
 
 

Професионалната гимназия по ресторантьорство, 

търговия и обслужване – Плевен 
 

 

във връзка с отбелязването на 55-годишнината от 

своето създаване 

 

ОБЯВЯВА 

конкурс за есе, стихотворение или разказ на тема: 

 

“Училище на бъдещето” 
 

Участниците могат да представят по една творба от всяка 

категория. Разработките ще се оценяват самостоятелно. 

Най-добрите творби ще бъдат обявени и наградени на  

19 април 2019 г. 

 
Критерии за оценка: 

 Авторски текст 

 Оригиналност в изразните средства 

 Спазени норми на българския книжовен език 

 

Конкурсните творби в ръкописен или печатан вид може да 

предавате на учителите по български език и литература. 

 

Краен срок: 10 април 2019 г. 

55 ГОДИНИ 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ 

ПЛЕВЕН 



  
 

Професионалната гимназия по ресторантьорство, 

търговия и обслужване – Плевен 
 

 

във връзка с отбелязването на 55-годишнината от 

своето създаване 

 

ОБЯВЯВА 

фотоконкурс на тема: 

“Моето училище през моите очи” 

/„Един ден в ПГРТО – Плевен“/ 

 
Цел на конкурса: 

Представете училището си в най-добрата светлина и създайте 

нещо градивно . 

 

Условия на конкурса: 

• Всеки участник представя до 3 бр. (черно-бели или цветни) 

снимки 13 х 18 см. На гърба на всяка снимка да са изписани 3-те 

имена на участника, кога и къде е направена снимката. 

• Ако на снимката има заснети хора, те трябва да са съгласни на 

публикации с тяхното изображение. 

 

Наградените снимки остават в архива на училището и ще 

участват в изложба в чест на 55-годишнината от създаването му. 

Творбите си предавайте в стая №8. 

Краен срок: 10 април 2019 г. 

55 ГОДИНИ 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ 

ПЛЕВЕН 



 
 

Професионалната гимназия по ресторантьорство, 

търговия и обслужване – Плевен 
 

 

във връзка с отбелязването на 55-годишнината от 

своето създаване 

 

ОБЯВЯВА 

конкурс за превод на чужд език на  

 

“Химн на ПГРТО - Плевен” 
 

Най-добрите творби ще бъдат обявени и наградени на  

19 април 2019 г. 

 
Критерии за оценка: 

 Литературен усет 

 Оригиналност в изразните средства 

 Спазени норми на книжовния език 

 

Конкурсните творби в ръкописен или печатан вид може да 

предавате на учителите по чужди езици. 

 

Краен срок: 10 април 2019 г. 

 

55 ГОДИНИ 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 

ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ 

ПЛЕВЕН 


