тел. 0350/ 6-56-37; 6-03-10; 6-56-19
факс: 0350/ 6-56-07; 6-56-36

ИЗЛИЗА
ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО,
БР. 11 /851/ ГОДИНА ХХХV
22 Юли 2011 г.
ЦЕНА 0.20 лв.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДОВОЛНИ ОТ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Сдружение „Слънце за всеки” проведе
среща с представители на Еврепопейската
комисия” Каталин Бренер и Сузане Андерсон
от Дирекция „Регионално развитие,”която
финансира кампанията
„Благодарим ти, кмете”
На срещата взе
участие и кметът на Община Пещера Стелиян
Варсанов.
Темата на срещата
бе относно реализираните дейности по кампанията „Благодарим
ти, кмете”

Сдружението
направи отчет по заложените дейности от началото на кампанията :

с неизползвани възможности”, предложения за актуализиране
на „Програма за раз-

БЛАГОДАРИХА
НА ОБЩИНАТА
Пресконференция
през декември за стартирането на кампанията.
Среща на роми студенти с кмета.
Семинар на тема
„Ромитепотенциал

витие на ромска общност”
Улична дейност Пролетно почистване
на кварталите.
Дискусионна маса
по обсъждане на дейностите и постигнати

резултати
Представителите
на комисията поздравиха за постигнатите
резултати по заложените дейности, основно върху актуализирането на „Програма
за развитие на ромска
общност 2011 - 2020”,
която ще се приеме от
Общински съвет през
месец август, както и
кандидатстването на
общината пред АСП за
разкриване на Център
за обществена подкрепа – социална услуга .
на стр.3

МЛАДИ ТАЛАНТИ

ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИКТОРИЯ СИМОНОВА
ПЪРВА НАГРАДА НА КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
На 05 юли 2011 г. в
салона на ОНЧ „Будилник“ 1898 в гр. Ракитово се проведе връчването на ежегодната
национална
литературна награда „Милош
Зяпков“. Тя се връчва
от Община Ракитово
и е акт на признание
и почит към приноса
на Милош Зяпков за
развитието на българската литература през
втората половина на
ХХ век. За литературния конкурс чредители
и съорганизатори на
наградата са: ОБЩИНА РАКИТОВО, СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
АТЕЛИ,СДРУЖЕНИЕТО
НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ, СДРУЖЕНИЕ
НА ПИСАТЕЛИТЕ – ПАЗАРДЖИК. С наградата
се цели стимулиране
за създаване на литературни творби с високи художествени достойнства и отдаване
на признание на изявени български творци
в жанра. Комисия в

състав: Никола Иванов
– Председател и членове: Иван Цанев, Георги

Борисов, Мария Мирова-Димова, Костадин
Зяпков присъдиха На-

ционалната литературна награда на Божана
Апостолова за стихосбирката „Беше ли любов”.
За съпътстващия конкурс за ученици среден и горен курс, Първо място за поезия бе
присъдено на Виктория Симонова – ученичка в СОУ „Св. Кл.
Охридски” гр. Пещера.
Пред
препълнения
салон на читалището Виктория изпълни
едно от стихотворенията, с които спечели
наградата, а така също
симпатията и аплодисментите на публиката.
Стихотворението „Доброта” - на 4-та страница.

Танцьори от
„Импресия“
завоюваха
призови места
на стр. 4

Обновява се
читалището в Радилово
Започна изпълнението на един дългоочакван
проект.
В момента се извършват
строително-монтажни работи
по обновяването на
народно
читалище
„Зора-1903”.
Проектът се финансира по програма
„Красива България”

с участието на община Пещера. Стойността му е 230 хил.
лева. Обновяването
включва
подмяна
на дограма, покрив
и други строителномонтажни дейности.
С това читалището
ще придобие нов
вид. Срокът за изпълнение е 3 месеца.

