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Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ е училище 
с деветдесетгодишна история, доказало своето достойно място в образователната система.

Членството на България в Европейския съюз, новите изисквания и възможности, които се 
откриват пред подрастващите, изискват от училището да осигури условия, в които учениците 
да могат да получат знания и умения, за да се реализират адекватно на пазара на труда.

„Заедно да преобразим света на XXI век“ – това е надсловът, под който работят учениците 
и учителите в гимназията днес. Това мото не е избрано случайно, то е доказателство за  
променения начин на мислене и възприемане на най-напредничавите идеи на времето.

Инж. Анета Христова е директор на училището от септември 1998 г. Приносът на инж. 
Христова е очевиден – днес училището посреща своя 90-годишен юбилей с ръководител, 
който има качества на добър мениджър и талантлив организатор на образователно-
възпитателния процес. 

ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ отново е сред най-добрите в страната и с престиж, който 
надхвърля границите на България. За осъщественото интегрирано обучение – иновация 
в образователно-възпитателната работа, училището е наградено с медал „Ян Амос 
Коменски“ на ЮНЕСКО. Отличието е връчено на 46-тата сесия на Межд ународната 
конференция по въпросите на образованието /ICE/ на 06.09.2001 г. в Женева от генералния 
секретар на ЮНЕСКО, Коичиро Матсуура. На тази конференция ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ - град 
Русе представи България и Европа. Световното признание се присъжда за изключителни  
постижения в областта на образованието.

Училището работи  с партньори от страните на ЕС по международни проекти и програми 
във връзка с професионалното усъвършенстване на учители и ученици, утвърждаване 
принципите на интегрираното обучение, популяризиране на опита на училището, създаване 
на контакти с училища  от Европа. 

За пореден път училището е на крачка пред другите и доказа своя основен и най-важен 
приоритет – качественото образование.

инж. Анета Христова



......Днес, 06 септемврий 1923 г., въз основа направените от Бюрото на занаятите 
при Камарата проучвания и съгласно взетото решение на Занаятчийския комитет 
при Камарата за откриване на Чирашко училище в района на Камарата, Бюрото като 
взе предвид: 
–  в  Русе има най-много занаятчии, поради което се чувствува най-голяма нужда от 

просвета за модерните занаяти;
–  в Русе, като седалищен град на Камарата ще може да се следят и видят най- добре 

резултатите от първото Чирашко училище и се направи опит с прокарването на 
това ново обучение.

Реши:
1. Да се открие засега едно чирашко училище в района на Камарата, а именно в Русе.
2. Бюрото за занаятите да извърши подготвителните работи за откриването 

на това училище, а именно: Изработването на правилник и програма, намиране 
помещение, подбор на персонал и пр. Като за целта своевременно се докладва на 
Бюрото на Камарата.
След което заседанието се закри.

 Председател:  Атанас Ц. Буров
 Подпредседател:  Георги Мушанов
 Секретар:  В. Бахаров

ДА–Русе,ф. 8 К, оп.1, а.е. 42, л.158, Оригинал. Ръкопис.

Решението е взето. Началото е поставено, училището е открито   “....въ неделя на 
4 ноемврий, 10 часа предъ пладне въ салона на Камарата, а редовните занаятия 
започватъ отъ 5 ноемврий 1923 г. в стара турска сграда на ул. “Цар Калоян” №11”. 

........и до днес, 2013 година!
Училището отваря врати на 5 ноември 1923г. като Чирашко училище към Русенската 

търговско-индустриална камара. В него учат  младежи и девойки от цяла Североизточна 
България. Подготвят се калфи и майстори, които държат изпит пред комисия назначена 
от камарата. По-късно приема името на Атанас Цонев Буров, човек с голям размах и 
прогресивно мислене, допринесъл много за създаването му. С гордост днес училището 
носи името на своя патрон и създател, видния общественик, банкер и родолюбец Атанас 
Буров.

През 1948 г. училището е преобразувано и се създава първото в България фаб-
рично-заводско училище. В годините много пъти се променя наименованието му, но 
се запазва профилът му – подготвят се специалисти за нуждите на промишлеността, 
енергетиката и машиностроенето.

