
НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА  „ИНОВАЦИИ  В ДЕЙСТВИЕ“ 

НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА  „ИНОВАЦИИ  В ДЕЙСТВИЕ“ 

Иновативна професионална гимназия по търговия и ресторантьорство-гр.Враца 

Иновативна професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца 

Професионална гимназия по икономика и туризъм 
 „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Петрич 

Професионална гимназия по икономика и туризъм 
 „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Петрич 



В периода 16.10.2019г.-18.10.2019г., представители на ПГИТ, гр.Петрич 
посетиха иновативната ПГТР, гр.Враца 

Участници във визитата: 
инж.Светла Данаилова-директор на ПГИТ, гр.Петрич; 
г-жа Елена Изова-ЗДУД на ПГИТ, гр.Петрич; 
г-н Красимир Илиев-ст.учител по професионална 
подготовка в ПН „ХРК“; 
г-жа Бистра Таракова-ст.учител по БЕЛ 

Ученици: 
1.Йордан Гогов - Х„в“ клас; 
2. Илия Чангов - Х „г“ клас; 
3.Николай Тупаров - Х „г“ клас; 
4.Александра Ласкова – ХI  „в“ клас; 
5.Теодора Илиева – XI „г“ клас. 

В  периода  16.10.2019г. - 18.10.2019г., представители на ПГИТ - гр.Петрич 
посетиха иновативната ПГТР - гр.Враца 

Участници във визитата: 
инж.Светла Данаилова-директор на ПГИТ, гр.Петрич; 
г-жа Елена Изова-ЗДУД на ПГИТ, гр.Петрич; 
г-н Красимир Илиев-ст.учител по професионална 
подготовка в ПН „ХРК“; 
г-жа Бистра Таракова-ст.учител по БЕЛ 

Ученици: 
1.Йордан Гогов - Х„в“ клас; 
2. Илия Чангов - Х „г“ клас; 
3.Николай Тупаров - Х „г“ клас; 
4.Александра Ласкова – ХI  „в“ клас; 
5.Теодора Илиева – XI „г“ клас. 



Посрещане на  
ПГИТ, гр.Петрич в  

ПГТР, гр.Враца 
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Посрещане на  
ПГИТ, гр.Петрич в  

ПГТР, гр.Враца 

Посрещане на  
ПГИТ, гр.Петрич в  

ПГТР, гр.Враца 



Разходка в ПГТР, гр.Враца 

Разходка в ПГТР, гр.Враца 



ПГИТ благодари за топлото посрещане. 

ПГИТ благодари за топлото посрещане. 



Споделяне на  иновацията на ПГТР, 

гр.Враца  с ПГИТ“Проф. д-р Асен 

Златаров”,гр. Петрич  от инж.Румяна 

Петрова-директор 

Споделяне на иновацията  на ПГТР, 

гр.Враца  с ПГИТ“Проф. д-р Асен 

Златаров”, гр. Петрич от инж.Румяна 

Петрова-директор 

Бинарно обучение по Сервиране и 
барманство и Чужд език по 

професията 

Бинарно обучение по Сервиране и 
барманство и Чужд език по 

професията 



Посещение на  иновативен бинарен урок в XIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

 

Посещение на  иновативен бинарен урок в XIб клас 

професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ 

 





Бинарен урок в XII клас, 
специалност „Кетъринг“ 

Бинарен урок в XII клас, 
специалност „Кетъринг“ 







Провеждане на състезаниe по готварство между учениците от двете училища 

Провеждане на състезаниe по готварство между учениците от двете училища 













Провеждане на състезание по 

барманство между учениците от двете 

училища 

Провеждане на състезание по 

барманство между учениците от двете 

училища 



Приготвяне на алкохолен и безалкохолен 

коктейл 

Приготвяне на алкохолен и 

безалкохолен коктейл 





Културна програма: 

- Исторически музей гр.Враца; 
- Пещерата „Леденика“ 

Културна програма: 

- Исторически музей гр.Враца; 
- Пещерата „Леденика“ 


