициативи беше  срещата 
с кмета на града Найден Зеленогорски и с 
неговия заместник д-р Валентин Матеев. 
Целта й бе учениците да научат повече за 
местната власт, да чуят от 
градоначалника как заедно могат да 
работят в полза на Плевен. Направена бе 
презентация на проектите, по които 
работиха учениците през миналата 
учебна година, както и на тези, по които 
ще работят през настоящата. Младежите изразиха желание да бъдат партньори на 
Община Плевен в различни начинания. 

По отношение на бъдещата професионална реализация на младите хора в Плевен 
Кметът увери учениците от ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, че 
амбициите на общинското ръководство са точно за техните специалности да има работа 
в бъдеще. 
 

Представители на Ученическия парламент и на всички класове от училището 
посетиха Окръжния съд с цел да се запознаят с дейността на институцията. Да бъдат в 
съдебната зала по време на наказателно дело бе наистина нагледен урок за тях. „Много 
ни беше интересно, слушахме и наблюдавахме с голямо внимание. Определено 
смятаме, че инициативата имаше възпитателна цел за всеки от нас”, споделиха 
учениците. 

 
Образователен уикенд по гражданство - 4.12.2010 г. Представителна група от 

ученическия парламент при ПГРТО участва в изграждането на Градски ученически 
парламент, където се обсъждаха проблемите на младите граждани в нашия град. 
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Основното мото на срещата беше: ”Ние искаме, Ние можем, Ние търсим подкрепа, за 
да осъществим….” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Група от 28 ученици и представители на 

Ученическия парламент на ПГ по 
ресторантьорство, търговия и обслужване  
посети Народното събрание на 5 декември 
2010 год. Визитата започна с екскурзия из 
сградата на парламента. Групата се запозна с 
архитектурните й особености и с историята 
на институцията. В програмата беше 
включена среща с председателя на Народното 
събрание – г-жа Цецка Цачева.  

В импровизираната дискусия по 
проблемите на образованието и на региона учениците представиха своята гледна точка. 
Специално за събитието беше изработен плакет, който бе връчен на госпожа Цачева. 
Визитата завърши в кулоарите на Народното събрание, където учениците се срещнаха и 
снимаха с емблематични за българската политика личности. 
 

Проекти 
Мисия -Точкова гора – клуб “Ръка за ръка”  

Роден от природата , свързан завинаги със заобикалящия го свят, съвременният 
човек  търси своето начало и преоткрива вечната хармония с нея. ,,Изграждайки” 
наново своята  естествена среда,  искаме да провокираме младите хора на България   да 
последват нашия пример. Точкова гора без край , вечна във времето... докато ни има 
нас, за да я създаваме...И след нас някой да  продължи...  

Обучението в училище доизгражда съзнанието ни, превръща ни в обществено 
ангажирани личности, съпричастни на времето,  в  което живеем.  

Един от основните глобални проблеми е   опазването на околната среда. 
Акцентирайки на това, че Земята е нашият  дом,  ние озаглавихме проекта си : Мисия  - 
точкова гора. 
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„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 3” 
„Тютюна спри! Живота с мен начисто продължи! ” 

 

              ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕВЪРНА БОРБАТА СРЕЩУ 
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЕДИН ОТ СВОИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ПРИОРИТЕТИ В 
ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ. За трета поредна година учениците  от 9 
б, 11 б и 12 в  класове  на ПГРТО-Плевен участват  със свой проект в конкурса  на МЗ . 
Основна цел на  създаденото Общество на непушачите е да работи  по превенция на 
никотиновата зависимост. Голяма част от дейностите, заложени в проекта  през тази 
учебна година, са под мотото ,,Ритуали без цигари”. Общността организира тематични 
срещи и прояви, имащи за цел  популяризиране идеите на програма HELP . Основен 
партньор в дейностите по проекта е РЦЗ-Плевен. 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕЩАТА, КОИТО ПРЕОБРАЗИХА ЖИВОТА НИ В УЧИЛИЩЕ 