НА 30 ЮЛИ Е СЪБОРЪТ НА КУРОРТА
„СВЕТИ КОНСТАНТИН”

ПРОГРАМА
30.07.2011 г.
Отслужване на празнична литургия.
Хр. ”Св.Константин”
от 9.00 ч.
30.07.2011 г.
Фолклорна програма с участието на
“Дългата поляна” ансамбъл “Славейче” и
самодейни състави от Община Пещера
от 11.00 ч.
30.07.2011 г.
Спортни състезания.
на “Дългата поляна”
от 11.00 ч.
30.07.2011 г.
Концерт на оркестър “Хебър”
на “Дългата поляна”
от 16.00ч
30.07.2011 г.
С песните на , Н. Учкунов и В. Ангелова на
“Дългата поляна”
от 18.30 ч.
30.07.2011 г.
Фолк фиеста с Тони Дачева и Джена
на “Дългата поляна”

ДА ОПАЗИМ
РЕЗЕРВАТ „КУПЕНА“
Във връзка с катастрофалното състояние
на биосфрен резерват КУПЕНА от незаконна
сеч и унищожаване на вододайните зони за
гр. Пещера,
Уведомяваме всички граждани че:
1. В резервата е забранена всякакъв вид
човешка дейност!
2. Преминаването през резервата е разрешено само по маркираните туристически
пътеки!
3. Резерватът се намира под денонощно
наблюдение и охрана.
Съгласно Закона за защитените територии
на нарушителите ще бъдат налагани санкции.

2

22 юли 2011 г.

Памет
ДОЦ. ДИМИТЪР ПУНЕВ ПОСВЕТИ ПОЛОВИН ВЕК НА ТЕАТЪРА
87 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
В националния културен фонд на България достойно се вписва
талантливият актьор и
режисьор доц. Димитър
Пунев.
Роден е на 24 юли
1924 г. в семейството
на Благоя Пунев и Невена Янкова, клон от
големия баташки род
на Благоя Христосков,
който е имал шестима
синове. За това голямо
патриархално
семейство
американският
журналист
Макгахан
пише: „… Това семейство се състои от 39
души, но след кланетата в Батак остават 9.”
След
завършване
на пещерската смесена гимназия „Св. Кл.
Охридски”,
Димитър
постъпва в казармата,
но заболява и през
1944 г. е освободен да

се лекува.
През този период,
докато укрепва здравето му, започва работа в
читалище „Развитие” в
Пещера, което му става
втори дом. Посвещава
се на активна културна
и обществена дейност.
Първата му постановка
в самодейния театрален
колектив на читалищна
сцена е „Томонари”, за
да се заредят една след
друга десетки пиеси,
гледани от пещерци в
препълнен читалищен
салон.
През 1948 г. е студент
в Държавната театрална академия, по-късно
ВИТИЗ ”Кръстьо Сарафов”, която завършва
през 1951 г. Специализира режисура в Московския художествен
театър, а през 1956
- 1957 г. и театрална ре-

жисура в Централната
френска телевизия в
Париж.
С група актьори
отива в Пловдивския
драматичен театър, на
който посвещава 13
години като режисьор
и директор. Тези години
са истински празници
за културния живот на
Пловдив.
Участва в създаването на Смолянския
държавен театър. 12
месеца отделя отново
за специализация в
Москва и 7 месеца за
сърдечна операция в
Бърно – Чехословакия.
За кратко време работи
в драматичните театри
в Русе, Кърджали и
Перник като режисьор.
От 1968 г. е преподавател и доцент по театрална и телевизионна
режисура във ВИТИЗ

КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

Дневният център за възрастни хора „Доверие”, който беше открит преди
няколко месеца става все по-привлекателно място за раздумка на хората от
селото.

СОУ „Свети Климент Охридски”
гр. Пещера

обявява
прием по документи за 9-и клас
за учебната 2011/2012 година
в профил „Технологичен” - Предприемачество и бизнес
Срок на обучение - 4 години
- Информационни технологии
Балообразуващи предмети:
- Среден успех от
- Български език и литература
свидетелството за основно
- Математика
образование
Срокове за кандидатстване:
Подаване на документи
І етап: 1 - 5.07.2011 г.
ІІ етап: 11 - 12.07.2011 г.
ІІІ етап: 19 - 20.07.2011 г.

Класиране
І етап: 6.07.2011 г.
ІІ етап: до 13.07.2011 г.
ІІІ етап: до 21.07.2011 г.

