
 

02. IV.2021  / /  ПЕТЪК  / /  БРОЙ 1 
 

СТРАНИЦА 1 

 
СПЕЦИАЛНО ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ 
 

 

 

 

  

                   58 ГОДИНИ 

ПГХТ „Акад.Неделчо Неделчев“ 

 

 

НОСИТЕЛИ НА 

СТИПЕНДИЯ 

„ДИМОВ“ 

  

  Станимира Димитрова от 12б клас и 

Василена Петрова от 11в клас са 

носители  на стипендия "Красимир 

Димов", учредена от бивш възпитаник 

на училището. 

  Стипендията има за цел финансово 

подпомагане на даровити ученици в 

областта на науката, изкуството, спорта 

и професионалното направление, в 

което се обучават. 

Благодарим, г-н Димов! 

„Образованието е партньорство“ 

 

С добър екип невъзможните мечти 
стават възможности 

Приветствие по случай празника на Професионална гимназия по 
хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев” гр. Сливен 

ИВАЙЛО ГРАМАТИКОВ 12 В КЛАС  

Днес – 02 април, ПГХТ„Акад.Неделчо 

Неделчев” чества своя празник. Този 

празник е най-

важният за всяко 

училище. Той е 

символ на почитта на 

българина към 

образованието. 

Училището е храм, 

който ни дарява с 

най-голямото 

богатство на света- 

знанието.  

    Скъпи съученици, ние сме надеждата и 

бъдещето. На всички нас тук – в училище, с 

възрожденски дух ни се предават  

нравствените ценности, добродетелите и 

любовта към българските традиции. Ние 

сме тези, които трябва да знаем, че за да 

можем , за да успеем, трябва да се учим.  

Уважаеми учители,  уникален е всеки миг в 

училище, защото всеки ден е едно ново 

предизвикателство и едно ново начало. 

    

 

    На Вас е предоставена невероятната 

възможност да бъдете творци, откриватели, 

имащи прекрасната способност да изградите 

основата на знанието, на любознателността, 

на творчеството, на логиката, да показвате 

пътя към красотата, към щастието и към 

любовта, да откривате талантливите, да 

подавате ръка на тези, които се нуждаят, за 

да подготвите всяко едно дете за най-строгия 

учител – живота и за най-мъдрия учител–

книгата. 

    Всеки един от Вас, отдавайки себе си на 

учениците, с любов и професионализъм, 

поставя основите и гради общото ни бъдеще. 

    Радвам се, защото годините, прекарани в 

това училище ме карат да се замисля за 

смисъла на човешкия живот – че той има 

смисъл тогава, когато осъзнаеш, че всичко 

може да се превърне в реалност стига да 

проявиш добра воля.  

    Желая на всички здраве, силен дух и воля, 

за да вървите всеотдайно напред по пътя на 

духовността.                         

 ПГХТ  

„Акад. Н. Неделчев“ 

гр. Сливен 
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  58 ГОДИНИ ПГХТ “АКАД.НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ”  ГР.СЛИВЕН 

 

Поздравявам ви за 

избора, който сте 

направили … 
   Интервю с директора на ПГХТ 

„Акад.Неделчо Неделчев“ – г-жа 

Мария Петрова по повод празника на 

училището 

  На 2 април  Професионална гимназия по хотелиерство 

и  туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ чества своя 

празник. Това е поводът за организиране на различни 

изяви в последната седмица на месец март, съобразени 

с епидемиологичната обстановка в страната и 

наложените ограничения. Във връзка с празника 

Ростислав Георгиев от 8г клас взе интервю от 

директора на училището – г-жа Петрова. 

 

- Госпожо Петрова, сещате ли се за първия си 

работен ден в нашето училище?  

-Няма как да го забравя. Беше горещ ден в края на месец 

август. Училището беше пусто, липсваха най-важните му 

обитатели. Ако ме питате за вълнението – да имаше го и 

то беше няколко дни по-късно. На първия учебен ден. 

Училищният двор се 

изпълваше постепенно с 

ученици, облечени с 

красивите униформи на 

нашето училище, 

радостната детска глъч, 

аромата на есенните цветя 

и вълнението на 

осмокласниците, смесено с моето. 

- Какво е най-трудно Ви решение като директор 

на нашето училище? 
- За радост не си спомням. Може би защото бързо забравям 

лошото. Надявам се, и в бъдеще,  да не ми се налага да 

вземам трудни решения. 

