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Накратко за историята на училището, за училищните знаци и символи...
1964/1965 г. - открива се Техникум по обществено хранене.
1968 г.
- Техникум по обществено хранене се обединява с ПТУ, СПТУ по
хлебопроизводство и Търговската школа в Михайловград /сега Монтана/.
1973/1974 г. - Техникум по обществено хранене се преобразува в СПТУ по обществено
хранене.
1996/1997г. - СПТУ по обществено хранене се преименува в Техникум по
ресторантьорство, търговия и обслужване.
2003/2004 г. - Техникум по ресторантьорство, търговия и обслужване се преименува в
Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен.

Новото знаме на училището

Химн на ПГРТО

50 години по пътя на успеха и безкрая
Невена Арабаджиева директор на Професионална гимназия по
ресторантьорство, търговия и обслужване
Плевен

Днес Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване –
Плевен празнува своя половинвековен юбилей!
Днес нашето училище достойно посреща своя празник! Ясно заяви пред
обществеността своята мисия, визия и цели и я накара да повярва в потенциала,
възможностите и бъдещето на екипа и училището.
Започнала самостоятелния си път през учебната 1964/1965 година, ПГ по
ресторантьорство, търговия и обслужване все повече се превръща в кауза и съдба – не
само за мен, а за екип от професионалисти, които всеки ден посвещават знания и енергия,
за да има за всички нас едно по-добро бъдеще. 50 години с постоянство, труд и любов
градим заедно историята на успешно развиваща се институция, в която се обучават
ученици в едни от най-търсените професионални направления – ресторантьорство,
хлебопроизводство и сладкарство, икономика и търговия. Създаваме уют, за да се чувства
всеки значим и обичан като в свой дом, а учениците ни… не са номер в дневника на класа,
а наши деца, с които споделяме трудностите и радостите: с тях сме и когато овладяват
знанията, и когато са потопени в семейни проблеми, и когато желаят да споделят
сърдечните си преживявания.
Постигнатите успехи са нашата мотивация за по-голяма отдаденост на каузата –
ПГРТО - Плевен. Затова всяка учебна година за нас е от изключително значение - тя носи
със себе си нови възможности и стремежи, носи още по-високи изисквания, по-голяма
самостоятелност и нови успехи. Именно преодолявайки трудностите, ние ставаме посилни, постиженията - по-скъпи, а мечтите – по-големи.
Като директор на ПГРТО - Плевен осъзнавам колко дълъг път сме изминали и
колко много ни предстои. Вярвам, че заедно ще продължим всичко хубаво, което сме
започнали, ще работим за утвърждаването на образованието като най-голямата ценност,
ще приемем предизвикателствата, за да отговорим на потребностите на професионалното
образование и нашето време.
Затова в днешния празничен ден отправям най-искрени пожелания към всички настоящи и бивши ученици, учители, служители и партньори - за здраве, сила и
вдъхновение. Пожелавам им да бъдат добри хора, да успяват със знания и умения и
навсякъде, където и да се намират, да носят в сърцето си своето училище.
Нека всички заедно да работим за просперитета на Професионална гимназия по
ресторантьорство, търговия и обслужване – училището, в което мечтите се сбъдват.
Да бъде благословен трудът ви, уважаеми учители и ученици!
Честит празник!

Директорите и учителите – те стоят зад нашите успехи

Антония Градинарова - бивш директор на училището
„…в своя жизнен и трудов път и аз бях частица от този колектив – цели
33 години - като учител, заместник-директор и директор.”

От позицията на изминалите години и натрупания професионален и житейски опит искам да
споделя мислите и чувствата на онези ваши колеги, дали част от себе си за възпитанието и
обучението на десетки випуски от нашето училище.
С обич и вълнение се връщам назад в годините, свързани с историята му, с неговото
създаване, развитие и утвърждаване. В наши дни то се превърна в училище с утвърдено име – име,
свързано тясно с професионализма и реализацията на стотиците млади кадри, влели се в
многообразните трудови редици на заведенията за хранене и предприятията по хлебопроизводство и
сладкарство.
Не мога да не се вълнувам, когато споделям за скромния и упорит труд на учителите и
служителите от училището. Радвам се, че в своя жизнен и трудов път и аз бях частица от този
колектив – цели 33 години - като учител, заместник-директор и директор. В нашата работа,
изпълнена с много трудности, всеотдайност, трупане на опит и постепенни успехи, водещи бяха
обучението и възпитанието на учениците. Неслучайно дисциплината, урочните изисквания,
самодисциплината, традициите съдействаха за формиране личността на младите хора, спомагаха за
тяхното професионално, нравствено и житейско израстване. С гордост и удовлетворение си спомням
за проведените многобройни състезания по специалности, кулинарни изложби, професионални
празници, самодейни изяви по курсове (дн. класове), концертите на училищния битов хор и танцова
трупа, екскурзиите, походите и т.н. Обмяната на опит с учителските колективи от градовете Русе,
Габрово, Хасково, Ростов на Дон също оставиха трайна следа в нашата работа.
С много труд и желание бе създадена и учебно-производствената база „Орион“. В
оборудваните кабинети и работилници се провеждаше учебната и производствена дейност. Няма да
забравя упорития труд в учебно-производствения цех по хлебопроизводство, в който се произвеждаха
хляб и закуски, станали известни и търсени в целия град, както и за красивите сладкарски изделия,
изработени от учениците по „Хлебопроизводство и сладкарство“. По това време имаше тясно
взаимодействие с родителите и трудовите колективи на базовите предприятия: “Балкантурист“,
“Обществено хранене“, “Нармаг“, „Наркооп“, СД „Хлебопроизводство и сладкарство“, в които найдобрите производственици бяха наставници на нашите ученици и подпомагаха с желание и усърдие
професионалното им израстване.
В навечерието на 50- годишния юбилей на училището с гордост мога да спомена имената на
колеги, оставили трайна диря в развитието му, като: Христо Дянков, Дано Нешков, Янка Стефанова,
Цветана Златева, Борис Цанов, Любомир Младенов, Нако Цанов, Цвятко Първанов, Елена
Кантарджиева, Пъша Илиева, Иванка Велева, Иван Тонев, Дочка Иванова, Валя Янчева, Регина
Тодорова и още много други. Днес ролята на учителския екип е много по-сложна и отговорна,
защото трябва да обучава и възпитава младите хора в условията на пазарна икономика и европейски
ценности.
Скъпи колеги, вярвам във вашите възможности, сили и упоритост да се справите с тези
потребности на времето и да пренесете щафетата на знанието и професионализма през следващите
десетилетия!
Честит ЮБИЛЕЙ!
Бъдете живи и здрави!
инж. АНТОНИЯ ГРАДИНАРОВА

