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Скъпи ученици,
Гордейте се, че сте въз  ‑ 

питаници на гимназия 
със 70‑годишни тради‑
ции в областта на про‑
фесионалното образо‑
вание! Съхранете за цял 
живот благодарността 
към всеотдайния труд 
на вашите учители! Бъ‑
дете силни и упорити, за 
да превърнете мечтите 
си в реалност! Търсете 
„хубавото“ в живота, 
така ще решите всич‑
ки проблеми и ще пре‑
одолеете всички труд‑
ности! Инвестирайте в 
знания и в собственото 
си бъдеще! Продължа‑
вайте с делата си да пи‑
шете историята на ПГТ 
„Проф. д‑р Асен Злата‑
ров“ – Варна!

На всички желая здра‑
ве, силен дух и воля да вър‑
вим всеотдайно напред 
по пътя на духовността 
в непрекъснат диалог с 
времето! 

Гергана Япаджиева
директор на ПГТ „Проф. д-р 
Асен Златаров“ - Варна

Развитието на училището не може да 
се случи изведнъж с вълшебна пръчка, 
но всеотдайната работа на екипа, с 

който работя, е причина за добрите резул‑
тати. Колегите са мои съмишленици, кои‑

то ми се доверяват, заявява Гергана Япад‑
жиева, директор на ПГТ „Проф. д‑р Асен Зла‑
таров“ в първата част от интервюто, да‑
дено за учениците от клуб „Млад репортер“. 

Четете на стр. 4‑5

Училището е като голяма 
къща, никога не е съвършено

Традиционният благотво‑
рителен концерт на ученици‑
те от ПГТ „Проф. д‑р Асен Зла‑
таров“ се проведе в навечери‑
ето на Коледа и Нова година в 
актовата зала на училището. 
На сцената се качиха артис‑
тичните таланти на гимнази‑
ята, които показаха певчески, 
танцови, музикални и акроба‑
тични умения. Всички събрани 
средства ще бъдат използва‑
ни за ученици в неравностой‑
но положение и за подобряване 
базата на училището.

Видео репортаж: 
Мариела Иванова, Х клас

Започва 
климатизиране 
на учебните стаи

Четете на стр. 6

Искате ли да видите Искате ли да видите 
радиото отвътре? радиото отвътре? 
Да застанете на Да застанете на 
радио пулта?радио пулта?

Вижте как на стр. 2

https://www.pgtvarna.com
https://www.energo-pro.bg/bg/energo-pro-za-obshtestvoto
http://www.energo-pro.bg
https://www.pgtvarna.com
https://youtu.be/ykuWZ3k42ZQ
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Клуб „Млад репортер“ дари книги 
на училищната библиотека  

Покана
Искате ли да видите 

радиото отвътре? Как 
се създават радио но‑
вини? Как се вземат и 
обработват интервю‑
та за радио? Да заста‑
нете зад радио пулта?

Заповядайте в клуб 
„Млад репортер“ на 27 
януари (петък) от 12,30 
ч в стая 103 в училище. 
В 13 ч ще бъдем пред 
сградата на "Дарик Вар‑
на" на ул. „Княз Алексан‑
дър Батенберг“ 41.

Т ри класьора с инфор‑
мация за световни за‑
бележителности от 

Северна и Южна Америка, 
учебни помагала по геогра‑
фия и икономика, сборник 
с журналистически ста‑
тии от Варна, туристиче‑
ски и научнопопулярни спи‑
сания вече са част от фон‑
да на училищната библио‑
тека на ПГТ „Проф. д‑р Асен 
Златаров“. Литературата 
беше дарена на библиоте‑
ката от участници в клуб 
„Млад репортер“ в начало‑
то на декември – месецът, в 
който сме най‑отворени за 
благотворителност. Така 
училищните репортери по‑
казаха не само щедрост, но 
и създадоха собствена но‑
вина, която отразиха, като 
част от практическата ра‑
бота в клуба.

Един от участниците в клуб „Млад репортер“ – десетокласничката Симона Дрох‑
лева, и преподавателят Свилена Велчева даряват книги на училищната библиотека.

Снимка: Данайа Иванова, Х кл.