- Кое Ви доставя най-голяма радост при 

работата с нас  учениците?  

- Ще ви отговоря така. 
Беше студен ноемврийски ден. Ученици от целия град 

стояха пред паметника на Хаджи 

Димитър и очакваха началото на 

церемонията по поднасяне на 

венци. Беше първи ноември – Ден 

на народните будители. Учениците 

от нашето училище, облечени с 

униформи, съблякоха връхните си 

дрехи, въпреки моите протести. 

Желаеха да покажат на всички 

красивите си униформи. Стисках 

палтата на учениците и реших да ги 

пресрещна, веднага щом поднесоха венеца. 

 Групата от ученици бягаха към мен с разтворени ръце и 

вместо да поемат палтата, ме прегръщаха. 

Ако трябва да отговоря кратко на въпроса. Доставя ми 

радост непосредствеността и сърдечността на децата. 
 

- Беше ли ваша детска мечта да бъдете учител? 
- Не! Желаех да стана актриса. Но както виждате не съм се 

отдалечила много от детската си мечта. Класната стая е 

една макар и малка, но велика сцена. 

- В началото нещо притесняваше ли ви? 
- За мен най-важни са  човешките отношения. Като всяко 

начало ме притесняваше как ще бъда приета от всички – 

от вас учениците, от учителите от служителите. Друго не 

ме е притеснявало.  

-Ако ви се отдаде възможност бихте ли сменили 

професията си с друга и каква би била тя? 
- Не! Макар да не ми е детската мечта, не бих сменила 

професията си с друга. Не бих станала лекар, независимо 

колко хуманна е тази професия, не бих станала 

счетоводител – цифрите и документите не са за мен. Мога 

да изброявам още много професии. Истината е една – аз 

имам най-хубавата професия – работя с млади хора и се 

чувствам полезна.  

-Сещате ли се за случай, в който ваш ученик да 

ви познае след години и какво ви каза той? 
 - Всеки иска да бъде запомнен и обичан. Обикновено 

въпросът е: „Госпожо, 

помните ли ме?“ 

-Кое е това, което Ви 

привлече да станете 

учител? 
-Работата с децата. Обичам 

да съм сред млади хора. 

Може да се повтарям, но 

това е истината. 

- Как бихте описали 

своята професия? 
 Аз съм учител по 

български език и литература. Така искам да ме помнят, 

като техния учител.  

Литературата, убедена съм, разкрива и премахва лошите 

страни у човека. Учи го на доброта и състрадателност. 

Поражда нови непознати чувства. Опознаеш силата на 

словото, разширяваш твоя кръгозор. 

Доброто познаване на правилата и нормите на българският 

език са гаранция за успех и признание в бъдеще. 

- И за край-какво ще пожелаете на учениците  

и на учителите ни? 
Пожелавам здраве, любов и усмивки. На тях се 

крепи света. Няма нищо по-хубаво от грейналата усмивка 

на детското лице. Усмивката прави красиво не само 

лицето, но и живота на хората. 

Поздравявам ви за избора, който сте направили, като 

сте избрали нашата гимназия. Доброто професионално 

образование, което тук ще получите, е гаранция за 

успешно бъдеще. Пожелавам ви щастливи и незабравими 

ученически години. 

На учителите пожелавам да бъдат обичани и 

запомнени с добро. Защото училището е за това – да 

възпитава в добро. 
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Сливен трябва да познава  акад. Неделчо  Неделчев НОВИ ПРОЕКТИ 

СПОДЕЛЕНИЯТ ОПИТ  

— ПЪТ КЪМ НОВИ 

УСПЕХИ 

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

„Проучване и усвояване на 

европейските стандарти в 

областта на кулинарния 

туризъм” 

Професионалната гимназия по хотелиерство 

и туризъм – Сливен работи по проект:2020-

1-BG01-KA102-078021  Проектът се 

финансира от програма Еразъм + 

Партньор по проекта е португалската 

организация APLICAPROPOSTA LDA, а 

реализацията е в град Брага, Португалия. 

Основна цел на проекта е да се повишат 

знанията и уменията на учениците по 

отношение на прилагането на стандартите на 

качество в туризма и в частност - в 

кулинарния туризъм. 