Записване
І етап: 7.07.2011 г.
ІІ етап: 14 - 15.07.2011 г.
ІІІ етап: 22 - 25.07.2011 г.
За контакти: 0350/6-36-41
Уеб сайт:www.ohridski-peshtera.eu

”Кр. Сарафов”.
Доц. Пунев посвещава близо половин
век от живота си на театъра. Той принадлежи
към една забележителна реалистична школа
артисти в театъра. Откроява се като творец,
в който великолепно се
съчетават актьорската и
режисьорската дарба,
широтата на интересите
и театралната ерудиция.
Той носи призванието
на борец, на истински
рицар в театъра. Неведнъж се опълчва
срещу фалша, суетата,
дребнавостта, посредствеността в театъра.
Димитър Пунев изигра на сцената десетки и
стотици роли, защото
бе по природа актьор и
режисьор. Характерно
за неговите постановки
е дълбокото вникване в

творбата и яркото извайване на характерите. Може би тук трябва
да се търсят неговите
заслуги за обогатяване
на режисьорския стил
и създаването на висока сценична култура, на
българската реч, която
е образна, звучна, ярка
и театрално въздействаща. Значителен е
неговият дял в педагогическото израстване
на актьора като творец
със свой метод на работа.
Пътят на доц. Пунев
в театралното изкуство
нито е лек, нито отъпкан. Той оставя в историята на българския
театър дълбоки следи
със своите постановки:
„Мирандолина”, „Без
зестра”, „Без вина виновни”, „Картоиграч”,
„Плодовете на просве-

щението”, „Каруцата и
камъка” и още много
други. От 1972 до 1990
г. е сътрудник в ЦК на
БКП на отдел „Култура”.
За своите творчески
успехи е награждаван с
„Лауреатско название”,
със званието „Заслужил артист” и с орден
„Св. Кирил и Методий”
– първа степен.
Има семейство с две
деца, а съпругата му
също е актриса.
Напрегнатата му работа влошава разклатеното му здраве и на 8
септември 1991 г. почива в правителствената
болница от сърдечна
недостатъчност.
Кремиран е и погребан на
Централните софийски
гробища.
СТЕФАН ПОПЧЕВ
Историк-краевед

В БИБЛИОТЕКАТА

„КОМПЮТЪРНИ И
ИНФОРМАЦИОННИ
УМЕНИЯ ЗА
НАЧИНАЕЩИ”
Б и б л и от е к ат а
при НЧ “Развитие - 1873”, гр.
Пещера
чрез
програмата “Глобални
библиотеки – България”
работи в съответствие с целта
на
програмата
– да се осигури
лесен и равнопоставен достъп
на потребителите
до
информация
и знания. Различните
групи
читатели да получат отговор на
своите търсения
и запитвания и
чрез интернет. За
целта в библиотеката се провежда
практически курс
„Компютърни
и
информационни
умения за начинаещи”. Желаещите могат да се
запишат в библиотеката.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВЪВ
ВЕТЕРИНАРНАТА АПТЕКА НА

“БИОВЕТ”
ВСЕКИ ДЕН
от 16.00 от 17.30 ч.

Тук ще намерите ветеринарно-медицински
продукти за всички видове
и категории животни.
Ул. “П. Раков” №7,
до входа на “Биовет”,
тел. 0350 6-58-97
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ...
от стр. 1
Катлин
Бренер
сподели че за да случат интеграционните
политики за ромската общност, трябва
местната власт да
се ангажира пряко
заедно с представителите на общността
и благодари на общината, че полага
необходимите
усилия за развитието на
общността в Пещера.
Юксел
Яшаров
сподели, че с тази
кампания ние искаме да покажем, че
в България живеят

роми, които искат
да бъдат част от
градивните сили в
обществото,
хора,
които могат да бъдат
полезни и хора, които искат да дават, а
не да вземат. Много
семейства от кварталите, които живеят и
работят в чужбина,
всяка година инвестират стотици хиляди евро в нашата
община. Днес много
българи смятат, че
ромите само вземат
- помощи, пари за
безработица, за деца
и т. н., но трябва да се
види и другата глед-

на точка - българите,
които не възприемат
ромите като хора
вземат от тях нещо
много по-ценно от
парите - вземат възможността им да
живеят достойно. Но
е желателно да отбележа, че на местно
и регионално ниво
медиите
обръщат
достатъчно
внимание като отбелязват
успешните
модели
и практики на ромската общност, което
спомага за положителния образ на ромите в Пещера.
Юксел Яшаров

Част от участниците в срещата с европейските представители

ЗА СПОКОЙСТВИЕТО
НА ЛЕТОВИЩЕ СВЕТИ КОНСТАНТИН

Крепостта „Перистера” на хълма „Света Петка” се
посещава от все повече любители на археологията.