Ученици от ПГРТО - Плевен и майстори готвачи творят чудеса в кухнята 
ПГРТО организира работна среща на тема "Бизнесът и Професионална гимназия 

по ресторантьорство, търговия и обслужване – партньори в осъществяване на 
професионалното образование и обучение" в многофункционалната зала за 
кетърингови събития и презентации на  учебна база "Орион". Сред присъстващите бяха 
ученици, учители, служители от гимназията, представители на  институциите, бизнеса, 
ресторантьори, хлебари и сладкари.  

Ученици от специалност "Търговия", професия „Икономист” представиха 
мултимедийна презентация.  

Демонстрации на професионалните си умения и творчество направиха ученици, 
изучаващи специалностите „Кетъринг”, „Производство и обслужване в заведенията за 
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хранене и развлечения”, „Производство на кулинарни изделия и напитки” и 
„Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”.  

Младите бармани и сервитьори Любен Каракашев от ХІІ а клас, Ивалин Павлов 
и Владислав Цветанов от ХІ а клас приготвиха алкохолни и безалкохолни коктейли.  

Единадесетокласничката Александрина Палева, подпомогната от главния готвач 
на ресторант „Капитал” - Драгомир Симеонов, приготви салата „Капрезе”. За десерт 
двамата предложиха шоколадов мус със синьо сирене. 

Другата двойка готвачи Галя Павлова от ХІ а клас и Калоян Данев, готвач в р-т 
„Корона”, приготвиха студено предястие „Пушена сьомга с крема сирене”, характерно 
за английската кухня 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Дванадесетокласникът Ивайло Хернаниев, който през изминалата учебна година 

спечели второ място на регионалното състезание „Най-добър млад хлебар”,  приготви 
хилядолистно тесто, от което направи закуски в различни форми и фигури.  

Съученикът му Кристиян Джоков представи работа с карамел - изработка на 
захарна фигура. Техниката е специална и за пръв път беше демонстрирана в града. Той 
използва разтопена рафинирана захар, която оформи в различни фигури върху 
силиконово килимче.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Няколко дни преди коледните празници база “Орион” на Професионалната 

гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване се превърна в Българска коледна 
приказка. Инициативата на ученици и учители от гимназията има за цел да покаже 
нагледно стародавни традиции и обичаи на българина в дните около Рождество 
Христово. Напълно в духа на традицията коледуването бе “поверено” на деца. Гости на 
учениците от ПГРТО бяха децата от Центъра от семеен тип за деца, лишени от 
родителски грижи в Плевен. Точно те коледуваха, показвайки на каките и батковците, 
че също знаят българските коледни обичаи.  
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Членовете на Обществото на непушачите, част от проекта „Клас без тютюнев 
дим 3" - 9Б, 11Б и 12 В класове бяха подготвили подаръци за децата и възпроизведоха 
българската Бъдни вечер с обичая коледуване в миниспектакъла “Българска коледна 
приказка”, режисиран от г-жа Искра Иванова. 

Учениците от специалност ,,Кетъринг"  с г-жа Марияна Петрова презентираха 
традиционни български ястия, символ на българските Бъдни вечер и Коледа. Младите 
хлебар-сладкари под ръководството на г-жа Нонка Найденова приготвиха най-голямата 
коледна баница  и сладки изкушения, аранжирани като шоколадово дърво, за 
малчуганите от Центъра. Участие в това мероприятие с фолклорни изпълнения имаха и 
младите дарования от ансамбъл "Мизия" при Центъра за работа с деца, Плевен. 