Пенка Нелковска

работи 32 години в Техникум по Обществено
хранене – Плевен като учител по професионална подготовка. Автор е на
три учебника по специалност „Хлебопроизводство и сладкарство“.
Удостоена е с първи клас квалификация и званието „Главен учител“.
Носител е на орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен.

За мен е чест, че имам възможност да ви поздравя с 50 - годишния юбилей от създаването на
училището. През 1958 година започнах работа в Техникума по Обществено хранене. Преподавах:
„Технология на хлебопроизводство и сладкарство“, „Материалознание“, „Технохимичен контрол“,
Хигиена“,“Технологично обзавеждане“, „Процеси
и апарати“ и „Учебна практика по
хлебопроизводство и сладкарство“. Работехме само по записки, превеждахме от немска, френска
технология, брошури с новости в професията. По-късно издадох учебници по „Технология на
сладкарски изделия“.
Паралелките бяха по 35 ученици от Североизточна, Северозападна България и други краища
на страната. Всеки се стараеше да усвои добре професията. Трудностите в учебните работилници
/разполагахме само с основното технологично обзавеждане/ не попречиха за тяхната професионална
подготовка.
Учебната дейност беше много разнообразна. Правехме редовно часове със самостоятелна
работа, проблемност в обучението, карти за самостоятелна работа, особено в часовете по учебна
практика. Положителния си опит споделяхме със сродни училища от Плевен и страната. Посетихме
училището в Ростов на Дон, за да обменим положителен опит.
Чувствам се удовлетворена, че в хода на обучението създадохме личности, които успяха да се
реализират като добри специалисти. Имаше активна възпитателна дейност и като курсов ръководител
винаги съм извеждала учениците си без наказания, без намалено поведение, със 100% дипломиране...
За това спомагаха многото срещи с артисти, орденоносци, с участници във войните, с художници и
др.; часовете в библиотеки, музеи, много излети сред природата, екскурзии, участието в
художествената самодейност – в хор за народни песни и танцов състав... Винаги съм знаела, че
работата като учител е моето призвание. Обичах работата и учениците си.
На Вас, уважаеми колеги, пожелавам много здраве, радост и успехи за издигане просперитета
на професионалната гимназия!
инж. ПЕНКА НЕЛКОВСКА

Регина Тодорова - учител

по икономически дисциплини в Техникум по
обществено хранене – Плевен през периода 1972-1995 г.

През периода 1972-1995г. бях учител по икономически дисциплини в Техникума по
обществено хранене – Плевен, сега Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и
обслужване...
Това беше за мен осъществената ми мечта – да работя с млади хора и всеки ден да виждам как
израстват пред очите ми – давах обич, но и получавах. Вървяхме заедно, стъпка по стъпка,
изграждайки навици за трудолюбие, съзнателна дисциплина, другарство и взаимопомощ, умения да
се общува, да се живее и работи в колектив. Еднакво важни бяха и уроците, и етичните беседи,
чествания, фестивали, екскурзии, и есенните бригади, и военното обучение. В своята работа имахме
пълната подкрепа на учениците и родителите.
Скъпи колеги и ученици, обичайте своята професия! Желая Ви много здраве и сили, за да
преодолявате трудностите. Гледайте с оптимизъм в бъдещето, както бяхме и ние!
Нека доброто име на училището в продължение на този половинвековен период да се съхранява и в
бъдеще и успехите да се множат!
Честит 50 – годишен юбилей!
РЕГИНА ТОДОРОВА

Красимира

Атанасова

е
учител
по
професионална подготовка в училището през периода
1978-2009 г.

Учителската професия е призвание и себеотдаване, нея не може да я работи всеки, защото
това не е работа, това са знания, чувства, любов, усещане и търпение – взети заедно.
В СПТУ по обществено хранене – град Плевен попаднах през далечната 1978 година, без да
подозирам, че там ще остана да работя до своето пенсиониране...По време на тези години какво ли не

се случи, много реформи се направиха, непрекъснато се променяха учебни планове и програми,
извършваха се структурни промени, дори името на училището се промени два пъти.
По време
на моя 30-годишен стаж в училището преподавах предимно по предмета „Сервиране“ и това като че
ли стана моето призвание. Голямо удовлетворение за мен бе фактът, че заедно с Димитър Георгиев
от ХІІ клас, специалност „Кетеринг” спечелихме първо място на Регионалното състезание за най добър млад сервитьор през 2008 година в Габрово. Класирахме се за Националното състезание и там
бяхме забелязани от тогавашния Министър на образованието и науката – Даниел Вълчев.
Сега като пенсионер много често си спомням за класната стая и отново ме топли обичта на
бившите ми ученици. Радвам се на успехите на възпитаниците на ПГРТО, горда съм, че са ценени и
уважавани като специалисти в България и чужбина.
Желая на всички колеги и настоящи ученици много здраве и още по-големи успехи в
професионалното поприще.
инж. КРАСИМИРА АТАНАСОВА

Инж. Диана Иванова работи дълги години като
учител
и
помощник-директор
по
учебнопроизводствената дейност в ПГРТО – Плевен.
Преподава теория и практика по сервиране, барманство
и сомелиерство.
Активна и търсеща личност, всеотдайно участва
в училищните и извънкласни дейности. Ръководител е
на групата ученици от гимназията, участвали в летен
квалификационен курс в Италия през 2002 г. по линия
на европейската програма „Леонардо да Винчи“.