През 1997 г. училището възстановява името си “Атанас Цонев Буров”, което е отнето 
след 09.09.1944 г.

 Юбилейната 2003 година училището посреща с наименование Професионална 
гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“. То отразява началото на 
най-новия етап в неговото развитие - да обучава млади хора, способни професионално 
да се реализират в условията на членството на България в Европейския съюз.

Из летописа 

... Аз пренесох името си през девет десетилетия. 
Семената, които посяхме с моите другари, дават плодовете 
си години наред. И днес, когато ви гледаме от отвъдното, 
заклеваме ви:

Oбичайте науката и знанието, милейте за родния град 
и за България ...

Атанас Цонев Буров
1870 – 1938  

Основател и патрон на училището
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 Газова техника
Обучението е модулно по програма ФАР 

на Европейския съюз и е съобразено с изисква-
нията на МОМН и с европейските критерии за 
придобиване на професионална квалификация.  

Учениците работят с газообразни горива, с 
уреди за контрол и регулиране параметрите на 
газа, монтират/демонтират газови съоръжения, 
инсталации, уреди и системи за димоотвеждане 
и вентилация, участват при изграждане на газо-
разпределителни мрежи. 

По време на производствена практика уче-
ниците участват в изграждане на промишлени и 

сградни газови инсталации; извършват профи-
лактика и ремонт на промишлени и разпредели-
телни мрежи.

Завършилите тази специалност притежават 
следните професионални компетенции: инста-
лират, ремонтират и поддържат газови уредби 
и свързаното с тях оборудване; инсталират 
газови инсталации в съответствие с действащи-
те стандарти; изграждат и поддържат градски 
газоразпределителни мрежи и газорегулаторни 
пунктове.

Учениците, завършили тази специалност, 
могат да работят във фирми, извършващи:

• изграждане и експлоатация на мрежи за пренос на газ;
• монтаж, експлоатация и сервиз на газови инсталации;
• монтаж, експлоатация и сервиз на индустриални и битови газови уредби.

Професията има висока социална значимост за бъдещото развитие на Русе и 
региона.
  Топлотехника
Специалността обединява обучението по 

„Хладилна техника“, „Климатична и вентилацион-
на техника“ и “Топлинна техника“.

След завършено професионално образова-
ние учениците владеят принципа на действие, 
работните процеси и конструкции на елементи и 
съоръжения от топлопреносни мрежи, абонатни 
станции, отоплителни, вентилационни, климатич-
ни и хладилни инсталации.

Завършилите тази специалност умеят 
да монтират и демонтират топлотехнически 
съоръжения, инсталации и мрежи; да  участ-
ват в подготовката и пускането в действие на 
хладилни и климатични инсталации. 

Полученото образование и професионал-
ни компетенции дават възможност за работа 
в дружества с предмет на дейност eлектро- и 
топлопроизводство, отопление, климатизация 
и вентилация, хладилна техника.

Специалности

Изграждане на битова  
газова инсталация
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Спояване на медни елементи

Вакуумиране и зареждане с  
хладилен агент

Монтиране на  
мобилен климатик



 Промишлен дизайн
В тази специалност се изучава рисуване, 

цветознание, композиция, моделиране, ерго-
номия и проектиране с помощта на съвремен-
ни компютърни технологии чрез дизайнерски 
програмни продукти (Photoshop, Corel Draw, 
3D Studio max, Auto CAD). 

Завършилите специалността получават 
умения за формулиране и изграждане на дос-
товерно изображение, представящо дадена 
концепция чрез скици, рисунки, работни чер-
тежи, които представят идеята им. Притежават 
техника на изобразяване - графично и цветово, 
придобиват за пространствена представа и въ-

обра-
жение, усет за форма и мислене, прецизност 
на изпълнение, концентрация, точност, сръч-
ност, умение за вземане на решения, избор 
на подходящ шрифт и визуално представяне.

Тази специалност им дава възможност да 
се реализират в следните направления:

• промишлен дизайн;
• компютърна графика;
• Web-сайт проектиране;
• дизайнерско проектиране;
• ергономично проектиране,
• информационно проектиране;
• пространствено проектиране на изделия.