Подкрепа за дуалната 

система на обучение 

Учениците от професионално направление 

„Хранителни технологии“ по специалност 

„Производство на хляб и хлебни изделия“ , 

професия „Хлебар - сладкар“ с разширено 

изучаване на чужд език, обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) , 

участват в Проект BG05M2OP001-2.014-

0001 "Подкрепа за дуалната система на 

обучение".Проектът е на обща стойност 24 

425 618,58 лева и се финансира по 

Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд. 

Продължава 

работата по … 

Професионалната гимназия по хотелиерство 

и туризъм – Сливен работи по два проекта: 

Еразъм +, Стратегически партньорства 

 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-DK01-

KA202-060301 

Наименование на проекта: Образованието е 

партньорство 

С партньори – Дания, Естония, България и 

Румъния 

 

НОМЕР НА ПРОЕКТА:2019 –I-LV01-

KA229-060441_4 

Наименование на проекта: Развитие на 

предприемачески умения по време на 

училище 

С партньори – Латвия, Полша, България, 

Италия, Гърция и Испания 

 

Сливенската 

общественост трябва 

да знае и  помни 

имената на своите 

достойни граждани. 

Един от тях е акад. 

Неделчо Неделчев - 

патрон на нашето 

училище. Неговото 

име се свързва с 

лозарството и 

винарството и оставя ярки следи не само у 

нас и в чужбина. 

Завършва средното си образование в родния 

Сливен през 1908 г. и тръгва да покорява 

върховете на знанието в Монпелие, 

Франция, където е стипендиант във 

Висшето земеделско училище. След 

Първата световна война основава 

кооперативна изба "Шевка" в Сливен и през 

1925 г. специализира в Монпелие. През 

1931 година става професор и завеждащ 

катедрата по „Лозарство и винарство“ при 

Агрономическия факултет в София, на 

който по-късно става и декан. Основател и 

пръв декан е и на Агрономо-лесовъдния 

факултет в Пловдивския университет (1945-

1946).    

 

 

Всичко това се оказва недостатъчно за 

търсещата му натура и през  1952 година става 

директор  на новооснования 

Научноизследователски технологиче-

ски  институт по винарска и пивоварна 

промишленост в София. Девет години по-

късно е избран за член-кореспондент на БАН и 

става секретар на отделението "Лозарство, 

овощарство и зеленчукопроизводство" при 

Академията на селскостопанските науки в 

София. 

  Големият учен използва перфектно няколко 

чужди езика и поддържа непосредствена 

връзка с почти всички  световноизвестни 

учени в тази област. Признание за неговия 

професионализъм е  многократното му 

избиране за заместник-председател  на 

Международната служба по лозата и виното в 

Париж. Член е на Италианската академия по 

лозарство и винарство и на Френската 

академия на селскостопанските науки.  

  До края на живота си (10 юни 1969 година) 

Акад. Неделчев следи отблизо развитието на 

световната лозаро-винарска наука и оставя 

много научни трудове в наследство за 

поколенията. 

   

Биляна Василева                     

                 VIII г клас 

 

 

 
 

 

Реализирането на проекта ще разшири обхвата на извънкласните дейности 

с фокус върху STEM, като в основата на 

учебното съдържание ще се заложи на 

експеримента, чрез който учениците ще 

бъдат насърчавани да споделят идеите си 

в групови проекти. STEM центъра ще 

интегрира в последователна парадигма 

обучение, базирана на реално приложение.  
 

 

 

 

 

  

  

 

  

гр. Сливен, ул. Великокняжевска № 1,  
044/ 62 32 98 (телефон и факс) , Е-mail: pght@abv.bg  

  

 

mailto:pght@abv.bg
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УЧИМ, УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ СЕ И ПРАЗНУВАМЕ 

 
 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ФИНАНСИРАН ПО ОП „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Г. 

По проекта в ПГХТ „Акад.Неделчо Неделчев“ са формирани общо 12 групи 

по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

МОЕТО УЧИЛИЩЕ  ПРАЗНУВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое  училище  

Мое училище,  

изпълнено с мечти,  

толкова невероятно  

и красиво си ти.  

Училище любимо, 

чуваш ли?  Говоря ти,  

искам да ти кажа аз, че  

любимо стана ми.  

И колко малко ни остана… 

ще се срещнем ние с теб…  

Ех, това ще е късмет.   