От ученическия чин – до катедрата
Нонка Найденова

е възпитаник на СПТУ по
обществено хранене от Випуск 1976. През 1989
година завършва Педагогическия институт в
Сливен и продължава кариерата си в същото
училище. Обучава своите ученици по професията
„Хлебар-сладкар”. През последните години те
редовно заемат призови места в Националното
състезание „Най-добър млад хлебар-сладкар”. За
големите си постижения е наградена с грамота
„Неофит Рилски“ на МОН.
МОЕТО УЧИЛИЩЕ – МОЯТА ПРОФЕСИЯ
Завърших Професионалната гимназия през 1976 година, специалност „ Производство на
сладкарски изделия”. Тогава училището се казваше СПТУ по Обществено хранене и се
помещаваще в сградата на ОУ „ Марин Дринов”. Тази специалност избрах сама и бях много
доволна от знанията, които получих в училище. Повечето от учителите не са вече между нас, но
винаги си ги спомням с умиление и добри чувства. Часовете по практика бяха достатъчно много,
за да може, когато завършим, да сме опитни и добре обучени сладкари. Спомням си само хубавите
моменти и винаги ми се е искало да мога да се върна в тези години. Сигурно бих слушала повече,
и бих попивала всички знания от учителите си.
След завършване на средното си образование веднага започнах работа в училище като
завеждащ учебна работилница. Така до ден днешен вече 37 години трудовият ми стаж преминава в
моето училище.
През 1989 година завърших Педагогическия институт в град Сливен. Винаги съм мечтала
да бъда учител. Смятам, че това е моето призвание и съм се реализирала успешно в живота.
През тези години усъвършенствах професионалните си компетенции, придобивах нови
знания и умения. Няма да изброявам награди и отличия. Реализацията на моите ученици ми носи
най-голяма радост и удовлетворение. Няма сладкарска работилница в града, в която майсторите да
не са мои възпитаници. В състезанията по хлебарство и сладкарство винаги сме заемали призовите
места.

Гордея се, че съм възпитаник на ПГРТО - Плевен и пожелавам на всички да сбъдват
мечтите си като мен. И нека училището продължи да се развива и да допринася за постигането
нови професионални успехи за нашите ученици.
Нонка Найденова
Старши учител, практическо обучение

Ученическо творчество
УЧИЛИЩЕТО
„По какъв друг начин да го назовем? Някой ще го нарече знание, но знанието е условност,
нещо, което възприемаме от света изначало... Или може би Алма Матер – майка кърмилница...
Прозаично, но истинско, защото това, което дава, е свято, ако, разбира се, се възприема истински.“
ИЗВОР ще го нарека – защото от него хората черпят знания;
СВЕТИЛИЩЕ – защото е свято място;
РАБОТИЛНИЦА – защото всички работят и се трудят усилено;
РАЗВЛЕЧЕНИЕ – защото в него се събират хора с еднакви интереси, занимания и възгледи;
ЛЮБОВ – защото се срещаш и запознаваш с други хора, имаш предпочитания към един или друг,
към различни характери или външен вид
МЪГЛА – защото, когато не си в час, си пропуснал много неща;
ИНКВИЗИЦИЯ – при редовно ходене на училище и изпитване;
КАЗАРМА – защото всеки е длъжен да ходи на училище;
ЛУДНИЦА – защото е място за взаимно разбиване на нерви;
БОГАТСТВО – защото всичко, което ти дава, е едно голямо съкровище;
КОНКУРЕНЦИЯ – защото всички се конкурират за повече успехи;
СБОРИЩЕ – защото е място, където се вихриш с приятели и познати;
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ – защото, когато всеки ден излизаш от него, си изтощен от умора;
СТЪЛБА – защото като стълба ни отвежда към съвършенството и светлината;
СЛЪНЦЕ – защото неговата светлина озарява душите ни;
ХРАНА – защото ни храни още от малки със знание;
ПЪТЕКА – защото очертава пътя ни към постигането на успехи и бъдеща реализация.
Александър Стефанов, випуск 2003

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Bulgaria:The little land

България : Малката земя

When at home alone I sit
And am very tired of it,
I have just to shut my eyes
To go sailing through the skiesTo go sailing far away
To the pleasand Land of play;
To the fairy land afar
Where the Little People are;
Where the clover-tops are trees,
And rain-pools are the seas,
And the leaves,like little ships,
Sail about on tiny trips;
And above the Daisy tree
Through the grasses,
High o'erhead the Bumble Bee
Hums and passes

Когато у дома сам си седя
и съм много изморен от това,
аз трябва просто да си затворя очите,
за да се понеса из небесата
и да отплавам надалеч към приятната земя на забавлението,
към далечната приказна земя,
където пребивават малките хора,
където връхчетата на детелините
дърветата,
а дъждовните локви са моретата...
И листата като малки кораби
плават на мънички дистанции.
А над маргаритката
из тревата
високо над теб Земната пчела жужи и лети.