 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения 
В тази специалност се обучават деца със 

специални образователни потребности, кои-
то в среда на физически и умствено здрави 
връстници усвоят тънкостите на кулинарната 
професия. 

След завършване на обучението те умеят:
• да познават и прилагат основните изиск-

вания по организацията на обслужването, 
санитарно-хигиенните правила и инструк-
циите за безопасна работа с машините и 
съоръженията в заведенията за хранене и 
развлечения;

• да изпълняват рутинни дейности при под-
готовката на търговската зала, сервитьорския офис и бюфета;

Специалности

Рисуване по натура

Кулинарни умения

Сладкарски изкушения

Моделиране с глина

• да осъществяват връзки между произ-
водствените звена и да съдействат за 
осигуряване на бързина и качество при 
обслужването.

• да познават асортимента и технологията 
за производство на различните видове 
ястия.
Завършилите могат да се реализират в  

сферата на хотелиерството и ресторантьор-
ството.
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 Машини и съоръжения за заваряване
Обучението се провежда в задочна фор-

ма.
В тази специалност се усвояват знания 

и умения, свързани с основните методи на 
заваряване, заваръчните съоръжения и апа-
рати, както и международните стандарти по 
заваряване.

Завършилите специалността получават 
умения за разчитане на техническа доку-
ментация, избиране на заготовки, работа и 
настройка на заваръчни машини и правилен 
избор на добавъчни материали, заваряване на 
челни шевове на листов материал във всички 
пространствени положения.

Запознати са с различни видове зава-
ряване - ръчно електродъгово заваряване 
(МИГ/МАГ, ВИГ и др.), заготовки, електроди, 
заваръчна тел, комплектовани заваръчни 
съоръжения, позиционери (манипулатори) и 
помощни средства. 

Усвоилите специалността имат право да 
извършват заваръчни дейности и да контро-
лират качеството на заваръчни шевове.

Професията има висока социална зна-
чимост, тъй като подготвя средни ръководни 
кадри за работа в стратегически и национално 
значими обекти.

 Машини и системи с ЦПУ
Тази специалност се изучава в задочна 

форма. В процеса на обучение са обхвана-
ти както общотехнически дисциплини, така 
и специализирани предмети в областта на 
машиностроенето и металообработването, 
програмиране със съвременни CAD-CAM сис-
теми. Усвояват се  знания и умения за работа с 
металорежещи машини с цифрово-програмно 
управление.

Специалността е изключително търсена 
на пазара на труда в Русе и региона. Завършилите могат успешно да се реализират 
в държавни, частни фирми и предприятия, чиято дейност изисква използването на 
машини и съоръжения с ЦПУ.
 Помощник–възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Специалността се изучава в задочна фор-
ма на обучение.

Завършилите подпомагат работата на 
учителите в детската градина и им съдействат 
в образователно-възпитателната дейност, съо-
бразно нуждите и индивидуалните особености 
на всяко дете.

Успешно дипломиралите се могат да 
реализират своите професионални знания и 
умения в сферата на възпитание на деца от 
ранна и предучилищна възраст.

Специалности

В интегралната зала 
по заваряване

Изработване на  
детайли с ЦПУ

Ръчно електродъгово заваряване
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Материално-техническа база
 Учебна лаборатория „Газова техника“
За нуждите на обучението по специалността 

„Газова техника“ със собствени средства е обо-
рудвана „Газова лаборатория“. Благодарение на 
всеотдайния труд на ръководството и учителите, 
лабораторията придоби европейски вид. Закупе-
ните съвременни газови уреди и съоръжения при-
тежават необходимите технически характеристики 
и параметри, които се използват за максимално 
усвояване на учебния материал и изграждане на 
професионални умения у бъдещите газови техни-
ци. За създаване на оптимални условия за качествен учебен процес по професионална 
подготовка по газова техника и за успешната реализация на учениците на пазара на 
труда беше разработен и реализиран  проект  по Национална програма ”Модерни-
зиране на системата за професионално образование”, чрез който се оборудва нова 
газова лаборатория в училищната сграда.