 

 

 

 

 

В навечерието на Деня на народните будители Професионалната  ни гимназия 
организира среща със свои партньори - институции и фирми, които определя като 
будители на плевенската общественост и с които работи успешно. В приветствието си  
Невена Арабаджиева, директор на  училището, благодари на всички присъстващи за 
тяхната съпричастност и отдаденост на каузата за просперитет на българското 
образование. „Чувствам се особено радостна, че в навечерието на един от най-големите 
български празници - Денят на народните будители, на българското национално 
достойнство и българския национален дух, екипът ни има възможност да бъде домакин 
на форума “Институции - будители на плевенската общественост”, каза в словото си тя. 
                На кръгла маса “Добри практики и европейско измерение на българското 
образование” участниците в дискусията споделиха своя положителен опит. 
                На тържеството бяха връчени плакети на институциите, с които гимназията си 
партнира.  
                По решение на ръководството на училището еднократна стипендия “Достоен 
продължител на будителското дело” за постигнати високи резултати в учебната дейност 
и извънкласните занимания бе връчена на ученичката от 12 в клас Виктория Георгиева. 
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Представители oт 9А и 11А клас към ПГРТО, заедно с учителите си Елина 
Петрова и Диляна Петкова  посетиха на 19. 11. 2010 г. Окръжен съд по инициативата 
"Отворени врати", с цел запознаване с дейността на институцията. Присъстваха на 
наказателно дело, което е бе нагледен урок за тях. След разясненията за това как работи 
съдебната система у нас, бе проведен и импровизиран съдебен процес от ученици със 
съдебен състав, прокурор, подсъдим, пострадал, адвокати, свидетели, граждански ищци 
и частни обвинители. Целта на разговорите е повишаване правната култура на 
учениците и запознаване с българските закони.  

За трета поредна година ученици и учители от Професионалната гимназия по 
ресторантьорство, търговия и обслужване организираха благотворителен Коледен 
концерт под наслов "Деца помагат на деца". Идеята бе със събраните средства да бъдат 
финансово подпомогнати ученици от училището. Благотворителната инициатива беше 
уважена от кмета Найден Зеленогорски и част от екипа му, приятели и бизнес 
партньори на гимназията.  

Тази година спектакълът започна с притча. В “Доброто и злото” момичета и 
момчета от 8, 9 и 10 клас се превъплътиха в ангели и дяволи в двубой за човешките 
души. И показаха как винаги доброто надделява. В концертната програма участваха 
млади таланти от Музикалното училище и деца от Центъра за настаняване от семеен 
тип за деца, лишени от родителска грижа, които представиха миниспектакъл на 
коледна тематика. Със свои изпълнения в благотворителния концерт участваха още 
ансамбъл “Мизия”, Северняшкият ансамбъл, малчуганите от ЦДГ “Слънце”, които са 
едни от най-верните ни приятели.  

По предложение на класните ръководители със събраните средства бяха 
подпомогнати нуждаещи се ученици чрез закупуване на абонаментни карти за пътуване 
и  облекло, а също така финансово бяха подпомогнати и нуждаещи се абитуриенти.  

    

На 08.12. ученици от 9 а и 9 в клас на ПГРТО с 
класни ръководители Мариета Тончева и Искра Траянова 
посетиха Център за настаняване на деца от семеен тип в 
хотел „Сторгозия” с директор Здравко Пенев с цел 
подписване на договор за партньорство и приятелство. 
Целта е двустранна - не кампанийно внимание и 
посещение на децата от центъра по празници, а поне два 
пъти в месеца големите ученици да се занимават с тях и 
да ги учат на полезни неща. Другата цел е самите ученици 
от гимназията да се възпитават в доброта и благородство, 
съпричастност.  
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ПРЕЖИВЯНО-СПОДЕЛЕНО 

Един ден в “Кухнята на Звездев” 

