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2011г. беше 

ползотворна за ПГ 

“В. Пеев” не само 

по отношение на 

усъвършенстване 

на материална 

база и 

професионално развитие на 

нашите ученици, но също така и 

поради признанието, което 

директорът Станчо Атанасов 

получи от министъра на 

образованието Сергей Игнатов. 

Призът Директор на годината 

бе връчен на тържествена 

церемония в Рилския манастир в 

присъствието на политически и 

общественозначими гости. 

Събитието се състоя в 

навечерието на 24 май – Деня на 

славянската писменост и 

култура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Министърът на 

образованието и науката Сергей 

Игнатов връчва наградата 

Директор на годината на Станчо 

Атанасов 

 

Тази награда е заслужено 

признание за усилията, които 

ръководителят на 

професионалната гимназия в 

град Своге е полагал години 

наред, за да се достигне едно 

съвременно европейско ниво. 

Осигуряването на модерни 

условия за обучение и труд е  

 

 

резултат от инициативността и 

всеотдайните усилия на целия 

колектив, участието в проекти, 

сътрудничеството с бизнеса и 

рационалното използване на 

средствата от делегирания 

бюджет на училището.  

През последните години 

интензивно се работи за 

усъвършенстване на 

материалната база.  

Това е и предпоставка за 

непрекъснатото нарастване на 

броя на приетите ученици и  

откриването на нови 

специалности. Създадени са 

много кабинети, оборудвани с 

висококачествени материали и 

учебно-технически средства, 

които дават възможност за добра 

професионална подготовка на 

кадрите, които гимназията 

създава. В седемте 

специалности, които училището 

предлага, се обучават около 700 

ученици, които ефективно 

използват съвременно 

оборудваните мултимедийни 

зали и кабинети за 

професионална и 

общообразователна подготовка. 

 

Признанието за нашето 

училище и в частност за 

директора Станчо Атанасов 

беше отразено и при 

посещенията на редица 

общественозначими личности, 

които разгледаха училището. 

Зам.-министърът на 

образованието Милена Дамянова 

изтъкна високото ниво при 

оборудването на кабинетите и ги 

сравни със западноевропейските 

училища.  
 

 

 

Подобно беше мнението и 

на инж. Стефан Мичев – 

представител на ЕСД България 

ЕООД – фирма, с която 

училището си сътрудничи по 

отношение на постигане на най-

съвременно ниво на 

материалната база. 

В процеса на 

усъвършенстване участват 

всички: директорът, учителите и 

служителите, както и самите 

ученици. 

Г-н Атанасов, каква беше 

изминалата 2011г. за 

професионалното образование 

в гр. Своге? 

Изминалата година беше 

много ползотворна за нашето 

училище, тъй като ние взехме 

участие в редица мероприятия, а 

също така гимназията беше 

посетена от важни 

общественозначими личности. 

През 2011г. училището 

успя да спечели два важни 

проекта, свързнани с 

модернизацията на 

професионалното образование. 

Имаме договорка с немска 

фирма за закупуване на 3D 

скенер и софтуер към него, с 

които може да се работи на 

машини със CNC управление. 

Вторият проект ни даде 

възможност да закупим 8 

уникални машини за 

производство на изделия от 

ковано желязо. 

Работи се и върху 

професионалното развитие на 

нашите учители, като чрез 

програмата ЛЕОНАРДО ДА 

ВИНЧИ двама от тях заминават 

на обучение в Германия чрез 

фирмата HEIDENHAIN. 

 

 

През изминалата година 

ПГ „В. Пеев” стартира кампания 

„Подари на душата си вяра”, 

чрез която училището дарява 

църковни предмети на редица 

църкви и манастири. На 

Благовещение Черепишкият 

манастир първи получи 

уникални кръстове и икони.  

Акцията ще продължи и през 

2012 година, когато най-напред 

ще подарим 8 уникални кръста, 

арка, свещници и икони на 

манастира ”Седемте престола”, а 

след това ще продължим с 

Рилския, Роженския, Клисурския 

манастир. В кампанията ще 

бъдат включени и манастири от 

Софийска област. 

Непрекъснатото 

усъвършенстване на 

материалната база продължи и 

през изминалата година, като 

акцент беше новоизграденият 

кабинет по чуждоезиково 

обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

През цялата година 

гимназията посрещаше и гости 

от цялата страна. Сред тях бяха 

кметът на София – Йорданка 

Фандъкова, началникът на РИО 

София-град – Ваня Кастрева, 

началникът на РИО София-

област – Христо Андреев, както 

и директори и учители от 

различни училища. 

 

Следва на стр.4

Кой е Велизар Пеев 

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – 

гр.Своге съществува като самостоятелно учебно 

заведение от 1994 г. За патрон на училището е избран 

Велизар Пеев – основоположник на шоколадовата 

индустрия в България и създател на свогенската фабрика 

за шоколад, която няколко десетилетия осигурява работа 

на голяма част от населението в общината. Велизар Пеев 

е роден на 21 май 1859 г. в гр. Чирпан и умира през месец 

ноември 1927 година. Патронен празник на училището е 

21 май. 