 Учебни работилници по  
„Хладилна техника“

Учениците от специалност „Хладилна техни-
ка“ усвояват знания в две специализирани учебни 
работилници, оборудвани с домашни компресорни 
хладилници, хладилници за търговската мрежа и 
климатици, със специфични за професията ин-
струменти и стендове за усвояване на практически 
знания и умения при дефектация и монтаж на хла-
дилните инсталации, което им дава възможност за 
добра реализация на трудовия пазар.

 Учебни кабинети по „Промишлен дизайн“
Една от утвърдените специалности 

„Промишлен дизайн“ разполага с кабинети 
„Рисуване и композиция“ и „Моделиране“. 
Кабинетът по „Рисуване и композиция“  е 
оборудван със стативи, изработени от уче-
ници в часовете по учебна практика, а в 
кабинета по „Моделиране“ са разположени 
въртящи стойки, необходими при извайва-
не и изработване на фигурите. Учениците 
от тази специалност разполагат и с два 
компютърни кабинета, снабдени с дизай-
нерски програми CorelDraw, Photoshop,  
3D Studio max.

 Интегрирана зала по  
„Заваряване“

За специалността „Машини и съоръжения 
за заваряване” по проект „Образование и биз-
нес – успешна икономика” е оборудвана модерна 
интегрирана зала  по „Заваряване”, включваща 
учебен кабинет по теория и учебна работилни-
ца по практика в съответствие с нормативните 
изисквания за провеждане на ефективна про-
фесионална подготовка, съгласно европейските 
стандарти.46



Материално-техническа база
 Учебна работилница по „Готварство“

Учениците със специални образователни 
потребности полагат основите на професията 
“Работник в заведенията за хранене и развле-
чения” в специално оборудвана работилница по 
“Готварство” и в кабинет по “Сервиране” . Те са 
снабдени с електрически уреди за топлинна и 
първична обработка на хранителните продукти. 
Осигурено е всичко необходимо за работата на 
учениците при приготвянето на кулинарна про-
дукция. В кабинета по “Сервиране” се използват 
прибори и инвентар, необходими за усвояване 
на умения и знания за обслужване на гостите в 
заведенията за хранене.

 Компютърни кабинети
Училището разполага с три компютърни кабинета, снабдени с необходимия соф-

туер: Microsoft Windows, Microsoft office, 
CorelDraw, Photoshop, 3D Studio max, 
AutoCad и нужния хардуер за изпълнение 
на поставените задачи (принтер, скенер, 
мултимедия) за часовете по “Информатика”, 
“Информационни технологии”, “Компютърна 
графика”. 

Учениците свободно ползват Wi-Fi зона 
за безплатен интернет със своите мобилни 
телефони,  таблети, лаптопи, без значение 
към кой оператор са. 

Осигурен е и свободен достъп до 
Интернет на всички ученици и учители в 
общежитието на ПГПТ.

 Спортна площадка с  
изкуствено покритие

Гимназията се гордее с единствената в 
града училищна открита спортна площадка с 
изкуствено покритие. Това осигурява оптимал-
ни условия за физическа подготовка и спорт в 
учебния процес и в извънкласните занимания 
по баскетбол,  волейбол и мини футбол, съот-
ветстващи на съвременните изисквания.

Тя бе реализирана по проект на нацио-
нална програма на МОМН „Спорт в училище”. 

 Общежитие
Училището има общежитие с нова PVC 

дограма, което предлага домашен уют, отлич-
ни битови условия, апартаменти със самостоя-
телен санитарен възел, стаи с по две и три 
легла, централно парно отопление.

Самоподготовката на домуващите учени-
ци се провежда с помощта и под контрола на 
квалифицирани възпитатели.

7
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Награди
 Награда ЮНЕСКО
Училището е наградено с медал  
“Ян Амос Коменски”. 
Отличието е връчено по време на 46-тата сесия 

на Международната конференция по въпросите 
на образованието /ICE/ на 06.09.2001г. в Женева 
от генералния секретар на ЮНЕСКО, Коичиро 
Матсуура. На тази конференция ПГПТ “Атанас Ц. 
Буров” и инж. Анета Христова представляват Русе, 
България и Европа. Това световно признание се 
присъжда за изключителни постижения в областта 
на образованието и иновации в учебно-възпита-
телната работа, тъй като от учебната 1999-2000 г. 

