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Сергей Игнатов – гост на ПГ „Велизар Пеев“ 

 

Министърът на образованието, младежта 
и науката Сергей Игнатов посети 
Професионална гимназия „Велизар Пеев“ на 
16.11.2012г. Той бе официален гост и откри нови 
кабинети по „Чуждоезиково обучение“, 
„География и икономика“, „Сладкарски 
изделия“ и работилница „Художествени 
изделия от метал“. Те са поредните 

съвременни кабинети, които училището 
предоставя в полза на учениците. 

Сред официалните гости на събитието 
бяха Христо Андреев – Началник на РИО София 
област, експерти от РИО, кметът на гр. Своге – 
инж. Жоро Цветков и Общински съветници. 

Министърът подари на училището 
проектор за компютърните зали, който ще 
помогне за придобиване на нови знания. 

Във визитата на проф. Сергей Игнатов бе 
включено и посещение на манастир „Седемте 
Престола“. Целта беше да се направи дарение 
от името на училището, продължение на 
инициативата,  която ПГ „Велизар Пеев“ 
стартира преди 2 години - „Подари на душата 
си вяра“. Тогава гимназията направи дарение 
на Черепишкия манастир. 

 

Шеф Ради Стамболов открива сладкарска работилница 

 

 В деня на откриването на поредните нови 

кабинети в ПГ „Велизар Пеев“ официален гост 

бе изявеният майстор в областта на 

сладкарското изкуство Ради Стамболов. 

 Поводът за неговото посещение беше 

откриването на кабинет „Сладкарски 

изделия“. Кабинетът е оборудван с цел 

учениците да провеждат по-ефективно своето 

обучение. Подобен комплекс е необходим, тъй 

като от новата учебна година в гимназията ни 

бе въведена нова специалност – 

„Производство на хляб, хлебни и сладкарски 

изделия“. 

 Шеф Стамболов беше впечатлен както от 

оборудването, така и от изделията, които се 

подготвят там. Той изрази своето възхищение 

от усилията, които се полагат в училището и от 

стремежа то да се превърне в едно по- 

приятно място за образоване на младите.
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ИНТЕРВЮ СЪС СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

 

 Г-н Игнатов, какво е Вашето впечатление 

от училището? 

 Удивен съм! Не очаквах да видя всичко 

това. Директорът ни показа изключителна 

техника, която не се среща и във фирмите в 

областта на електрониката. 

Училището ни е сравнявано с други 

европейски училища. Вие можете ли да 

направите някакво сравнение? 

 Конкретно не, но мога да кажа, че е на 

много високо европейско ниво. Както казах, 

има добър професионализъм и високо ниво на 

образованост. 

 

 

 Какво е отношението на министерството 

спрямо професионалното образование? 

 Ние се борим за промени в закона, защото 

професионалното обучение трябва да става все 

по-добро чрез оперативната програма, която 

искаме да изпълним – „Наука и образование“. 

Тя е насочена към средното и професионално 

образование. 

       Какво би било Вашето послание към 

учениците? 

      Освен да усвояват всичките тези знания, да 

намерят време да направят живота си по- 

интересен, защото това са най- хубавите 

години!  
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Интервю с шеф Ради Стамболов 

 

 

 Шеф Стамболов, какво е мнението Ви за 

новооткрития сладкарски кабинет?  

 Както неведнъж споменах, той е първият 

открит от 15 години насам и е направен във 

формата, в която трябва да бъде – малък, 

компактен и с удобна техника. Имате всичко 

необходимо: от водната баня за приготвяне на 

шоколад,  до фурната за  правенето на пица.  

Може да правите и печива. Много ми 

хареса островният вариант – всички да сте в 

кръг и да бъдете заедно. 

 Какви са впечатленията Ви от 

приготвените изделия днес? 

 Аз мисля, че нивото на приготвяне на 

деликатесите се покачва непрекъснато и 

желанието ви води до резултати. Важното е да 

има желание, защото иначе, само при едно 

много хубаво оборудване, качеството не 

струва нищо, ако вас ви няма. 