Гост-лекторите в клуб „Млад репортер“: 

Обществото ни повече от всякога се 
нуждае от обективна журналистика

Скъпи бъдещи колеги ‑ журналисти, сърдечно благодаря за поканата за гос‑
туване в клуба „Млад репортер“! „Талантът е по‑евтин от солта, казва Сти‑
вън Кинг. ‑ Това, което отличава талантливия от успешния човек, е упорити‑
ят труд.“ Бъдете здрави, вдъхновени и вдъхновяващи! Работе‑
те упорито и покорявайте нови върхове! Обществото ни пове‑
че от всякога се нуждае от обективна журналистика, която 
правдиво да отразява заобикалящия ни свят, а не да бъде кри‑
во огледало.

Желая Ви смели мечти и далечни хоризонти!
Елица Лукова, журналист-пътешественик 

Бъдете това, което сте
Бъдете последователни! Използвайте интуиция. Доверявай‑

те се на себе си! И бъдете това, което сте, без да се налага да 
отклонявате поглед!

Георги Кръстев, тв- и филмов оператор
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Професионална гимназия по туризъм “Проф. д‑р Асен 
Златаров”‑ Варна, получи голямата награда в категори‑
ята “Образование и обучение в туризма” на престижно‑
то осмо издание на годишните награди Balkan Awards of 
Tourism Industry 2022. Образователната институция бе 
отличена сред останалите благодарение на приноса си 
в образованието, обучението и въвеждането на млади 
специалисти в дейностите, свързани с туристическа‑
та индустрия и устойчивото развитие в регионалната 
туристическа индустрия и на Балканите. С поредица‑
та си от международни постижения и успехи на нацио‑
нални конкурси ПГТ „Проф. д‑р Асен Златаров" – Варна, е 
сред водещите в страната, категорично бе журито на 
Balkan Awards of Tourism Industry 2022.

Продължава на стр. 6

Много повече от базар
П оследната седмица преди 

коледната ваканция кори‑
дорите на ПГТ „Проф. д‑р 

Асен Златаров“ – Варна, се изпъл‑
ват с аромата на домашен уют. 
В него можеш да усетиш мекич‑
ките на баба, уикенд палачинки‑
те на татко или да се удивиш 
от изтънчени изкушения като в 
елитна сладкарница. На партер‑
ния етаж срещу входа на учили‑
щето са разположени щандове‑
те на вкусната благотворител‑
ност. Зад тях са тези, които са 
ги сътворили ‑ бъдещите майсто‑
ри кулинари и сладкари, понастоя‑
щем ученици на гимназията. Еле‑
гантни и усмихнати, те са вина‑
ги готови да отговорят на всеки 
въпрос и предизвикателство, по‑
ставени от клиентите – учите‑
лите и техните съученици. Някак 
скромно отстрани е касичката, в която всеки, решил 
да опита от солените и сладки вкусотии, оставя своя 
дан. Събраните средства се използват по традиция 
за ученици в неравностойно положение ‑ деца с един 
родител, завършващи абитуриенти, както и за подо‑
бряване базата на училището. Така благотворител‑
ният новогодишен базар в ПГТ „Проф. д‑р Асен Зла‑
таров“ – Варна, учи не само на кулинарни и презента‑

ционни умения, той е един голям урок по съпричаст‑
ност, работа в екип и най‑вече по добротворство.  

Спонсори на тазгодишната благотворителна из‑
ява са ресторантите „Морско казино“,  „Стария Чи‑
нар“, „Масса китчън“, „Старата къща“ „Норд“, „ХЕПИ“, 
„Годзила“ „Неро 07“ ЕООД (Летен театър) и сладкар‑
ска къща „ЮлиНел“.

Екип на „Репортери в училище“

Усмихнати и елегантни, винаги готови да помогнат, учениците на ПГТ 
„Проф. д‑р Асен Златаров“ – Варна, предлагат сладки изкушения в под‑
крепа на свои социално слаби връстници. 

Снимка FB/“Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Варна.

ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” с приз от 
Balkan Awards of Tourism Industry 2022 
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Гергана Япаджиева, директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“:

Училището е като голяма 
къща, никога не е съвършено

Г-жо Япаджиева, как решихте да станете училищен 
директор?

Моето решение е да стана учител. Да си учител е ми‑
сия и призвание. Това е моят избор за професия. Дирек‑
тор е длъжност, която заемам в момента. Вероятно 
съм получила добра оценка за своята работа и след явя‑
ване на конкурс през 2010 г. започна моето приключение 
като директор на гимназията – предизвикателство и 
отговорност да работя за развитието и утвърждава‑
нето ѝ като най‑доброто училище по туризъм.

Какво Ви накара да изберете ПГТ „Проф. д-р Асен Зла-
таров“ като училище, в което да работите?