за първи път в Бъл-
гария се провежда 
интегрирано обуче-
ние на ученици със специални образователни потребно-
сти (лека и средна степен на олигофрения, Синдром на 
Даун, Детска церебрална парализа и др.)

Гимназията вече е асоцииран член на ЮНЕСКО.
 Награда Русе
За цялостната всеотдайна, вископ-

рофесионална и  дългогодишна дейност, за изключителни заслуги 
в областта на образованието и науката, на 24.05.2006 г. инж. Анета 
Христова бе удостоена с награда “Русе”.

  Награда  Овергаз
Конкурсът се осъщест-

вява ежегодно в партньор-
ство между МОМН и “Овергаз 
Инк” АД. Учениците от 12 
клас, специалност “Газова 
техника” участват в Нацио-
налния учебно-професио-
нален конкурс “Най-добър 
газов техник” от неговото създаване и винаги 
печелят призови места.

Най-големият успех - златни и бронзови 
медали учениците завоюваха на 26 април 
2012 година на седмия национален учеб-

но-професионален конкурс, който бе проведен в Русе. След оспорвана конкуренция 
на училищен и регионален кръг до финала достигнаха шест отбора - два от ПГПТ 
”А .Ц. Буров” - Русе и четири от ПГТЕ ”Хенри Форд” - София. За първи път отборите 
трябваше да изградят работещи битови газови 
инсталации на реален терен в новострояща се 
жилищна кооперация. Шест еднакви по квадра-
тура апартамента на ул. „Иван Вазов” в центъ-
ра на гр. Русе вече са оборудвани с работещи и 
технически изправни инсталации. Най-добрите 
млади газовици са Ивайло Василев, Кристиан 
Илиев и Айсан Ехлиман от Професионална 
гимназия по промишлени технологии “Атанас 
Буров” - Русе, които само за 1 час и 55 минути 
успяха да изградят газовата инсталация. 

Заслужената първа награда (професи-



онален комплект с инструменти) бе връчена 
от Стоян Манолов, изпълнителен директор на 
„Овергаз Север” ЕАД, а г-жа Румяна Костади-
нова от МОМН ги удостои със златни медали 
и купа за първо място. 

Бронзовият медал спечели вторият 
отбор на ПГПТ „А. Ц. Буров” - Тони Бойчев, 
Рейхан Азисов и Станислав Горанов.

Участниците и от двата отбора бяха при-
ети без приемен изпит в енергийните специал-
ности на техническите университети в София и 

Русе.
Тези големи успехи нямаше да бъдат ре-

ализирани без професионалната подготовка 
на техните ръководители инж. Славка Ма-
джарова – методик по газова техника и Руси 
Русев – преподавател по специалност газова 
техника и без подкрепата на ръководството 
на училището в лицето на Директора на ПГПТ 
„А. Ц. Буров” – гр. Русе - инж. Анета Христова 
и помощник - директора по учебно-производ-
ствената дейност инж. Тодор  Христов.
 Награда Математика и про-

ектиране
Бронзов медал за наш ученик в Москва - 

300 ученици и студенти от Беларус, България, 
Казахстан и от 47 области на Русия се състезаваха 
на Петия международен конкурс „Математика и 
проектиране”. Наградените бяха определени от 
международно жури, оглавено от проф. Николай 
Розов, декан на Факултета по педагогическо об-
разование на МГУ „В. Ломоносов” - Москва. 

Носители на бронзови медали станаха 
Ивайло Василев, ученик от специалност „Газова 
техника” (ПГПТ „Атанас Буров”, гр. Русе), Кирил 
Бойчев (МГ „Баба Тонка”, гр. Русе) и Любомир Ге-

оргиев (МГ „Баба Тонка”, 
гр. Русе) с разработката 
на тема: “Изчисляване 
на параметрите на га-
зова смес” и програм-
ния продукт „vCalc  
http://vcalc.vupros4e.
com” с научни ръково-
дители инж. Славка Ма-
джарова от ПГПТ „А. Ц. 
Буров” и Галина Бобева 
от МГ „Баба Тонка”. 