 

Признание за непрекъснато усъвършенстване 
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Поглед към 2011г...

Януари 

Началото на календарната година започна с 

провеждането на Производствена практика в 

СПА комплекс Катарино – Банско 

Нашите млади таланти се изявиха и в 

Национален литературен конкурс „Моите детски 

мечти” – гр. София. За пореден път със 

специална награда беше отличен ЛК „Ал. 

Вутимски” 

 

Февруари 

За поредна година нашите ученици взеха 

участие в конкурса „Млад готвач”, проведен в х-

л „Родина” – гр. София 

ЛК отново се изяви на Националния 

литературен конкурс „Любовта в нас” – гр. 

Варна 

Голяма еуфория цареше в училище в дните на 

заснемане на филм за нашата гимназия, който 

беше излъчен по БНТ 
 

Март 

В началото на пролетта учениците се включиха 

в училищното състезание по Информационни 

технологии 

За първи път нашата гимназия се включи и в 

състезанието по английски език към 

Асоциацията на Кеймбридж училищата в 

България, което се проведе в Ямбол 

През 2011 училището поде инициативата 

„Подари на душата си вяра” и началото и бе 

отбелязано с изработването и даряването на 

месингови изделия на Черепишкия манастир 

„Успение Богородично” 
 

 

 

Април 

Ученици от 11 клас проведоха производствената си 

практика в СПА х-л „Двореца” Велинград, където 

обслужваха ВИП гости в реални условия 

Третата национална Панорама на професионалното 

образование в гр. Варна беше ползотворна за учениците на 

нашата гимназия. Те взеха призови места в направленията 

по Счетоводство и Карвинг 

Април е традиционен месец за участие в Националния 

ученически конкурс „За хляба наш...” – Благоевград 

Поредното състезание по ИТ, в което наши възпитаници 

се включиха, беше „Аз мога – тук и сега” в гр. Девин 

 

Май 

Министърът на образованието Сергей Игнатов удостои г-н 

Станчо Атанасов с наградата Директор на годината 

Тази година училището изпрати 156 абитуриенти 

Нашата ученичка Михна Драгиева спечели първо място на 

Международния конкурс „България – Русия – вчера, днес, 

утре” 

Моника Спасова получи специална награда в конкурса 

„Химията – нашият живот, нашето бъдеще” 

 

Юни 

Денят на детето беше отбелязан с цветно карнавално 

шествие 

Наши ученици взеха участие в Националния литературен 

конкурс „Орфей – моята мечта”, както и в Международния 

конкурс „Изкуство против дрогата” – гр. Бургас 

Детският футболен отбор на Своге, който се състои от 

ученици на ПГ „В.Пеев”, взе участие на турнир във 

Франция 

Учебната година завърши с подобаващо тържество, на 

което 162 дванадесетокласници получиха своите дипломи 

и свидетелства за професионална квалификация и 77 

осмокласници получиха свидетелства 
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Юли 

Ученици от специалностите „Кетъринг” и 

„Производство и обслужване в заведенията 

за хранене и развлечения” бяха изпратени на 

производствен стаж в Италия 

За поредна година голям брой кандидат-

гимназисти се записаха в нашето училище – 

3 паралелки след 7 клас и 3 след 8 клас 

 

Август 

Дори и през ваканционните месеци в 

училището тече усилена подготовка за 

новата учебна година – оборудваха се нови 

кабинети 

Михна Драгиева осъществи своето пътуване 

до Москва, което получи като награда по-

рано през годината 

 

Септември 

На 15 септември с тържествен водосвет и 

специална програма нашата гимназия 

традиционно отвори врати за своите 

ученици 
 

 

 

Октомври 

Признание гимназията ни получи при 

посещението на столичния кмет Йорданка 

Фандъкова, началниците на инспекторат 

София - град и София - област 

Училището ни се представи и на ежегодното 

изложение в Интер Експо център 

 

Ноември 

Интерес имаше и от директорите на 

училищата от Софийска и Врачанска област 

 

Декември 

За четвърта година училището направи 

коледната украса в МОМН, представи свои 

изделия на традиционния Коледен базар, а 

също така организирахме и кетъринг за 

децата и служителите на министерството 

Нашата гимназия взе участие на общото 

събрание и коледното тържество на 

Асоциацията на Кеймбридж училищата в 

България 

17-метрова празнична торта, изработена от 

нашите ученици, украси Коледното 

тържество на община Своге 
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От  стр.1 

Какво предстои в развитието на 

ПГ „Велизар  Пеев”? 

Новата календарна година за 

училището ще започне с посещение на 

министъра на образованието Сергей 

Игнатов, парламентарния секретар 

Драгомир Маноилов, както и на членове на 

Парламентарната комисия по 

образованието, науката и въпросите за 

децата, младежта и спорта.  