Çäðàâè è âåñåëè

Със Заповед № 785 на
кмета на община Пещера
Стелиян Варсанов с оглед
осигуряване спокойствието и почивката на летовище Св. Константин през
активния летен сезон и в
съответствие с разпоредба № 43 от Наредбата
за обществения ред,
читотата и специализираната закрила на деца
на обществени места и
на основание чл. 44, ал. 1
и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
се забранява всякакъв

вид строителство и подготовка за строителство
през периода от 15 юли
до 30 август.
При констатиране на
нарушения да се образуват административнонаказателни
преписки
срещу виновните лица за
налагане на предвидените в цитираната наредба
санкции.
За ефективно изпълнение на заповедта за
предотвратяване и преустановяване на нарушенията длъжностното лице
на “ДАГА ПОЛИС” АД

Борислав Воденичаров
да
поддържа
непосредствен контакт със
секретаря на Общината
Красимира Стоименова,
с инж. Васил Миленков
- директор на дирекция
“Териториално и селищно устройство, и с Атанас
Пискюлев - главен специалист
“Незаконно
строителство, регистър и
архил.
Контролът по изпълнение на заповедта се
възлага на секретаря на
Общината
Красимира
Стоименова.

Б Д Я Т Н А Д З Д РА В Е Т О Н А Д Е Ц АТА И У Ч Е Н И Ц И Т Е
Във връзка с изискванията и изпълнението
на Наредба №3/27.04.2000
г. за здравните кабинети
в детските заведения и
училищата на територията
на Община Пещера са оборудвани и функционират
здравни кабинети в СОУ
“Св. Климент Охридски”,
ПГ “Атанас Ченгелев”, ПГ
“Васил Левски”, ОУ “Св.
Патриарх Евтимий”, ОУ
“Петко Рачов Славейков”,
ОУ “Любен Каравелов”, НУ
“Михаил Куманов”, НУ “Михаил Каролиди”.
Дейността на здравните
кабинети се осъществява от
медицински сестри. В началото на всяка учебна година
медицинските сестри от училищните кабинети изготвят
план за своята дейност през
учебната година, съгласно т.
7 на Приложение № 3 от
Наредба № 3/27. 04. 2000 г.,
съобразен със съществуващата нормативна уредба,
специфичните особености
на училището и контингента
ученици, които се обучават
в него. Съгласно изготвените планове през учебната
2010/2011 г. са проведени
следните мероприятия и
дейности от медицинските
специалисти от училищните
здравни кабинети:
- Регистриране на здравното и имунизационното
състояние на учениците в
здравно-профилактичната
карта, въз основа на дан-

ните получени от личния
лекар на ученика;
- Провеждане на профилактична дейност за
ограничаване на рисковите
фактори и заболявания;
- Оказване на първа долекарска помощ и опазване
здравето на учениците;
- Превенция на зависимости, здравно и сексуално
образование;
- Обучение на учениците
по гражданска защита;
Съществуват
здравни
кабинети в детски заведения ЦДГ “Слънчо”, ЦДГ “Сокола”, ОДЗ “Деница”, ОДЗ
“Изгрев”, ОДЗ “Иглика”.
Дейността на здравните
кабинети в горе посочените
детски заведения се осъществява от медицински
сестри.
Съгласно изготвените
планове през учебната
2010/2011 г. са проведени
следните мероприятия и
дейности от медицинските
специалисти в тях:
- Издаване на здравнопрофилактична карта и регистриране на здравното и
имунизационно състояние
на децата;
В началото на учебната
година на новопостъпилите
деца в детските заведения
са издадени лични здравнопрофилактични карти.
През годината са извършени от страна на личните
лекари профилактични прегледи, имунизации, реиму-