 Награда Неофит Рилски
През 2005 година Министерството на образованието удостои 

инж. Анета Христова с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългого-
дишна цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата 
на народната просвета. През 2012 г. тази награда бе връчена и на 
двама преподаватели от ПГПТ - инж. Славка Маджарова и Руси Русев.

Награди
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Извънкласните и извънучилищни дейности в областта на изкуството, спорта, нау-
ката имат за цел да осмислят свободното време на учениците. В резултат на участието 
си в тези дейности, учениците придобиват допълнителни знания, умения и компетент-
ности, изявяват и развиват творческите си заложби. Участието в групите допринася 
за неформалното общуване между учители, ученици и родители, което от своя страна 
прави училището привлекателно за младите хора. Екипната работа възпитава в дух 
на толерантност и отговорност, трудолюбие и самокритичност. 
 Стенопис – ръководител: Атанас Бъчваров
Арт-клуб „Стенопис” по проект УСПЕХ се организира по желание на ученици от 

специалност „Промишлен дизайн” с идеята да пресъздадат големи изображения вър-
ху стена с цел естетизиране на училищната 
среда. Участниците се запознаха с историята 
на стенописването по нашите земи. Посетиха 
Регионалния исторически музей и изучиха 
някои от технологичните особености на рису-
ването върху стена. Разработиха варианти на 
композиции за тематичен стенопис, а най-до-
брата, включваща и портрета на патрона на 
училището, бе материализирана на стената 
до аулата. Декоративността на композицията 
освежи пространството на третия етаж и ще 
остане като знак за ангажираността на тези 
ученици към родното училище.

 Графичен дизайн и предпечат -  
ръководител: инж. Венцислав Василев

Учениците изработиха списание, свър-
зано с 90-годишния юбилей на гимназията. 
Те се запознаха с новата за тях издателската 
програма Adobe PageMaker. А с графичната 
програма CorelDraw направиха луксозна покана 
за юбилея. Изработените от учениците макетни 
страници показаха, че те владеят техниката на 
изобразяване - графично и цветово. Това разви 
у тях качества на прецизност, концентрация, 
точност, умение за вземане на решения за 
избор на дизайн и работа в екип на всеки един 
етап от разработката. Съвместната дейност в 
клуба изгради редица позитиви у младите хора.

 С любов към другите -  
ръководител: Татяна Кюранова

Участието в клубa позволи по-внимателно-
то и задълбочено проучване на индивидуални-
те особености и заложби на учениците. Разши-
ряването на формите за социална интеграция 
не само в междучасията, а и в занимания по 
интереси и извънучилищни дейности, подпома-
гат творческото партньорство на учениците в 
процеса на общуването. За целта те участваха 
в поредица занятия, които им позволиха срещи 

с представители на различни институции и организации. 
Тези срещи ги мотивират да участват по-пълноценно и ангажирано по редица 

социални проблеми.
Заниманията са и с възпитателен ефект – участниците намират нови приятели, 

Проект  УСПЕХ
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обучават се и се забавлявт чрез интерактивни методи, развиват различни свои умения 
и потребности.

  Европейска кухня - ръководител: инж. Пенка Трифонова
В клуба участват деца със специални образо-

вателни потребности и техни връстници от девети 
и единадесети клас. 

В него те научават за здравословното хране-
не, традициите и спецификата на европейските 
кухни, запознават се с нови хранителни продукти 
и подправки, съчетават вкусове, нехарактерни за 
българската трапеза. 