               Василена Митева 

               8б клас 

 

През нашите очи 

My school 
   My school is in the center of Sliven. It 

isn’t very big but this doesn’t matter 

because the important part is inside the 

school. I like my class teacher and my 

class fellows. They are very kind and 

helping. My school is one of the best 

schools of my town. There are two more 

schools next to my school. They are 

bigger than my school. Also there is a 

playground behind it. There they started 

building a place where we can spend time 

in our PE classes when the weather is 

rainy. That’s pretty much about my 

school. I recommend you my school. You 

can visit it if you want. 

 
                 Валери Николов 8б клас 

 

 

 

 
 

My school 

Acad Nedelcho Nedelchev 

 

 

My school is located near the center of 

Sliven. It is a big advantage because 

it's close to the bus stops. The school 

is quite small but they are working on 

future projects such as constructing a 

new gym for PE. It's a trusty school. 

Most of the teachers and the security 

are nice especially the Chemistry 

teacher whom I adore the most. Other 

than that some of the students are nice 

and I love that there are two cafeterias 

nearby. There's usually a big queue but 

thanks to them you don't get to wait 

much. 

 

I think that's all about our school. 

Hopefully, I'm not missing 

anything. 

 
                 Беркай Чаушев 8б клас 

Янка Тончева  8д клас 

Станислава Стоянова    

8а клас 

 

 

Моето училище на 58 години 

 
 Моето училище е уникално. То ми дава всичко. То е моето 

място, в което се развивам, мястото, където съм себе си. То е всичко, 

което ме заобикаля, всичко, под  чието влияние и зависимост  се 

намирам.  

   Ще продължавам да го преоткривам всеки път , за да успея в 

начинанията си . Ще обогатявам житейския си опит и с времето ще 

получавам все повече отговори на въпросите, които ме вълнуват: Защо 

училището е непредсказуемо? Какъв би бил светът без него?  

Ще продължа да мечтая, защото мечтите са цели, чието 

постигане е най-важното в живота на човек.  

                            

                             Хасан Алиосманов 8б клас 

МОЕТО УЧИЛИЩЕ 

За нас, учениците на ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев", 

училището се превърна в наш втори дом, за който ще си 

спомняме в бъдеще с умиление и носталгия. Моето училище, 

пълно с толкова топлина и уют, е моята малка вселена. То е 

мястото, където учителите са наши родители. От тях научихме да 

не се страхуваме от грешките си, а да ги превъзмогваме, вървейки 

напред с гордо вдигната глава! 

Аз имам много приятели в класа. Обичам и часовете по 

литература. В тях е винаги интересно, защото, освен че четем и 

коментираме действията на героите, госпожата все ще намери 

начин да ни покаже, че трябва да бъдем добри един към друг. 

Чувствам се чудесно в моето училище, никога не бих се 

преместил в друго.  
                                                                      Валери Николов 8б клас 

 

 

Биляна Руменова  8д клас 
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МОЕТО УЧИЛИЩЕ 

 

За нас, учениците на ПГХТ "Акад. 

Неделчо Неделчев", училището се 

превърна в наш втори дом, за който ще си 

спомняме в бъдеще с умиление и 

носталгия. Моето училище, пълно с 

толкова топлина и уют, е моята малка 

вселена. То е мястото, където учителите 

са наши родители. От тях научихме да не 

се страхуваме от грешките си, а да ги 

превъзмогваме, вървейки напред с гордо 

вдигната глава! 

Аз имам много приятели в класа. 

Обичам и часовете по литература. В тях е 

винаги интересно, защото, освен че четем 

и коментираме действията на героите, 

госпожата все ще намери начин да ни 

покаже, че трябва да бъдем добри един 

към друг. Чувствам се чудесно в моето 

училище, никога не бих се преместил в 

друго.  

                                                     

Валери Николов 8б клас 

 

 

… Здравей! 
 

Моето училище празнува, 

останало съвсем само! 

Ехтят звънци по коридори празни. 

Там няма глъч и песен на деца. 

Осиротяло и … 

умислено изглежда,  

че сякаш няма да ни види пак. 

И крие някаква надежда  

любов да види в този мрак. 

Искрица малка се прокрадва: 

Ще дойде празничния ден с  

едно здравей  и песен нежна ! 