са

Цветелина Александрова, XI а клас
Марин Иванов, XI а клас

Моята специалност – моята кариера
Есе
Едни от най-важните решения за човек са свързани с избора на професия и с визията му за
бъдещето. Всяко дете мечтае за своята любима професия. От малки си поставяме цели, които ни водят
напред. Естествено, не винаги човек постига това, което мечтае. И то не, защото не може, а защото се
отказва лесно. Без значение колко трудно е и какви пречки ще срещне по пътя си, той трябва да
продължи... Затова упоритостта и постоянството са качествата на успелия човек.
Хората са различни и искат различни неща от живота. Едни се стремят към власт, други - към пари,
а трети - към сигурност. Професията е нещо, което ти харесва и е приятно да практикуваш. Това не е
просто работа, която работиш, за да получиш облага след това. Това е ежедневието ти, това е начинът
ти на живот, това е твоята кариера...
Моята специалност е търговия, а професията ми е икономист. Избрах тази специалност, защото
знам, че би ми помогнала занапред. Изучаването й ми дава много познания в различни сфери. В
началото ми беше доста трудно и всичко ми изглеждаше напълно непознато. С времето ми стана
интересно, разбрах колко важно е това, което изучавам, колко полезни неща научих и ще продължавам
да уча. Затова ще продължа да уча в тази специалност, за да мога в бъдеще да изградя добра кариера. С
труд и отговорност всичко се постига...
Всеки може да прозре своята кариера, стига да желае...
Лилия Димитрова, ХІ в клас

Реализацията на нашите ученици в сферата на завършената
професия / специалност
Елена Христова е възпитаник на ПГРТО от Випуск 2004, когато завършва
специалност „Икономика, управление и финанси на търговията“ с отличен
успех. Следва в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ в Свищов и сега успешно
се реализира в икономическата сфера.

Първото нещо, което изплува в съзнанието ми, е ожесточената битка за
класиране в тази елитна паралелка по специалност „Икономика, управление и финанси на
търговията” на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в
нашия град. Помня, сякаш беше вчера, с какъв ентусиазъм прекрачих прага на училището в
деня на подаване на документите за кандидатстване. Там, в една класна стая попълних
съответните формуляри и с огромно вълнение, ден след ден, очаквах класирането. И ето, че
успях – приеха ме от второ класиране, почти в последните редици на паралелката с успех от
основното си образование – Отличен 5.50. Да, толкова ожесточена беше битката – почти
всичките ми съученици бяха пълни отличници. Изключително съм благодарна на съдбата си,
че ме отведе именно в ПГРТО - Плевен, защото когато имаш такава ученолюбива
„конкуренция” за знания и професионални умения, то неминуемо, за да си
конкурентноспособен, даваш всичко от себе си, за да отговориш на високите изисквания.
Както се казва - стараеш се да бъдеш най-добър сред най-добрите и този стремеж
впоследствие се превръща в цел на живота ти. Изключително съм благодарна на всичките си
учители за знанията и професионалните умения, които ми дадоха и ме подтикнаха да
продължа образованието си в сферата на икономиката. Днес с гордост мога да заявя, че в
професионален план станах тази, която мечтаех. Назначението ми в Национална агенция за
приходите в Дирекция „Контрол”, отдел „Ревизии” на длъжност „инспектор по приходите” е
резултат, както на наученото в годините на следването ми в Стопанска академия „Д. А.
Ценов”- гр. Свищов, така и на изключителната подготовка, дадена ми от професионалистите,
работещи в ПГРТО - Плевен – моите учители.
Благодаря Ви от цялото си сърце! Завинаги ще съм Ви признателна!
Честита 50-годишнина Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и
обслужване - Плевен!
Елена Христова

Яна Върбанова е възпитаник на ПГРТО от Випуск 2012, когато завършва
специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и
развлечение” с отличен успех. Носител е на стипендията „Достоен

продължител на будителското дело“. Участва в телевизионното
предаване „Кулинарно междучасие“. Продължава образованието си в
Университет по хранителни технологии – Пловдив.

Днес нашето училище чества своя половинвековен юбилей
Има нещо величаво в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него
мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в традиция и найтрудното - с любов да го предадеш на поколенията, да го развиват и пазят, да продължат
делото. Такова благородно дело е нашето училище, което обединява през годините хиляди
хора: учители, ученици, техните родители, служители, общественици. Обединява ни с онова
нещо - позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето.
А учителите – те са стотици...
50 випуска.
Нашето училище – то е същото.
Запазило е юношески жадни очи, смеха, радостта, мечтите, защото те са вечни.
В деня на половинвековния юбилей на родното училище ми се иска да отправя найискрени и сърдечни пожелания към всички учители, ученици и служители за крепко здраве,
съзидателен творчески труд, за търпеливо ежедневно себеотдаване, да продължават все така
да дават надежда на младите, да им помагат да откриват това, което искат.
Аз ви благодаря за труда, който положихте през тези четири години на моето
образование. Благодарение на вашия труд аз следвам сега мечтите си и ми е по-леко по пътя.
Благодаря ви за всичко!
Честита годишнина!
Яна Върбанова

Михаела Петрова е отличник на Випуск
2013. Носител е на стипендията
„Достоен продължител на будителското
дело“, участва в проект по програма
„Леонардо
да
Винчи“
и
набира
международен кулинарен опит във Виена
(Австрия), участва в
телевизионното
предаване „Кулинарно междучасие“. В
момента учи в Колежа по туризъм към
Университета „Проф. Асен Златаров“ –
гр. Бургас.