Кристиян Джоков, Станислав Трифонов и Димитър Георгиев  от 12 клас бяха 
поканени в “Кухнята на Звездев” да покажат през зрителите на предаването 
кулинарните си умения. На 13 и 14 януари младежите демонстрираха невероятните си 
кулинарни фантазии. Впечатлиха не само Иван Звездев, а и фирми от бранша от 
Черноморието, които вече проявиха интерес към възпитаниците на нашата гимназия. 
Интересно в това участие е, че младите ни кулинари представиха рецепти, които 
всъщност са разработки на екипа учители по професионална подготовка от гимназията.  
             Момчетата, които успешно се представиха на Националното състезание на 
Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България, проведено 
в с.Чифлик, разказват, че много са се забавлявали. Доволни са, че отличен кулинар като 
Иван Звездев е оценил по достойнство уменията им.  

Димитър е “автор” на зимна салата, сътворена от ябълки, салата айсберг, 
червени чушки, синьо сирене и тиквено семе. Станислав пък сътворява основното ястие 
- свинско бон филе с горски билки и гъби. Дори Звездев е бил впечатлен от идеята 
ястието да бъде декорирано с гъби, изваяни от… картофи. А пред удивените погледи на 
целия екип на Звездев Кристиян е направил своята “Захарна мечта”  -  тортата с кафяво-
бяла сиропирана основа, с два крема и ефектна декорация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РЕПОРТЕР 
Три седмици г-н Хелмут Лиу, експерт на SES (германска организация от 

пенсионирани старши експерти в различни области, които дават методическа и 
професионална помощ на училища, институции, фирми от цял свят) беше в Плевен - в 
Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, за да предаде 
част от опита си на младите плевенски кулинари. Като експерт на SES е работил в 
Казахстан, Молдова и Мексико. След Плевен, през май заминава за два месеца за 
Филипините. Във всички държави преподава модерни стилове в гастрономията на 
млади готвачи  - както на ученици, така и на млади колеги - учители в професионални 
гимназии по хотелиерство и ресторантьорство. 

В разговор с нас  г-н Лиу сподели 
категоричното си мнение, че според него най-
добре е, въпреки глобализацията на света, всеки 
народ да запази своята идентичност, своята 
специфика - и в кулинарията. Което означава и 
в кухнята да запазим основното от собствената 
си култура. Добрият готвач трябва да има и 
чувство за естетика и красота. Колкото и да е 
вкусно едно ястие, ако то просто е изсипано в 
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чинията, няма как да изпитате истинска наслада. Затова доброто ястие трябва да 
професионално приготвено и поднесено естетически – на това ни научи 
професионалистът. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АКТУАЛНО 

Дадено бе началото на нова колежанска паралелка към ПГРТО от 
професионално направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професия 
“Ресторантьор”, специалност “Организация и управление в ресторантьорството”. 
Обучението е задочно, година и половина. Преподавателите са специалисти от ПГРТО. 
“Учебните предмети са изключително в сферата на икономиката, управлението и 
организацията на кухнята и ресторанта, като се обръща много сериозно внимание на 
практическото обучение”, сподели Невена Арабаджиева, директор на ПГ по 
ресторантьорство, търговия и обслужване. “Радвам се, че сме сред първите, които вече 
предлагат колежанска форма на обучение.”, каза още г-жа Арабаджиева. 
Директорът поздрави колежаните и им пожела ползотворна работа. Поздравителен 
адрес те получиха и от ръководството и преподавателския колектив на Висше училище 
Международен колеж в Добрич. 
 

 
 

Ученическата компания по линия на програмата "Джуниър Ачийвмънт 
България" е факт в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и 
обслужване в Плевен. По идея на учениците от 11А клас е създадена компания за 
здравословен кетъринг. Тийнейджърите предлагат този вид услуги на фирми и 
институции от региона при организиране на работни срещи, семинари и празници. 
Всеки ученик е закупил акции на стойност от 5 лв. до 15 лв.. Със събрания начален 
капитал се финансират първите бизнес начинания, като се разчита на успешната 
бизнесстратегия. Ученическата компания направи своето първо представяне  по време 
на среща с работодатели, организирана в база "Орион". Продължиха дейностите във 
връзка с Коледните празници, Деня на влюбените, Пчеларското изложение и др. 
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На 14 и 15 април в палата 7 на 
Международен панаир Пловдив се проведе 
Панаир на учебно – тренировъчните фирми. На 
него се представиха 131 тренировъчни фирми, 
908 ученици, 107 учители от 50 училища от 
България, Румъния и Черна гора. 