  

 

Творческо писане – клуб „Знание“ 
 



02. IV.2021 IV.2021 / /  ПЕТЪК  / /  БРОЙ 1                   

 

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ПРАЗНИКА НА ПАТРОНА 

СТРАНИЦА 6 

🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣  

 

Техники за боядисване  на великденско яйце   
  

    Великден е денят, в който християните честват Възкресението на Исус 

Христос. Подготовката му започва седмица по-

рано. Правят се козунаци и се боядисват яйца. Не е 

известно кога за пръв път са започнали да ги боядисват, 

но има исторически данни, че яйцата са се багрили и 

дарявали още в Древен Египет, Рим, Персия и 

Гърция. Самите ритуали, които са свързани с тях 

символизират раждането на живота. 

    В България по традиция яйцата се боядисват на Велики 

четвъртък или Велика Събота, като броят им зависи от 

членовете на семейството. Първото се оцветява винаги в 

червено от най-възрастната жена. Докато то е още топло и 

прясно боядисано, тя рисува кръстен знак на челата на 

децата, за да бъдат здрави. 

    Ето и някалко техники за боядисване на великденски яйца с природни продукти : 

Червен цвят 🐣 За да получите този цвят ви е необходимо 

червено цвекло. Една средно  голяма глава нарязано 

червено цвекло (без листата) се залива с литър вода, добавят 

се 1 супена лъжица оцет и 1/2 супена лъжица сол. Вари се 

заедно с яйцата в продължение на 20 минути. 

 Тъмносин  цвят 🐣 Яйцата се варят в разтвор от половин 

литър домашно червено вино, половин литър вода, 3 супени 

лъжици оцет и 1 супена лъжица сол .  

  Зелен цвят 🐣 1/2 кг спанак или 1 връзка магданоз се залива с 1 л вода, и се вари до 

оцветяване на сместа. Получената смес се маха от котлона и прецежда, а след това се 

потапят предварително сварените яйца. 

  Жълт цвят 🐣 Яйцата се варят заедно с 3 супени лъжици куркума, 1 литър вряла вода 

и 2 супени лъжици бял оцет . 

  Мраморни яйца 🐣  Суровите яйца се увиват в листа от лук, коприва, бреза и дъб и се 

стягат с конци. Варят се на слаб огън за около 30-40 минути след завиране. 

 

Виктория Иванова 8 б клас 

🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣  

 

ОБРЕДЕН ХЛЯБ ЗА ВЕЛИКДЕН 

 

Начин на приготвяне 
Маята се разтваря в леко затопленото мляко със 

захарта. След като шупне, се слага в кладенче 

от пресятото брашно. Добавя се солта, содата, 

гасена с оцет, олиото и 3 от яйцата. 

Всичко се разбърква и се добавя по малко 

студено прясно мляко, докато тестото стане 

средно меко и гладко. Оставя се да втаса на 

топло, премесва се и се оставя отново да втаса. 

За украсата се отделя тесто колкото едър 

портокал. Останалото тесто се слага в намазана 

с мазнина тава, като леко се сплесква. Може да 

направите украсата според вашия вкус и 

възможности. Хлябът се намазва с разбитото 

яйце и се пече на 180 градуса. 

🐣  🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 🐣 

 

ВЕЛИКДЕНСКИ ОБРЕДНИ 
ХЛЯБОВЕ 

Великден е смятан за най-големия християнски празник, 

който всяка година озарява дома и на българското семейство. 

Възкресение Христово отразява в най- пълен вид вярата на 

християните в един по-хубав свят, искри с чиста духовна радост 

и ни преизпълва с трепет, свещен възторг и благоговейно 

преклонение. 

Нека отворим сърцата си за доброто! 

 

По своеобразен начин 

обредният хляб възпроизвежда 

смъртта, погребването на зърното и 

неговото възкресяване, израстване. 

Той символизира плодородието, 

изобилието и благополучието.  

Обредните хлябове имат 

различни наименования - козунак, 

чупник, яйчник, паска, кукулник, 

писан кравай, великденски колак, 

плетеница, вит-превит кравай и др. 

Приготвя се във Велика 

събота през Страстната седмица.  

Замесването на обредните 

хлябове се извършва от стопанката 

на дома и към него се пристъпва с 

изключително свещенодействие - 

домакинята трябва задължително да 

се измие и да се преоблече в нови 

дрехи.  