Сега, когато почти година ще измине,
откакто завърших училище и ме приеха да следвам,
в моменти на размисъл поглеждам назад и си
спомням за отминали моменти в ученическите си
години. Спомням си за моето прекрасно училище,
за моите любими учители, които толкова много ми дадоха, на толкова много неща ме научиха, толкова
много възможности разкриха пред мен. Почти винаги се натъжавам и дори понякога се просълзявам,
защото толкова много ми липсва всичко. Искам да върна времето назад, за да мога да изживея всичко
отначало: да поправя грешките, които съм допуснала; да науча повече; да се представя по-добре; да
покажа много повече от това, което вече показах. Уви, не мога да го сторя.
Въпреки всичко тези четири години бяха изключителни за мен! Участвах в състезанията: „Найдобър млад готвач" и „Най-добър млад сервитьор" на България, на регионално и национално ниво емоцията беше наописуема...

Благодарение на това, че училището спечели проект по програмата „Леонардо да Винчи" и
високия ми успех в училище, успях да посетя Австрия (Виена) - едно незабравимо и неповторимо
пътуване. Участвах в кръжок по проект „УСПЕХ", обогатих знанията и уменията си в областта на
кулинарията. Изживях едно незабравимо лято по време на стажа ни в хотел „Иберостар" (КК „Златни
пясъци“), където натрупах опит в областта на обслужването в заведенията за хранене и развлечение.
Наградиха ме със стипендия за будител на училището. Участвах в телевизионно предаване „Кулинарно
междучасие". Включвах се в тържества и мероприятия, организирани по различни поводи. Разбира се
има и много други такива моменти, в които на първо място представяш училището, в което учиш, и
учителите, които ти преподават, и едва след това представящ себе си, но не искам да ставам
оттегчителна...
Всичко това, което споделих с Вас, е не защото искам да се хваля, а за да изтъкна
възможностите, които ми бяха предоставени от учителите и училището, в което завърших успешно
средното си образование. С радост мога да твърдя, че попаднах на точното място, в точния момент, на
най-подходящите учители!
Искам да пожелая на вас - учениците, да „жънете" по-големи успехи от моите!
На Вас - учителите, пожелавам много здраве и търпение, за да може да подготвяте все по-добри
специалисти!
А на училището - много успех в „стремежа му" към по-добро развитие!
Благодаря!
Михаела Петрова
Джанер Исмаилов е възпитаник на ПГРТО от
Випуск 2011, когато завършва специалност
„Производство и обслужване в заведенията за
хранене и развлечение”.
…„Кандидатствах в ПГРТО – Плевен
и сега
смятам, че това е било най-правилното ми
решение.”
Завърших успешно ПГРТО - Плевен през 2011 година. Продължих образованието си в Колеж
по туризъм към Икономически университет – Варна.
Още в осми клас осъзнах, че съм влюбен в готвенето. Кандидатствах в ПГРТО – Плевен и сега
смятам, че това е било най-правилното ми решение.
Искам да благодаря на всички учители, че ми дадоха един изключително добър старт в
професионалната кариера. Позволявам си да посъветвам настоящите ученици и бъдещите кандидатгимназисти: ако сте решили да работите като готвачи, трябвя да приготвяте ястията с голяма любов!
Аз имам един любим цитат: ,,Човек изпитва най-голямо удоволствие от вкусната храна”.
Щастлив съм, че именно в нашето училище научих тайните на кулинарното изкуство, имах
шанса да се състезавам на училищно и регионално ниво, да участвам в телевизионно предаване,
съвместно с прочутия Иван Звездев...
Пожелавам успех на всеки от вас, бъдещи колеги!
Джанер Исмаилов

Реализацията на нашите възпитаници в други области
Аспарух Ангелов, възпитаник на ПГРТО, първенец на Випуск 2004 година,
завършва с отличие и Академията на Министерството на вътрешните
работи, понастоящем офицер.

Моите спомени за училище
Изминаха вече десет години, откакто завърших ПГРТО. Спомените ми обаче са все
така ярки – учителите, класните стаи, практическите упражнения, моите съученици. Това

беше едно спокойно време, през което нямах сериозни грижи и трупах знания, за да се развия
като личност.
С ПГРТО аз имам допир години преди да постъпя. Баща ми - Бойко Аспарухов, е
учител по история и аз като дете често му гостувах. Гледах с широко отворени очи
слънчевия кабинет, пълен с карти и картини. Покрай идванията ми в училище като дете ме
опознаха и останалите учители – колеги на баща ми.
Ето защо не е странно, че след завършване на основното училище аз реших да
постъпя именно в ПГРТО. И обстановката ми е позната, и ще имам професия, наред с
дипломата. Приеха ме през 1999 г. в девети „А” клас. Трябва да кажа на днешните ученици,
че по мое време постъпването в ПГРТО, наричано тогава Техникум по обществено хранене,
беше нелека задача.
С думи на признателност се обръщам към учителите в ПГРТО, които не само ми
даваха необходимите знания, но и до голяма степен спомогнаха за моето оформяне като
личност. С тях са свързани моите най-хубави спомени, защото учителите бяха не само
преподаватели, а и до голяма степен приятели на учениците. Моя класна ръководителка бе гжа Поля Маркова, предаваше ми специални предмети и практика. В нейно лице намерих не
само компетентен преподавател, но и човек, който милееше за класа си. По време на
практическите занятия приготвяхме разнообразни ястия от българската и чуждестранната
кухня. По-напредналите участваха в изложби и състезания, а много от тях си намериха и
работа по време на практиките. Повечето от съучениците ми приемаха присърце
практическите занятия по готварство, сервиране и барманство и затова получиха много
добра професионална подготовка.
Много добри спомени оставиха у мен учителите по хуманитарните предмети.
Чувствах се на място в часовете по литература на г-жа Н. Тополарова, изключително
интересни ми бяха часовете по история с г-н Б. Аспарухов, по география при г-жа И.
Иванова, по руски език при г-жа М. Тончева. С чувство за хумор, г-жа Е. Лунголова умееше
да поднесе материала по физика по един лек и достъпен начин, а часовете по биология при гжа Д. Петкова бяха и полезни, и приятни. За мен математиката и г-н И. Тонев – истински
професионалист, останаха завинаги свързани. Между многобройните уроци истинско
развлечение бяха часовете по физкултура с г-жа В. Калчева.
В нашето училище получих и първите си по-задълбочени познания по информатика.
По онова време компютрите бяха рядкост и затова всички гледаха с учудване това чудо на
техниката. Наред с крайно примитивните компютри "Правец", там за първи път работих и с
Пентиум. Учителите Д. Величкова и С. Маринова полагаха много усилия да ни въведат в
сложния свят на информационните технологии.
За подготовка по различните предмети на наше разположение бе училищната
библиотека, в която В. Данева посрещаше приятелски всеки читател и му осигуряваше
спокойна атмосфера за работа.
Обучението ми завърши през 2004 г. и като първенец на випуска получих грамота и
книга.
Оставам изпълнен с благодарност към моето ПГРТО и учителите му. Надявам се и
сегашните му възпитаници да го ценят и да издигат неговия престиж.
Аспарух Ангелов