Какво ще кажете на младите, бъдещи 

готвачи от гимназията? 

 Животът на един човек преминава в около 

75 хил. часа работа, а на готвачите 

приблизително 85 хил. Чака ги много работа 

преди да започнат да дават интервюта!  
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През годината...  

в ПГ „Велизар Пеев” 

 

Училищни конкурси и състезания 

 През март 2012г. в Благоевград се 

проведе Национално състезание 

по информационни технологии. 

Отличени бяха: Теодор Младенов 

от 10а, Моника Спасова – 11б, 

Виолета Атанасова – 10а, 

Борислав Цветанов и Денислав 

Иванов от 12б. 

 Виолета Атанасова зае I място на 

Националното състезание по 

информационни технологии „Аз 

мога – тук и сега” в гр. Девин. 

Криси Илиева от 11е и Денислав 

Иванов от 12б се класираха в 

топ10. 

 В гр. Пловдив се проведе 

състезание “Национална купа на 

кулинарите в България”. С медал 

се завърна Иван Иванов – ученик 

от 12д клас - категория “Карвинг”, 

а с четвърта позиция бе отличена 

Изабела Димитрова от 11г клас. 

 Даниела Асенова Игнатова от 9а 

се класира на второ място в 

състезание по английски език, 

оранизирано от Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в България. 

 Поредно достойно участие в 

ученическия конкурс ,, За хляба 

наш…”  в Благоевград.  Най- 

високо отличие получи Десислава 

Георгиева – 11е клас. 

 Учениците от Литературен клуб 

,,Александър Вутимски” получиха 

заслужено признание в 

Международния ученически 

конкурс ,,Заедно в XXI век”. Хера 

Стефанова от 11е клас зае I 

място и осъществи своето 

уникално пътешествие до Москва. 
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Училищен живот 

На първи март фоайето на нашето 

училище се оцвети в бяло и червено. 

Ученици и учители се включиха активно в 

изработването на мартеници, които се 

отличаваха не само със своята 

големина, но и с оригиналността си. 

Тази година нашата 

гимназия  представи великденски яйца 

и козунаци. Яйцата впечатляваха с 

размерите си, а също така и с 

колоритния си вид. Козуначените 

изделия бяха сътворени от учениците от 

специалностите „Кетъринг” и 

„Производство и обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения”. 

Наши ученици се включиха в две 

кетърингови събития, които съпътстваха 

Световния форум на египтолози от 21 

държави през октомври. 

Ученици и преподаватели от 

нашата гимназия посетиха областната 

администрация на Софийска област 

по повод  Деня на народните будители. 

В слънчевия 1 юни 2012 г. се 

проведе Карнавал по инициатива на 

Театралното студио. 

През тази година нашата гимназия 

завършиха 140 абитуриенти. С отличен 

успех се дипломираха 33 от тях. Шест 

награди – поздравително писмо и 

парична сума получиха наши 

възпитаници, като специално 

признание от кмета на общината. 

 

 

 

Инциативи 

На 07.02.2012г. гимназията сключи 

договор за сътрудничество с Техническия 

университет – гр. София. Двете страни 

се договориха да си сътрудничат в 

областта на учебната дейност и 

практическото обучение, да организират 

и провеждат срещи, семинари, 

курсове, дни на отворените врати, 

съвместна рекламна дейност. 
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Новите кабинети в ПГ „Велизар Пеев“ 

Главната причина за посещението на 

министъра на Образованието – проф. 

Сергей Игнатов беше откриването на 

четири нови кабинета. Новооткритите 

учебни зали са обзаведени според най-

новите технологии и ще помогнат на 

учениците да задълбочат знанията си и 

да практикуват наученото.  

Чуждоезиков кабинет 

  

Учебната стая разполага с модерна 

аудио-визуална система. Има 3D 

фотоси от различни държави по стените, 

които подпомагат приятната обстановка 

за провеждане на учебни занятия. 