ТФ ФЕСТ е част от проекта „Мост между 
училището и бизнеса". Ученици и студенти 
показаха своите умения в мениджмънта, 
маркетинга и бизнес администрацията, чрез 
дейността на тренировъчните фирми, които са 
създали. 
          За първи път представител на този форум 
имаше  и ПГРТО –Плевен. Със съдействието  на 
ръководството на училището и методическото 
обединение на учителите по икономически 
дисциплини гимназията представи една от 
своите учебно-тренировъчни фирми – 
„Палавници” ООД от 12 ”в” клас. Форумът 
позволи представители на различни УТФ в 

страната, които търгуват по Интернет, да се срещнат "на живо", да задълбочат своите 
бизнес отношения, да срещнат свои бизнес партньори. 
         УТФ"Палавници" ООД получи сертификат за участие, а нейният ръководител – 
Милена Гуркова – безплатен курс на обучение, предоставен от спонсора -  Висшето 
училище по финанси и застраховане – София 
 
       От 14.04. до 17.04.2011 г. ПГРТО – Плевен взе 
участие в първия по рода си специализиран форум в 
Плевен „Къде да учим”. Организатор на изложението 
беше Партнерс експо ООД сьс съдействието на 
Дирекция “Образование и култура” и   Регионален 
инспекторат по образованието, под патронажа на Кмета 
на Община Плевен.  

На проведеното изложение участваха – 
университети, институти, училища, колежи и 
организации, предлагащи курсове за обучение - които 
представиха своите програми и специалности за 
предстоящата учебна година.  

Целта на този форум беше популяризиране и 
реклама на програмите на учебните заведения и, най-
вече, това мероприятие да стане традиция за нашия 
град и регион. 

Можем с убеденост да твърдим, че нашият щанд бе един от най-
привлекателните на изложението и с най-атрактивно присъствие на ученици, 
демонстриращи знанията и уменията, които получават в училището. Успешно бе 
представена и новата професия, по която ще се извърши прием през учебната 2011-
2012 година – „Търговски представител”. 
 

Награда “Анастасия Димитрова” за просвета е учредена през 2010 година - в 
навечерието на 170-та годишнина от създаването в Плевен на първото в България 
светско девическо училище. Инициатор и основен организатор на инициативата е 
собственикът на вестник “Посредник” - Издателска къща “Фортуна прес” ООД, с 
подкрепата и в съучастие със синдикалните учителски организации в региона. 
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От 18 април 2011 година е в ход процедура по номинаране на претенденти за 
второто издание на Награда “Анастасия Димитрова” за просвета.  

На заседание на Педагогическия съвет на ПГРТО единодушно бяха определени 
предложенията за номинациите на училището в категориите   “Учител на годината” и 
“Ученик на годината”. Това са г-жа Нонка Найденова, учител по учебна практика от 
направление „Хлебопроизводство и сладкарство” и Кристиян Джоков от 12 г клас, 
специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”.  

Г-жа Нонка Найденова е предложена за номинация и за почетната грамота 
“Неофит Рилски”, която се присъжда ежегодно в навечерието на 24 май от МОМН за 
постижения и особено висок принос към просветно-образователната сфера и науката.  
Желаем успех на номинираните и се гордеем с тях.  