ПГТ „Проф. д‑р Асен Златаров“ е моето училище – 
тук  завърших средното си образование и започнах про‑
фесионалния си стаж като учител. След това получих 
предложение да заема длъжността заместник‑дирек‑
тор, а впоследствие и директор. 

В гимназията ни работят невероятни учители – не 
само специалисти, но и хора, които дават много на на‑
шите възпитаници. Обучават се млади, мотивирани 
ученици, които се стремят към високи постижения в 
различни области според своите интереси. 

Горда ли сте с успехите, които ние, учениците, но-
сим от различни конкурси и състезания? С кои от тях 
се гордеете най-много?

Изпитвам удовлетворение, радост и гордост от ус‑
пехите на учениците от участията им в състезания и 
конкурси. Нашите ученици са сред най‑добрите на ре‑
гионално, национално, а вече и на международно ниво. 
Най‑много се гордея с възпитаниците ни, които са ста‑
нали публично известни личности, успешни професио‑
налисти и добри хора. 

Да си учител в нашето училище е чест и призвание. 
Гимназията ни е удостоена с множество грамоти, пла‑
кети, награди за постижения на ученици и учители, кое‑
то е високо признание. Голяма част от учителите в учи‑
лището са негови възпитаници. Това е знак за емоцио‑
нална, интелектуална, професионална приемственост, 
която показва и на учениците, че са част от една общ‑
ност.

Какви са плановете Ви за развитие на училището?
Развитието на училището е процес на постоянни 

промени. В тази ускорена динамика е необходимо да се 
следят новостите в образованието не само у нас, а и в 
глобална среда. 

Нашата гимназия е уникална по своята същност, с 
учениците и техните учители експериментираме, но в 
същото време се придържаме и към традициите на дис‑
циплина и високи изисквания. Ние сме и хуманно учили‑

ще, което възпитава в нравствени ценности, доброде‑
тели и родолюбие. Училището е като дома. То е като 
една голяма къща, никога не е съвършено. Винаги има 
необходимост от много дейности, които трябва да се 
приоритизират. 

Работим по различни програми и проекти. От 2010 г. 
напълно са обновени три учебни кухни, актова зала, ка‑
фе‑сладкарница, кабинети по професионална подготов‑
ка, ресурсен кабинет за ученици със СОП. Обзаведен е 
библиотечен кът за четене и библиотека. През периода 
2020 ‑ 2022 г. е извършен основен ремонт на сградата 
по Национална програма „Региони в растеж“, обзаведе‑
ни са учебни стаи, напълно е обновено и обзаведено фо‑
айето на гимназията. 

Развитието на училището не може да се случи из‑
веднъж с вълшебна пръчка, но всеотдайната работа на 
екипа, с който работя, е причина за добрите резулта‑
ти. Колегите са мои съмишленици, които ми се доверя‑
ват. Като глобално училище се развиваме в посока про‑

Гергана Япаджиева

Продължава на стр. 5
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фесионално образование и обучение. Като Кеймбридж 
училище, даваме възможност за изява и на учениците 
с афинитет към чуждите езици. Своето място са на‑
мерили и спортистите. Наши възпитаници участват в 
различни спортни състезания и печелят призови места 
ежегодно. В училището има сформирани отбори по во‑
лейбол, баскетбол, футбол и тенис на маса. 

Имате ли план за въвеждане на иновации в училище-
то и какъв е той?

От учебната 2019/2020 година ПГТ „Проф. д‑р Асен 
Златаров“ – Варна е иновативно училище. Всяка учеб‑
на година работим по два иновативни проекта, които 
се реализират в различни класове. В учебните часове 
се използват интерактивни методи, решават се ситу‑
ационни задачи, използва се моделът „Обърната клас‑
на стая“, ролеви игри, виртуални класни стаи, електро‑
нен контрол, екипна работа и др. Залагаме на техноло‑
гичната и дигитална компетентност на младите хора. 
Създаваме и поддържаме модерна, иновативна база. 
През настоящата учебна година отново се реализират 

два проекта с ученици от осми и девети клас. Ние тряб‑
ва да отговорим на очакванията на обществото за ино‑
вативна среда, нов начин на преподаване, използване на 
нови техники и методи с едно друго усещане за нов жи‑
вот към професии на бъдещето. От голямо значение е 
външното ни партньорство с висши учебни заведения, 
асоциации и работодателски организации – Eвропейска 
асоциация на училищата по хотелиерство и туризъм, 
Асоциация на училищата по ресторантьорство и хоте‑
лиерство в България, Асоциацията на Кеймбридж учи‑
лищата в България, ВТИК, БХРА, ВТК, Икономически уни‑
верситет – Варна, Шуменски университет, Технически 
университет – Варна и др.