Кабинет по География  

Първото впечателние, което оставя 

кабинетът, е изключително съвременния 

начин на обзавеждане. В помощ на 

учениците са предоставени огромен 

глобус, карта на България, както и 

политическа карта на света. Акцент в 

невероятния интериор са фотосите на 

тавана, на които са изобразени 

природните забележителности на 

територията на страната ни. 

Сладкарски кабинет 

  

Този комплекс е създаден с цел да се 

реализира новата специалност в 

нашата гимназия „Хляб, хлебни и 

сладкарски изделия”. Оборудването е 

на много високо ниво и е според най-

новите изисквания в тази област. 

Работилница „Художествени 

изделия от метал” 

     

Тя е съвременно оборудвана с машини 

за обработване на метални и месингови 

изделия. Те са изцяло компютъризирани 

и чрез тях учениците ще имат 

възможност да практикуват своите 

професионални умения. 
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Извънкласни дейности 

 

През изминалата година стартира 

програмата за извънкласни дейности 

УСПЕХ. Целта на този проект е да 

задържи интереса на учениците и да ги 

провокира да се занимават с 

разнообразни неща. В нашата гимназия 

бяха осъществени няколко клуба и 

секции по това направление. 

 

Клуб „Екодейности сред природата” с 

ръководител Снежана Тошева, Секция 

„Стрийтбол” с ръководител Емил 

Горанов, Секция „Бодибилдинг” с 

ръководител Дарио Тодоров, Театрално 

студио с ръководител Радка Трашлиева, 

Секция „Млад журналист” с ръководител 

Юлияна Геловска, Клуб „Пътешественик” 

с ръководител Юлиана Илиева, Секция 

„Родознание” с ръководител Юлияна 

Геловска, Музикално студио с 

ръководител Игнат Игнатов, Клуб „CNC-

програмиране” с ръководител инж. 

Росица Стайкова. 
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Оправдаха ли се очакванията за 

изминалата година? 

Повечето от целите, които си 

поставихме, успяхме да 

реализираме - подобрение 

на материалната база, 

нивото на обучение, както и 

повдигане авторитета на училището. 

Осъществиха се много посещения на 

представители от минстерствата, както и 

посещение на министъра на 

образованието.  

Сградният фонд вече е собственост на 

Професионална гимназия „Велизар 

Пеев”, което дава възможност да се 

ремонтира и обзаведе на нивото на 

другите учебни зали. Ремонтът започва 

преди Коледа. 

Другото важно нещо през тази година 

беше търсенето на вариант за 

общежития и го получихме от страна на 

министерството на образованието и 

министерството на отбраната. Военното 

поделение в Свидня вече е училищна 

собственост, която ще превърнем в 

пансион, спортен център и място за 

отдих. 

 

Какви са постиженията на учениците в 

областта на кетъринга и готварството 

през годината? 

През изминалата година 

нашите ученици 

присъстваха на 

многобройни коктейли и 

кетърингови събития, като 

това им даде възможност 

да покажат умения, творчество и 

артистичност. Учениците от нашето 

училище се занимават от 3 години с  

 

едно изкуство, наречено карвинг. Тук 

искам да отбележа, че бяхме поканени 

да вземем участие в най-голямото 

кулинарно състезание на територията 

на България. Там Иван Иванов, участвал в 

категория „Карвинг”, получи медал. Той 

беше единственият ученик сред всички 

състезатели. Също така много ученици 

взеха участие и в състезания за 

сервитьорство и барманство.

  

Какъв е приносът на гимназията за 

постиженията ти в 

областта на 

информационните 

технологии? 

Училището ми помага 

с отличната материална 

база, благодарение на 

която развивам своите умения. Госпожа  

 

Снежана Иванова също много 

допринесе за успехите ми в областта на 

информационните технологии, а 

именно, първото ми място в 

националното състезание „Аз мога-тук и 

сега” в гр. Девин. С това състезание 

придобих много нови знания и умения,  

които със сигурност ще ми потрябват за 

вбъдеще. Самото преживяване беше 

много хубаво, затова бих пожелала на 

всеки да го изживее! 

Ст. Атанасов 

Д. Гочева 

В. Атанасова 