 

 

В час ли си: Моето училище 
На 11 и 12 април 2011 година екип на БНТ засне филм за нашето училище – ПГ 

по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен като част от съвместния проект 
на БНТ и МОМН “В час ли си: Моето училище” 

Предаването се излъчва всеки ден - от понеделник до петък в 16.20 часа. То 
представя различните училища в страната - какви специалности и предмети се изучават 
във всяко от тях, какви знания дава, какви възможности за обучение, извънкласни 
занимания и материално-техническата база предлага на своите възпитаници. 
Предаванията са своеобразни рекламни клипове на различните училища.  

Филмът за ПГРТО – Плевен се излъчи в две предавания - 2 и 3 май, и се 
надяваме да е впечатлил много млади хора, които да изберат да продължат 
образованието си в нашето училище. 

 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФОТОГРАФА 

На 14. 02. 2011 учениците от ученическа компания "Здравословен кетъринг" 
към  "Джуниър Ачийвмънт" изненадаха своите съученици с интересни предложения 
послучай празника на влюбените Св.Валентин. Под наслов "Подари късмет и любов на 
любим човек" те направиха интересни предложения от сладки, сърца и късмети, които 
през целия ден можеха да се закупят във фоайето на гимназията. 
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Участие на ПГРТО Плевен на 11.02.-13.02.2011 година на Пчеларското 
изложение в Плевен със собсвено производство.    
 Ученическата компания "Здравословен кетъринг" към Джуниър Ачийвмънт в 
гимназията също предложи своите медени сладки и кетърингови услуги чрез брошури 
и презентации. 

УСПЕЛИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПГРТО  
Всяко училище има своята история, свои традиции и неповторима атмосфера, но 

истинското му лице са учениците и техните успехи. А успехите на учениците от 
ПГРТО са много…..  

От 01.12.2010 г. до 03.12.2010 г. в с.Чифлик се проведе Национално състезание 
на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България. От 
нашата гимназия на второ място се класира Кристиян Джоков за най-добър млад 
сладкар, а Джанер Исмаилов и Станислав Трифонов спечелиха признанието на гостите 
за най-вкусно ястие. 

На 25-26.02.2011 г. в гр. Велико Търново се състоя Регионален кръг на 
състезанията „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ И СЕРВИТЬОР" , „НАЙ-ДОБЪР 
МЛАД ХЛЕБАР-СЛАДКАР " И „НАЙ-ДОБЪР МЛАД БАРМАН". 

 Кристиян Джоков зае ІІ място в категорията „НАЙ-ДОБЪР МЛАД 
ХЛЕБАР-СЛАДКАР ", а Джанер Исмаилов - ІІІ място в категорията „НАЙ-
ДОБЪР МЛАД СЕРВИТЬОР" 

 
с ПГРТО - Плевен шега не бива. 
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Трета панорама на професионалното образование  - 20 - 22.04.2011, Варна.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кристиян Джоков бе удостоен с медал и купа за престижното ІІ място в 

категорията „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХЛЕБАР-СЛАДКАР " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Националното състезание участваха учениците, класирани на първо, второ и 

трето място на регионалните състезания в Стара Загора, Банкя и Велико Търново. 
Състезанието включваше представяне на готово козуначено изделие и изработване на 
шоколадова торта с готови платки, без използване на готови елементи за декорация.  

В състезанието „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СЕРВИТЬОР” училището ни беше 
представено от Джанер Исмаилов, който премери сили с участниците на още 8 
професионални гимназии. 