Продължение на интервюто с Гергана Япаджиева че-
тете в следващия брой на „Репортери в училище“.

Въпросите зададоха: Симона Дрохлева, Х кл, 
Вероника Попова – ХII кл., 

Мариела Иванова – Х кл, 
Евелина Кирова – Х кл, 

Павел Маринов 
Снимки: Мариела Иванова

Част от отличията на учениците са изложени в обновеното фоайе на гимназията.

Продължава от стр. 4
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ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” с приз от Balkan Awards of Tourism Industry 2022 
Продължение от стр. 3

Годишните награди събраха ели‑
та на туристическия бранш у нас и 
на Балканите на церемонията на 2 
декември в хотел „Премиер“ в сто‑
лицата. Събитието има за цел да 
отличи най‑добрите, за да отда‑
де заслужено внимание на фирми‑

те и институциите, които успеш‑
но работят в туристическия сек‑
тор. Форумът се стреми да се пови‑
ши репутацията на бранша чрез на‑
сърчаване на значимите постиже‑
ния на специалистите в тази сфера. 
Бяха отличени призьори в 17 кате‑
гории. Партньори на събитието са 

Министерство на туризма на Бълга‑
рия, Руско‑гръцката търговско‑про‑
мишлена палата в Солун, Посолство 
на Албания в България, Посолство на 
Гърция, Посолство на Република Ко‑
сово в България, Посолство на Репу‑
блика Турция в България, Сдружение 
„Туризъм България“ и др.

К лиматизиане на учебните стаи на ПГТ „Проф. 
д‑р Асен Златаров“ е предвидено в проекта за 
основен ремонт на сградата на гимназията 

по ОП „Региони в растеж“, реализиран в периода от 
2020 ‑ 2022 г. Това съобщи директорът на училище‑
то Гергана Япаджиева в отговор на въпрос на „Репор‑
тери в училище“. Очакваме доставка и монтаж на 
климатични сплит системи за единадесет класни 
стаи. Към момента с финансови средства на гимна‑
зията са оборудвани с климатици две класни стаи и 
два учебни кабинета.

За последните 10 години в ремонти на сградата 
на гимназията са вложени над 600 000 лв., припом‑
ни Гергана Япаджи‑
ева. Освен тях, за пе‑
риода 2020‑2022 г. е 
извършен и основен ре‑
монт на стойност 1 
338 483 лв. Всяка годи‑
на екипът на гимнази‑
ята разработва про‑
екти, с които канди‑
датства по национал‑
ни програми и продъл‑
жава да модернизира 
сградата и оборудва‑
нето в нея, коментира 
директорът.

През 2015, 2018 и 
2020 г. само в оборуд‑
ване на учебните кух‑
ни са вложени близо 
100 000 лв. от нацио‑
нална програма „Оси‑
гуряване на съвремен‑

на образователна система“. През 2018 
г. училището е победител в проект 
„Креативна кухня“, след което е реали‑
зиран ремонт в учебна кухня №3. Обо‑
рудването в учебната кухня е доставе‑
но и монтирано от фирма с дългогоди‑
шен опит, специализирана в продукти 
за професионално хотелско и кухнен‑
ско оборудване. На този етап оборуд‑
ването все още е в гаранционен срок и 
е напълно годно за употреба, заяви Гер‑
гана Япаджиева

Аврам Доков

Започва климатизиране 
на учебните стаи

Част от обновеното фоайе на учили‑
щето по оперативна програма „Региони 
в растеж“.

Снимка Мариела Иванова
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ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Първата професионална 
гимназия с проект към 
„Енерго-Про за обществото“

Част от проекта „Клуб „Млад репортер“ са срещите на учениците с действащи журналисти. По време на една 
от тях – журналистът в сферата на туризма Елица Лукова, разказа за интересните си пътешествия и репорта‑
жи от тях.

П ГТ „Проф. д‑р Асен Златаров“ е 
първата професионална гим‑
назия у нас, която печели фи‑

нансиране от "Енерго‑Про за обще‑
ството" ‑ инициатива в подкрепа на 
регионалните общности в България. 
Това стана с проекта Клуб „Млад ре‑
портер“, който се реализира в гимна‑
зията от май тази година.