Eдно различно интервю с
Цветомир Ангелов – Цуки
Дата на раждане – 19 април 1981 г.
Месторождение - гр. Плевен; Възпитаник на ПГРТО –
Плевен, след което продължава да учи и завършва
Националната академия за театрално и филмово
изкуство – София.
Член на екипа на "Аламинут", Цветомир Ангелов – Цуки
вече има подобаващ опит както в Сатиричния театър,
така и в родното ни кино и телевизия. Извън сцената и
снимачната площадка интересите му са изключително
всеобхватни – от спокойния риболов до динамичните
бойни изкуства на далечния Изток.
ИЗЯВИ В ТЕАТЪРА:
Сатиричен театър „Алеко Константинов”:
"Старчето и стрелата" - реж. Младен Киселов
"Укротяване на опърничавата" - реж. Мариус
Куркински.
ДКТ "Димитър Димов"- гр. Кърджали:
Дипломни спектакли : "Патиланци", "Малката фея".
ИЗЯВИ В КИНОТО:
ТВ сериал "Забранена любов";
ТВ сериал „Под прикритие” ;
"Шменти капели" с режисьор Иван Митов;
В момента се снима във филма за Васил Левски на
режисьора Максим Генчев.
Снима се и в рекламни клипове за бира „Каменец“.
КАКВО ОЩЕ МОЖЕ:
Пеене, рапиране, народни танци, брейк денс, ударни
инструменти, плуване, футбол, ски, баскетбол, голф,
бокс, фехтовка, източни бойни изкуства, шофьор
категория B, C, M и Т .....

1.Опиши се с няколко думи…
Пораснало дете …
2.
Кое
прави
от
театъра
универсално изкуство?
Театърът е огледало на живота. Да
не забравяме все пак, че има
различни видове огледала. Винаги
има нещо изкривено, пак както в
живота, но малко по-различно. За
мен универсалното в това изкуство
е, че всеки път на сцената се случва
нещо за първи път и никога няма да
се повтори. Всичко е тук и сега.
Нищо, че актьорът е репетирал и
знае какво ще се случи от началото
до края на представлението, той
трябва да преживее всеки път всяко
представление - като за първи, единствен и последен път!
3. Кой е най-истинският комплимент, който си получавал?
Веднъж ми казаха: „Ти не си земен! Ти не стъпваш по тази земя и всеки, който допуснеш до
себе си, го караш да се чувства по същия начин! “
4. Ако не беше станал актьор, сега щеше да работиш като…?
Не знам! Може би нищо друго. Вероятно по някакъв начин мозъкът ми работи на такава
вълна, че не мога да си представя да съм друг. Но, ако се абстрахирам поне за малко, вероятно
би било нещо, в което да водя другите след себе си.
5. Каква е обратната страна на успеха?
Хах… Неуспехът! По-скоро си мисля за цената на успеха. А тя е доста висока! Защото
успехът е временно явление. За да го постигнеш, трябват много усилия, а за да го задържиш
след това, тройно повече...
6. Кога за първи път плака?
Когато си поех въздух …
7. Кой е най- лесният начин да бъдеш съблазнен с …?
Доста трудна работа! Но да речем, че ме предизвикат по някакъв начин. Да.
Предизвикателството!
8. С кого мечтаеш да заседнеш поне за два часа в асансьора?
Със сигурност с някой необикновен човек. По природа всички сме уникални - сами
по себе
си. Но все пак, би ми било интересно да надникна в душата на някой човек, който обикновено

сме свикнали да подминаваме по улиците или, ако случайно го забележим, да отвръщаме
глава от него.
9. Сега е време за…?
Винаги е време за нещо ново! Всеки един ден, час, секунда. Всеки миг трябва да бъде
използван по възможно най-добрия начин, за да научим нещо и да извлечем най-доброто за
себе си. Както казват сърфистите „Да яхнеш вълната!“
10. След 20 години искаш да бъдеш…?!
Необременен от възрастта. С„... душата на дете …“
11. Твоите пожелания за 50-та годишнина на ПГРТО- Плевен?!
Пожелавам ви най-вече здраве и сили, за да можете още дълги години да създавате истински
хора и качествени професионалисти!
Нина Тополарова
старши учител по БЕЛ

Нашите делници и празници в училище
Откриване на новата 2013/2014 учебна година
Момент от откриването на новата 2013/2014
учебна година. Скъпи гости на празника бяха
г-жа Катя Трифонова - РИО Плевен, г-жа
Силвия
Марковска
Училищното
настоятелство и г-н Димитър Пенков Община Плевен.