Ще продължим и доизграждането на 

учебната база, като през настоящата 

година ще открием учебен комплекс за 

сладкарски и шоколадови изделия, ще 

оборудваме кабинети по география и 

биология, а също така ще насочим 

усилията си върху проектирането и 

строителството на нова спортна зала. 

През 2012 нашето училище ще 

започне и изцяло нова инициатива по 

обогатяването на базите на две от детските 

градини в нашата община. 

 

 

 

 

 

 

Искра Кирова  

преподавател по ресторантьорство и 

кетъринг  теория  
 

Какви са акцентите в професионалното 

обучение и реализацията на учениците в 

ПГ „Велизар Пеев”? 

В учебния план са застъпени 

културнообразователни области, като 

наред със задължителната 

общообразователна подготовка, се 

акцентира и върху професионалната 

подготовка – отраслова и специфична. 

Включен е учебен материал, с 

овладяването на който се цели учениците 

да усвоят основни професионални 

компетенции.  

 

Учебните часове по теория и 

практика на професията се водят от 

висококвалифицирани преподаватели, 

отлично мотивирани и работрещи в екип, 

което се стремим да предадем и на 

учениците. Но това не би било възможно 

без отличната материална база, с каквато 

много малко училища могат да се 

похвалят. 

Нашите ученици провеждат учебната 

и производствената практика в реална 

среда, където имат възможност да овладеят 

тънкостите на професията и да се 

мотивират за своята бъдеща реализация. 

При завършване на средното си 

образование учениците полагат държавни 

изпити за придобиване на трета 

квалификационна степен. С този документ 

и получените знания, умения и навици те 

са конкурентоспособни на пазара на труда 

и намират добра реализация на различни 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Параскева Петрова 

преподавател по български език, 

руски език 

 

Промениха ли се учениците и учебният 

процес през годините? 

Учениците са жизнерадостните, 

веселите и шумни млади хора, които 

сутрин посрещаме в класните стаи, а след 

края на часовете изпращаме.  

Дали учениците са се променили през 

годините? Разбира се. Те са по-освободени 

в общуването, но все така сърдечно и 

усмихнато поздравяват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пред тях стоят постоянни задачи – 

да учат, да бъдат старателни и посветени 

на знанието, независимо, че в раницата си 

носят тетрадки, учебници, лаптоп. 

Животът не стои на едно място. Той 

се променя и заедно с него се обновява и 

учебният процес. Компютрите са приятели 

и помощници и на учители, и на ученици. 

Тези, които се интересуват повече, имат 

бърз и лесен достъп до информацията и в 

часовете по литература правим 

презентации, които разширяват знанията, 

обогатяват уменията на учениците, правят 

часовете по-интересни и ги осъвременяват. 

Но има и неща, които са вечни. 

Например правописните, граматичните и 

пунктуационните норми трябва да се знаят 

и да се спазват и в писмената, и в устната 

реч, и в компютърното общуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина Илиева 

ученичка от 10
е
 клас 

 

Какво ти дава обучението в ПГ 

„Велизар Пеев“? 

Нашата гимназия е вторият ни дом в 

продължение на няколко запомнящи се 

години. С много екстри и изключителен 

интериор, базата е повече от невероятна. 

През времето, прекарно в нашето училище,  

осъзнаваме защо сме тук, кои сме и какво 

искаме от живота. 

Един ден, когато завършим, ще се 

замислим какво получихме през тези пет 

години. Отговорът ще е само един: всичко! 

 

 

 

Какво предлага ПГ „Велизар Пеев” на своите ученици 
 

Професионална гимназия „Велизар Пеев” е събирателен център за всички млади хора от областта, които са избрали като акцент в 

своето образование изучаването на дадена професия. Освен задължителната общообразователна подготовка, специфичната професионална 

насоченост дава възможност за по-нататъшна реализация на младите кадри от нашето училище. В момента при нас се изучават седем 

специалности: „Системно програмиране”, „Компютърна техника и технологии”, „Бизнес администрация”, „Кетъринг”, „Производство и 

обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Електротехника”, „Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката”, като 

актуализираме професионалните области според тенденциите на пазара на труда. Стремим се да застъпим различни направления и по този 

начин да задоволим интереса на учениците, които искат да получат обучението си в нашата гимназия.  

Професионалното образование е приоритет в повечето европейски страни и затова ние се стараем да не изоставаме от  тези тенденции. 

Спецификата в предлаганото от нас образование е фактът, че освен задължителната общообразователна подготовка, която всички други 

училища предлагат, ние подготвяме и кадри, които са професионално ориентирани и имат диплома за това. По този начин учениците, които 

завършват нашата гимназия, имат необходимата подготовка за продължаване на образованието си във ВУЗ, както и възможността да започнат 

работа в дадена сфера и на практика да покажат наученото в нашата гимназия. 

 За контакти: 

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ 

гр.Своге, ул.“Отец Паисий“ №9 

Тел.: 072698844; 0893615108; 0888821157 

e-mail: pg_vpeev@abv.bg 