Великденският хляб се 

приготвя от пшеничено брашно и с 

нов квас ( забъркан на Велики 

четвъртък от Страстната седмица), 

мазнина, яйца, мляко, ядки, 

сушени плодове, стафиди.  

Той е предназначен 

за Великденската трапеза, за 

лазарската кумица, за кръстника, за 

други близки.  

Формата на великденските обредни 

хлябове не е строго установена. 

Освен плетениците, характерен 

задължителен елемент от украсата 

е червеното яйце, сложено в 
средата.  

Великденският хляб никога не се 

реже, той се разчупва на толкова 

части, колкото е броят на членовете 

на семейството.  

 

 

 

Необходими продукти: 

 ЗА ЗАКВАСКА 

 прясно мляко - 100 мл. 

 захар - 1 с. л. 

 мая - 1 кубче 

 ЗА ТЕСТОТО 

 брашно - 1, 5 кг 

 сода бикарбонат - 1 щипка 

 сол - 1 ч. л. 

 оцет - 3 капки 

 захар - 2 с. л. 

 яйца - 4 бр. 

 прясно мляко - 100 мл. 

 олио - 30 мл. 
 

 

https://gotvach.bg/n7-8842-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/testo/
http://nikitova-art.com/faq-ikons/740-cherupkovite-plodove-v-obrednostta.html
http://nikitova-art.com/faq-ikons/529-plodovete-i-tyahnoto-simvolno-sadarzhanie-v-obrednostta.html
http://nikitova-art.com/faq-ikons/535-praznikat-i-trapezata.html
http://nikitova-art.com/faq-ikons/202-tzvetovete-i-tyahnoto-znachenie-v-ikonografiyata.html
http://nikitova-art.com/faq-ikons/537-funktziite-na-obredniya-hlyab.html
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9C%D0%B0%D1%8F
https://recepti.gotvach.bg/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BE
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 Професия:  Хотелиер 

 Специалност: Организация на  хотелиерството 

с разширено изучаване на английски  език  

 1 паралелка - 26 ученици  

 

Професия: Ресторантьор 

Специалност: Производство и обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения с 

разширено изучаване на английски  език  

 1 паралелка - 26 ученици  

 

Професия: Ресторантьор 

Специалност: Кетъринг с разширено изучаване 

на английски  език  

 1 паралелка - 26 ученици 

 
 

Професия: Техник- технолог в хранително- 

вкусовата промишленост 

Специалност: Производство на хляб, хлебни и 

сладкарски изделия 

 1 паралелка - 26 ученици 

 
 

Подробна информация  

за паралелки и специалности 

може да намерите: 
в сайта на училището 

pght-sliven.com 
 

тел: 044/623 552 

email: pght@abv.bg 

 гр. Сливен, ул. “Великокняжевска” №1 

 

 

 

 

 

1.Удвоената оценка от изпита по 

български език и литература в точки  

(максимален брой точки -200 т.); 

 

2. Удвоената оценка от изпита по 

математика в точки 

(максимален брой точки -200 т.); 

 

3.Оценката по първи чужд език от 

свидетелството за основно образование 

(максимален брой точки -50 т.); 

 

4. Оценката по география и икономика 

от свидетелството за основно 

образование  

(максимален брой точки -50 т.); 

 

Максимален бал: 500 точки 
 

 

 

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ 
ЗАПИСВАНЕ 

 

1 . Свидетелство за завършено 

основно образование 

 

 

2. Оригинал на медицинско 

свидетелство, издадено от личен 

лекар, удостоверяващо, че ученикът 

може да бъде записан в съответната 

специалност / професия. 
 

 

mailto:pght@abv.bg
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ОЧАКВАМЕ ВИ ! 

НИЕ ПОЗНАВАМЕ ПЪТЯ ДО УСПЕХА ! 

Здравейте , приятели на Клуб „Знание“ ! Екипът ни е нов, но с огромно желание стартираме с нашия първи брой на 

„Вестникът“ за 2020 г. Надяваме се да бъдем актуални , забавни и провокативни. При нас няма забранени теми и липса на 

професионализъм , защото правим всичко с желание и сериозна подготовка. 

 Приятни мигове от екипа ни: Валери Николов, Василена Митева, Беркай Чаушев, Хасан Алиосманов, Зарина Добрева, 

Марияна Вълканова, Виктория Иванова и ръководител г-жа Мария Грамова. 

  