Дни на професиите
Участие на ПГРТО в Дни на професиите – м.
октомври 2013 г., галерия „Илия Бешков” .
Форумът е в рамките на проект „Ученически
практики” на Министерството на образованието
и науката, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.

Моментът
включва
Директора - г-жа Невена
Арабаджиева, Началника
на РИО - Плевен - г-жа
Албена
Тотева
и
Областния управител на
Плевенска област – г-н
Илиян Йончев.

Кулинарен фестивал „Пъстра трапеза”
Ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и
обслужване - Плевен се включиха в кулинарния фестивал „Пъстра
трапеза” - Сливен, 26 октомври 2013 г., с председател на журито шеф
Пеньо Иванов.
Николай Андреев от 12 г клас получи грамота за „Книжен кебап по
плевенски”, а Георги Иванов от същия клас получи приз за найоригинална визия на „Печената тиква с пълнени плодове”.

Ден на народните будители
Докосвайки се до спомена за онези свои предци, които със словото и
делото си са били истински народни будители, поддържали вярата и
укрепвали волята и стремежа на народа ни към знание и напредък,
съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете,
днес ние черпим силата, която ни кара да се чувстваме по-достойни
българи, способни да градят мостове, мостовете, водещи от миналото към
нашето бъдеще.

Традиционното вече за училището честване на Деня на
народните будители в една от залите на Регионалния
исторически музей.
Специалната награда „Достоен продължител на
будителското дело“ тази година получиха Ивета Христова от
12 б клас и Албена Рашева от 12 в клас.

Дефиле "Дизайнерски торти" - състезание по технически карвинг
Във второто издание на Дефиле "Дизайнерски торти" - състезание по технически карвинг,
взеха участие ученици от ПГРТО. Състезанието беше проведено на 8-ми ноември на територията на
Интерекспо център София. Емил Митов - 11 клас, изработи ваза от тиква-цигулка, декорирана с
цветя от цвекло, морков и ряпа, за която е отличен със златен медал. Стефан Пътов - 10 клас,
изработи от цвекло, ряпа и моркови кошница с цветя, с която взе второ място.

Превенция на насилието срещу деца и младежи
Във връзка с участието на училището
ни в Глобалната инициатива за превенция
на насилието срещу деца и младежи,
класните ръководители на 8 а, 9 а, 9 г, 10 в и 11
в клас организираха на 20 ноември за своите
ученици среща разговор и тренинг със
заместник-районния прокурор
на Районна
прокуратура Плевен - г-жа Диана Маркова.
Учениците имаха възможност да
разговарят за насилието, да задават въпроси и
да изказват мнение по темата. След това
попълниха анкета във връзка с проблемите на
насилието и правата на човека.

Младежи от ПГРТО - Плевен гостуваха в Областна администрация

Заместник-областният управител на Плевенска област Мирослав Михайлов се срещна с
представители на Младежкия парламент на Професионалната гимназия по ресторантьорство,
търговия и обслужване в Плевен. Той запозна младите хора с работата на Областна
администрация. Гостите отправиха и своите многобройни въпроси за разликата между местна
и държавна власт и проявиха специален интерес към проектите, по които работи
администрацията.

Ученическият парламент на ПГРТО на заседание на Общинския съвет

Ученическият парламент на ПГРТО – Плевен в РБ „Христо Смирненски”

Работна среща с партньори
На 3 декември в зала "Орион" се
проведе ежегодната работна среща с
работодатели на тема: "Професионалното
образование - инвестиция за бизнеса".
Цели: популяризиране и разширяване на
добри практики на взаимодействие между
бизнеса и учебната институция и постигне
на
по-голяма
информираност
за
професионалното образование и обучение
в ПГРТО.
На срещата ученици от училището
демонстрираха карвинг, приготвяне на
коктейли и тункване на трюфели.

Шести пореден Коледен благотворителен концерт под наслов
“Аз и ти вярваме в Коледното чудо”
Инициатори на събитието и
този път бяха учениците от
Ученическия парламент и членовете
на Училищното настоятелство.
Залата на Военния клуб бе
препълнена от публика, която беше
щедра на аплодисменти и овации към
участниците.
Концерта
уважиха
представители на РИО - Плевен, на
местния
бизнес
и
културни
институции.
Красива кошница с цветя от
Кмета на община Плевен украси
празничната сцена, на която се
изявиха танцьори, певци и артисти от
всички класове на гимназията.
Със събраните средства от
концерта
бяха
подпомогнати
социално слаби
ученици от
гимназията.

Ценни съвети от първия Lord of the Chefs в България
Младите
готвачи
от
ПГРТО-Плевен,
Красимир Цветанов и Елза Петкова получиха ценни
съвети от първия Lord of the Chefs в България, Сидония
Радева. Състезателите, заедно с ръководителя им Поля
Маркова, потърсиха Сидония Радева, която беше гостготвач в ресторант в Плевен на 28 февруари във Вечер
на шоколадовите изкушения.
Сидония Радева разкри тънкостите в приготвянето
на вкусните ястия, с които младежите са избрали да се
представят в Регионалното състезание. Тя даде на
младите готвачи рецепти и ги посвети в тайни съставки
и подправки, с които ястията им да бъдат още повкусни.

Приз „Доблест”
По традиция на 11 март се
отбелязва Денят на артилерията и
ракетните войски на Българската
армия. По този повод Сдружение
„Артилерия – ген. Владимир Вазов”
раздаде
своите
традиционни
награди.
За пета
поредна година
беше връчен приз „Доблест” на
наши
ученици,
извършили
доблестни дела. Това са Антоанета,
Атанас, Лилия и Лъчезар от 11 в
клас с класен ръководител Габриела
Григорова, помогнали на хора в
беда.