низации и антропометрични
измервания /ръст, тегло и
гръдна обиколка/ на всички
деца подлежащи на такива,
въз основа на които е изготвен анализ на здравословното състояние на децата
като данните своевременно
са вписани в здравната им
профилактична карта.
- Провеждане на профилактична дейност за
ограничаване на рисковите
фактори и заболявания;
Във връзка с хигиеннопротивоепидемиологичните
и профилактични мерки
редовно са проведени проверки на кухненския бокс,
санитарните възли, коридори, стаи, и др. помещения.
Провеждан е ежедневен
контрол на децата от подготвителните групи за формиране на хигиенни навици
/измиване на ръцете преди и
след хранене, профилактика
на устната хигиена – работа
с четка и паста за зъби/.
В здравните кабинети се
водят и съхраняват санитарни книги, в които се вписват
ежеседмичните проверки
за паразити и ежедневния
контрол санитарно – хигиенното състояние на градинката.
Водят се и се съхраняват тетрадки за обезпаразитеността на децата.
Във връзка с разпространението на хепатит в
страната през месеците
октомври и ноември 2010

г. в детските заведения
бяха проведени кампании,
включващи: информиране
на децата и родителите им
за възникването, начините
на заразяване, симптомите
характерни за този вид
заболяване, превенция и
съответното лечение. Повисок процент на заболели деца се наблюдаваше
в ОДЗ “Деница”, където
всички деца от градинката бяха имунизирани с
гама глобулин; засилен бе
контролът върху санитарнохигиенното състояние на
училищата като ежедневно
се почистваха и забърсваха
по инструкция със съответния препарат класните
стаи, коридорите, вратите и
мебелите – три пъти дневно,
осигурени бяха сапуни на
всички мивки, почистваха
се и се поливаха тоалетните
с хлорни препарати – три
пъти дневно.
През месец май 2011
г. се проведе кампания за
реимунизация с ваксина за
полиомиелит.
- Оказване на долекарска помощ и опазване здравето на децата от общинските детски заведения;
- Здравно образование;
- Обучение на децата по
гражданска защита;
В Радилово и Капитан
Димитриево
съществува
едно училище - ОУ “Паисий
Хилендарски” – с. Радилово
и две детски заведения

– ЦДГ “Здравец”
– с. Радилово,
ЦДГ “Еделвайс”
–
с. Капитан
Димитриево.
Към момента са
направени
от
страна на личните лекари профилактични прегледи, имунизации
и реимунизации
на учениците и
децата от детските заведения,
подлежащи
на
такива, въз основа на които е изготвен анализ на
здравословното
им
състояние.
Данните
са
своевременно
вписани в здравните им
профилактични карти.
Във връзка с хигиеннопротивоепидемиологичните
и профилактични мерки
през
отчетния
период
редовно са провеждани
проверки на класните стаи,
коридори, санитарни възли
и др. помещения. Извършва се постоянен контрол
за формиране на хигиенни
навици /измиване на ръцете преди и след хранене/ и
прегледи за обезпаразитеност и отстраняване на паразитните ученици и деца.
В часа на класните ръководители, са изнесени
здравни беседи на учениците по следните теми:

“Простудни заболявания”,
“Опасни моменти, когато
играем”, „Гръбначни изкривявания”, “Хепатит – болест
на мръсните ръце”.
Здравните кабинети са
отремонтирани и снабдени
с необходимия за осъществяване дейността им
инвентар.
На 2 февруари 2011 г. завърши проект “Ремонт и модернизация на общинските
учебни и детски заведения
в община Пещера”, по Оперативна програма “Регионално развитие”, с който се
подмениха дограмите и се
санираха и здравните кабинети в училищата и детските
заведения.
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ÊÓËÒÓÐÅÍ ÄÎÌ – ÏÅÙÅÐÀ

ÒÀÍÖÜÎÐÈ ÎÒ „ÈÌÏÐÅÑÈß” ÇÀÂÎÞÂÀÕÀ
ÏÐÈÇÎÂÈ ÌÅÑÒÀ
На 10 юли децата
от
танцова
школа
„Импресия” с ръководител. Ваня Вълкова, се завърнаха
от участието си в Созопол в V Фестивал
- конкурс „Хармония
и сила 2011” за приз
„Олимп” и Академия
по изкуствата „Нова
Ера”.
Фестивалът е организиран от Община
Созопол, Българска
федерация по спортни и танцови дисциплини, Сдружение
за изкуства, спорт и
образование
“ЕРА3000”- под патронажа

на кмета на община
Созопол.
Прима балерината
на Пловдивската опера Галина Гешева и
младата хореографка
– Яница Атанасова
оценяваха изпълнителите.
Танцьорите от „Импресия”
завоюваха
две трети места и
плакети за групово
изпълнение в стил
характерни и съвременни танци. Петър
Белегански и Гергана
Данчева се класираха на ІV място с дуетното изпълнение на
танца „За Майкъл”.