 
ПО-БЪРЗО, ПО-СИЛНО, ПО-ВИСОКО 

СПОРТНА СЛАВА 
Вътрешноучилищени турнири по: 

Футбол 
І място – ХІг клас 
ІІ място – Ха клас 
ІІІ място – ХІІа клас 
 

     Волейбол 
І място – ХІг клас 
ІІ място – ХІІа клас 
ІІІ място – ІХб клас

Тенис на маса 
І място – Денислав Ивов Цветанов - VІІІа клас 
ІІ място – Джунейт Турханов Нехатов - VІІІа клас 
ІІІ място – Веселин Руменов Гойчев - ХІІа клас 
          Общинско първенство по: 
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Футбол – ІІ място – юноши – ХІ-ХІІ клас 
Хандбал – ІІІ място – девойки - ХІ-ХІІ клас 
Тенис на маса – ІІІ място – юноши – VІІІ-Х клас 
 

 
 
НАШИТЕ ТАЛАНТИ - ученическо творчество 
 
МОЕТО УЧИЛИЩЕ, МОЯТА ПРОФЕСИЯ, МОЕТО БЪДЕЩЕ (есе) 

Аз мисля, че моето училище Професионална гимназия по ресторантьорство, 
търговия и обслужване, е едно от най-добрите и преуспели училища в град Плевен. 
Мното випуски, които са завършили тук, са били големи късметлии, защото, както се 
казва, това училище ти дава „хляба в ръцете”. 

Тук ти осъществяваш една голяма мечта – поне за мене е така. 
Има различни специалности и най-добрата за мен е „Кетеринг”. Това е най-

хубавата паралелка в училището. Съвременният „Кетеринг” е не само приготвяне и 
сервиране на добра храна на специално събитие. Кетерингът е наука и изкуство да 
създаваш незабравими емоции. В основата на нашата професионална гимназия е 
стремежът да предложим разнообразието и очарованието на храната. 

Моето бъдеще зависи и от професията, но и от мен. Щом съм в това хубаво 
училище, няма как един ден да остана на улицата, защото Кетерингът е прекрасна 
професия и мога навсякъде да работя, дори и в чужбина.  

А защо зависи и от мен? 
Защото с годините ставам по-голяма, мисля по-разумно. Мисля, че щом завърша 

училище, ще следвам мечтите си. С добротата си ще успея.  
Знаем, че животът не е лесен. Сега ни е лесно, защото учим, но когато пораснем, 

проблемите и грижите растат и трябва да се справяме сами. Няма да има мама и тати, те 
ще са остарели и няма как да се занимават с нас.  

Сега е моментът да се борим и да успяваме, за да нямаме трудности напред в 
живота. 
                                                             Даниела Данова – 8 а клас 

 
Слово към всички учители 

Спомням си първия учебен ден в двора на нашето училище, така непознато и 
стряскащо бе всичко. Повечето от нас гледахме изплашено. Засичахме непознати 
погледи и виждахме как стоят учителите, изправени пред нас, с онези мили усмивки и 
топли погледи, готови през следващите четири години да ни дадат много знания. 
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 За тези четири години, които така неусетно отлетяха, ние от деца се 
превърнахме в здравомислещи хора, много израснахме и се променихме, обикнахме и 
се привързахме към училището и хората в него – учителите и учениците. 
 И когато чуем последния звънец, дори и най-силните от нас няма да успеят да 
сдържат напиращите сълзи. 
 Можем да сравним погледа на учителите ни на последния учебен ден с този на 
птиците, когато вече са научили своите рожби, своите пиленца да летят и ги пускат да 
покоряват небосвода, така и ние, на крилете на знанието ще покорим всеки връх, към 
който се стремим, било то да продължим обучението си във ВУЗ, да създадем собствен 
бизнес или да работим на висок пост. 

Госпожо директор, мили учители, 
Вие сте част от нашата младост, част от нашите радости и скърби, част от нашето 

минало! 
Благодарим  зa знанията, които ни дадохте! 
Благодарим за безкомпромисността Ви, която ни научи да се борим! 
Благодарим, че ни научихте да  бъдем по-добри хора! 
Ще ви запомним с всяка добра дума, всяка мъдра поука и малка забележка.  
Не се разделяме с вас, защото вие оставате завинаги част от нас! 
Благодарим ви за всичко! 
Благодарим! 
Благодарим! 

 
От името на Випуск 2011 – Регина Маринова  