Състезания по професии
На 14 и 15 март в Русе се проведоха Регионалните състезания за “Най-добър млад
готвач”, “Най-добър млад хлебар - сладкар”, ”Най-добър млад барман” и “Най-добър
млад сервитьор”. В него са взели участие училища от различни градове от цяла Северна
България.
Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване участва
с представители и в четирите категории.

Поздравления за състезателите и техните ръководители!

Йоана Йорданова спечели трето място и
бронзов медал в категорията „Най-добър млад
барман“ на Регионалното състезание в град
Русе и ще вземе участие в Националния кръг на
състезанието, който ще се проведе в периода 24
– 26 април 2014 г. в град Пловдив.

За “Националната кулинарна купа на България
2014” се класира и Деница Конова, която зае
пето място в надпреварата за „Най-добър млад
хлебар-сладкар“ на Регионалния кръг в град
Русе.

Знаем, можем, успяваме

Отборите

Безпристрастното жури

Подкрепящата публика

Водещата

Моменти от състезанието, организирано от Методическото обединение на учителите по
професионална подготовка – икономически предмети на тема: “Знаем, можем, успяваме“ на
26.03.2014 година. На първо място се класира 11 в клас, на второ – 11 б клас, а на трето – 11 а
клас.

Съвместни инициативи
В навечерието на светлите християнски празници в Регионален исторически музей Плевен на 11 април 2014 година бе открита изложба под мотото „Живата традиция –
великденски обичаи и обредни хлябове“. Това е първата за тази година експозиция на РИМ,
като тя е съвместна инициатива на музея и Професионалната гимназия по
ресторантьорство, търговия и обслужване - Плевен.

Ученическа борса – изложение „КЪДЕ ДА УЧИМ” – Плевен, 15-16.04.2014 г.

ПРОЕКТИ
Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”
Първи етап - Участваха 7 работодатели, 3 наблюдаващи учители, 39 ученици.
Втори етап - Включиха се 16 работодатели, 5 наблюдаващи учители, 86 ученици.

Проект BG051РО001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора.
Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ ”
2011/2012 учебна година – 10 извънкласни форми, 145 ученици
2012/2013 учебна година – 10 извънкласни форми, 138 ученици
2013/2014 учебна година - 9 извънкласни форми, 128 ученици

Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”
2009 год. проект „ Многофункционална зала за кетъринг и презентации”
2012 год. проект „Модерни кабинети по сервиране, барманство и сомелиерство – за
качествено професионално образование”
Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”
2008-2014 г. – осъществени 6 проекта.

Международни проекти „Експертна помощ за обучение на учителите и учениците в
областта на кетъринг, сервиране и барманство, информационни технологии, икономика
и мениджмънт”, СЕНИОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИС /СEС/ – немска икономическа фондация
за международна съвместна работа.
2009-2014 г. – осъществени 11 проекта

Усъвършенстваме уменията си чрез обучение в иновативни практики с експерти от
СЕНИОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИС /СЕС/ - Германия

НАШАТА СПОРТНА СЛАВА
ВОЛЕЙБОЛ – ДЕВОЙКИ
От 2001 до 2004 г.отборът участва във
финалните състезания от Ученическите игри.

ФУТБОЛ – ЮНОШИ
През 2011 г. отборът по футбол се класира на
Второ място на общинското състезание в
Плевен.

ТЕНИС НА МАСА

ХАНДБАЛ

Четвърто място във финалните състезания –
Пловдив, 2013 г.

Отборът по ХАНДБАЛ - ДЕВОЙКИ

ЕКИПЪТ НА ПГРТО – ПЛЕВЕН
Квалификационна дейност, тиймбилдинг, екскурзии …

Педагогическият съвет

Резултати от проведено самооценяване за учебната 2012/2013 година
Крайна обща оценка
на ПГРТО – Плевен - Много добра –
77.95 точки

Крайна обща оценка на ПГРТО – Плевен Много добра – 77.95 точки

Оценка по области

93,5

Оценка на ПГРТО Плевен
(брой точки)

Максимална оценка
(брой точки)

Относителна
тежест на получената
оценка (%)

Училищен мениджмънт

23.95

25

95,80

Училищна среда

14,05

20

70.25

Обучение и учене

27.20

40

68.00

Училищно партньорство

12.75

15

85.00

77.95

100

77.95

Област

77,95

100

50

ОБЩО

0
0
Максимална
оценка

Оценка1 на
Минимална
ПГРТО - Плевен оценка

ЛЕТОПИСНАТА КНИГА РАЗКАЗВА
1979/1980 учебна година
„ … разширено беше наставническото движение, като за всеки ученик в
производственото обучение се грижеше опитен наставник. Сключени бяха договори с
базовите предприятия и такива между ученик и наставник.”
1980/1981 учебна година
„ Важно събитие за годината е свързването на училището със средно професионално
кулинарно училище в Ростов на Дон. … сключи договор за дружба и сътрудничество”
1983/1984 учебна година
„Повечето от учениците завършиха с отличен успех УПК, а 70% от тях влязоха да
следват във висшите учебни заведения…”
1989/1990 учебна година
„ 1967 г. на национално състезание в София наши ученици по готварство и сладкарство
заемат ІІ място в страната и част от тях влизат в българския отбор за международни
състезания в Унгария.
1968 г. – І място на зонално състезание, спец. „Готвач” – 1 ученик награден с екскурзия до
Будапеща.
1969 г. – на републиканско състезание отборът по сладкарство заема І място и става
национален първенец.
… Женя Любенова – І място на международно състезание по сладкарство в Унгария…
… Училището е наградено с орден „Кирил и Методи” – ІІ степен.”