Общо 16 социално значими и об‑
ществени проекти са осъществени 
до момента с финансовата подкрепа 
на обществения фонд. Още две сред‑
ни училища попадат сред тях ‑ СУ 
"Димитър Талев" в Добрич с Изсле‑
дователски център "С поглед в бъ‑
дещето" и ПГЕЕ „Михайло Васили‑

евич Ломоносов“ – Горна Оряховица, 
за работни облекла и инструменти 
за практически занятия по електро‑
техника.

„Енерго‑Про“ подпомага и други два 
проекта във Варна – „Класна стая 
на открито“ в ОУ "Васил Априлов" и 
Стая "Емоционален калейдоскоп" в 
ДГ "Моряче".

Чрез инвестициите в социално 
значими обществени проекти „Енер‑
го‑Про“ има желание да бъде поло‑
жителен пример и за други компа‑
нии, които да се стремят към про‑
мяна в обществената среда.

Кандидатстващите проек‑
ти тряб  ва да са в една от обла‑

стите: детско развитие, опазва‑
не на околната среда, изграждане 
на екологични ценности, устой‑
чиво развитие на градската сре‑
да, енергийна ефективност, без‑
опасно ползване на електоуреди 
и електроенергийни съоръжения. 
Бенефициенти могат да бъдат 
детски градини, училища, универ‑
ситети и общини на територия‑
та на цялата страна.

Бюджетът на инициативата е 
в размер на 100 000 лева годишно. 
Максималното финансиране, което 
може да спечели един проект, е 5000 
лв.

Екип на „Репортери в училище“
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Издава: Клуб „Млад репортер“ към ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Репортери: 
Мариела Иванова, Аврам 
Доков, Симона Дрохлева, 
Вероника Попова, Данайа 
Иванова, Евелина Кирова, 
Павел Маринов 
Редактор: Свилена Велчева.
Графичен дизайн: 
„Петкофф дизайн“

Интерактивен ученически вестник „Репортери в училище“ е 
създаден с финансовата подкрепа на „ЕНЕРГО‑ПРО за обществото“ ‑ 
инициатива в подкрепа на регионалните общности в България.

Любопитно

„ЕРП Север“ осигурява безопасно небе за птиците

„Електроразпредение Север“ ще обезопаси 10 000 
електрически стълба и ще маркира с 5000 свет‑
лоотразителни маркери въздушните електро‑

проводи по мрежата в Североизточна България през 
следващите 5 години. Целта е да се предотврати смърт‑
ността сред световно застрашени видове птици, причи‑
нена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи.

Проектът „Безопасно небе за птиците в Североиз‑
точна България“ е насочен към опазване на 16 вида пти‑
ци. 15 от тях са включени в Директивата за птиците 
на ЕС, а 10 вида са част от Червения списък на Между‑
народния съюз за защита на природата. Сред тях са за‑
страшените у нас къдроглав пеликан, червеногуша гъс‑
ка, малка белочела гъска, царски орел, вечерна ветрушка, 
ловен сокол,  египетски лешояд, голяма дропла и други.

Допълнително за осигуряване на безопасни места за 
гнездене на вечерната ветрушка и синявицата върху 
електрически стълбове ще бъдат монтирани 100 спе‑
циални изкуствени гнездилки.

Избраният район за реализация на проекта е важно 

за птиците място за размножаване и зимуване, също 
така е част от  миграционния път за птиците Via 
Pontica. Около 500 000 щъркела и 110 000 хищни пти‑
ци от Северна, Източна и Централна Европа мигрират 
през района. Ето защо проблемът със смъртността на 
птиците, причинена от енергийната инфраструктура, 
далеч надхвърля националните граници.

Смъртността на птиците от сблъсък с проводни‑
ците и от токов удар при кацане върху необезопасени 
стълбове има и социално‑икономически измерения, за‑
щото причинява аварии по мрежата и прекъсване на 
захранването.

Проектът на „ЕРП Север“ ще се реализира по Програ‑
ма LIFE на Европейския съюз в сътрудничество с Българ‑
ско дружество за защита на птиците.

Близо 3,3 милиона евро ще бъдат вложени в обезопа‑
сяване на електроразпределителната мрежа и защита 
на застрашените видове птици, като предвиденото ев‑
ропейско съфинансиране е 2,2 млн. евро.

Екип на „Репортери в училище“

https://youtu.be/eKFy8jLzup8