Доброта
На слабия подай ръка!
Изтрий с усмивката сълзите!
Защото има хора по света
със болки във сърцето скрити.
Навярно са забравили мечтата
и вярата в могъщото Добро.
Навсякъде ги дебне самотата
и мисълта за нещо зло.
За детските сълзи е жалко,
за наранените, измъчени души.
А радостта на този свят е малко.
Животът носи ни безброй беди.
Но нека нашите дела говорят
за вътрешното, светло “Аз”.
И щом сърцата си за другите разтворим
ще чуем благодарствен глас.
Признателни ще са ни и мнозина,
дори за малкото, направено добро.
И щом съчувствие в сърцето има
тогава ще изчезне всяко зло.

Виктория Симонова

Радилово

ÏÎÄÃÎÒÂßÒ ÑÅ
ÑÅ
ÇÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÀ
Самодейците от читалище „Зора-1903” хората от
Радилово още от сега усилено се подготвят за националния фестивал на народните умения, който ще се
проведе през септември в Радилово в два дни. В програмата се предвижда представяне на традиционни
ястия, земеделска продукция, обичаи, фолклор…
Очаква се фестивалът да се превърне в значимо
събитие за селото.

ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
И МАШИНОСТРОЕНЕ
”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ГР. ПЕЩЕРА
С Ъ О Б Щ А В А
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
ЩЕ ПРИЕМА
УЧЕНИЦИ В 9-и КЛАС
ЗА СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ:
1. Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия - дневна форма на
обучение.
2. Оператор в дървообработването – дневна
форма на обучение.
3. Машинен оператор – вечерна форма на обучение.
4. Работник в дървообработването - след 6-и
клас - вечерна форма.
След успешното завършване на 12-и клас учениците получават документ за завършено средно
образование и свидетелство за професионална
квалификация.
В рамките на учебния план се изучава организация на среден и дребен бизнес.
За първа година ще се приемат и ученици за
вечерна форма на обучение със завършен 6-и клас
в професия „Работник в дървообработването” и 3
години срок на обучение. След успешното завършване на 8-и клас учениците получават документ за
завършено основно образование, а след 9-и клас и свидетелство за професионална квалификация.
В рамките на учебния план се изучава организация на среден и дребен бизнес.
ЗА СПРАВКА:
тел. 6-21-40, e-mail: pg_v.levski@abv.bg

ПГХВТ „Атанас Ченгелев”
обявява
прием за учебната 2011/2012 година
след завършен 8-и клас
за следните професии и специалности:
Професия
„ИКОНОМИСТ”

Професия
„РЕСТОРАНТЬОР”

Специалност
„Земеделско стопанство”

Специалност
„Производство и обслужване в заведенията
за хранене и развлечения”

Балообразуващи
предмети: Български език
и литература, География,
Математика.
Срок на обучение: 4 г.
Учениците
изучават
всички основни икономически дисциплини - счетоводство,
мениджмънт,
маркетинг, финанси и др.
Научават се как да поставят целите, да уточнят
политиката и подхода към
тях, да анализират ситуацията, да съставят конкретен стратегически и оперативен план, за да откликнат
на промените. Обучението
се извършва в специализирани кабинети, разполагащи със съвременна
материална база. Практически умения се получават
в различни фирми на територията на общината. Завършилите специалността
намират професионална
реализация във фирми и
кооперации в държавния и
частния сектор, обслужващи и консултантски звена.
Придобиват втора степен
на професионална квалификация и свидетелство за
компютърна грамотност.

Балообразуващи
предмети: Български език
и литература, Биология,
Труд и техника.
Срок на обучение: 4 г.
Учениците усвояват
основните теоретически и практически знания за предварителната
подготовка на хранителните продукти, топлинната обработка, научават се да приготвят
ястия от националната
и чуждата кухня, да създават нови асортименти и ястия. Обучението
се извършва в учебната
работилница-кухня,
обзаведена
със
съвременно оборудване,
под ръководството на
висококвалифицирани
учители - специалисти
с богат опит. Придобиват втора степен на
професионална квалификация.
За контакти:
тел: 0350/6-36-52
6-36-51; 6-21-35; 6-56-82
www.pghvt-pst.web.officelive.com
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