Участниците в клуба предтставят своите 
красиво оформени предястия и специалитети на 
кулинарни изложби.  Тези представителни изяви 
са изключитено интересни и запомнящи се.
 Спортни игри - ръководител: Маринела Маринова

В клуба вземат участие петнадесет уче-
ници от девети, десети и единадесети клас. 
Учениците участват активно в провежданите 
тренировки, повишават физическите си ка-
чества и спортни умения. Реализирането на 
всички планирани дейности по проекта се 
осъществява благодарение на добрата мате-
риална обезпеченост и база. Бяха закупени 
футболни, волейболни, баскетболни топки и 
хилки за тенис на маса. Осигуряването на тези 

спортни пособия засили интереса на учениците, направи ги  по-отговорни и амбици-
рани да усъвършенстват спортните си умения. 
 Игри за свободното време - ръководител: Тошко Цветков
Занятията се провеждат в общежитието на 

ПГПТ „А. Ц. Буров”. Учениците участват в  раз-
лични видове игри: занимателни, образователни, 
логически и компютърни, които развиват различни 
качества като наблюдателност, упоритост, воля и 
точност. Специално място е отредено и на спорт-
ните игри.

По време на занятията се разиграват игрови 
ситуации и се провеждат турнири между ученици-
те. Не на последно място така се оползотворява 
свободното време на учениците като превенция срещу проявите на агресия.

 Зелени алтернативи -  
ръководител: инж. Славка Маджарова

Идеята на клуба е да се предизвика интерес 
към енергийната ефективност и възобновяемите 
източници на енергия. Участниците се запознават 
с различните възможности за използване на слън-
чевата енергия, принципа на работа на слънчевите 
панели; какво представляват вятърните генератори, 
как се получават биогазовете .

Чрез интерактивни компютърни игри  научават 
как може да се пътува икономично като се опазва 
природата и как може да се пести енергия вкъщи.

Проект  УСПЕХ
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 Млад конструктор - ръководител: инж. Антоанета Иванова
Целта е да се популяризира развитието на конструкторската и творческа мисъл 

на младите хора. Това се реализира чрез последователно преминаване през различни 
етапи при конструиране, разработка, експе-
риментиране и тестване на модели и схемни 
решения. Работи се по няколко направления: 
усвояване на умения за работа с поялник; 
монтаж на електронни елементи и интегрални 
схеми; измерване на електронни елементи, 
работа с мултицет; конструиране и изпълнение 
на електронни модели и др.
 Експеримент - ръководител: 

Валентина Иванова
Учениците имат възможност да изявят 

себе си чрез приложни изкуства, музика и 
танци.

Членовете на клуба придобиват нови уме-
ния, учат се да опазват природните ресурси 
чрез рециклиране и нестандартни приложения 
на предмети от бита. Голям интерес предиз-
вика изложбата от картички, вази, бижута и 
мартеници, изработени от рециклирани ма-
териали.

В клуба всеки е приет с идеята да се научи 
да приема различните, да се наслаждава на 
това, което е, в дух на разбирателство и вза-
имопомощ.  Експериментирайки, участниците 
в клуба се учат да се доверяват един на друг. 

Творческата атмосфера премахна бариерите в общуването, направи ги по-отговорни
Учениците работят, творят и успяват, обединени не само от своите любими инте-

реси и занимания, но и от идеята, че ЗАЕДНО е формулата към УСПЕХ-а. Тази добра 
практика ще продължи и занапред, защото всяка подобна инициатива има бъдеще. 

 Проект  „Ученически практики“ на МОМН е финансиран по оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”. В него са включени 30 ученици от 12 клас 
от специалностите „Газова техника”, „Хладилна техника” и „Промишлен дизайн”. Уче-
ниците провеждат практика и професионално обучение на реални работни места в 
“Овергаз - Север” АД, “Идеал” ООД, “Артистика” ООД, “Примакс” ООД, “Братя Пасеви” 
ООД и “Оми Студио” ООД - гр. Русе в продължение на 240 часа. След приключване и 
отчитане на проведената практика те ще получат стипендия от 300 лв. и сертификат.

Целта на проекта е:
• да се подобри качеството на образование чрез предоставяне на възможности 

за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на 
учениците от професионалните гимназии в съответствие с потребностите на пазара 
на труда; 

• да се улесни прехода от образователните институции към работното място и 
повиши успешната реализация на младите хора;

• да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между 
образователните институции и бизнеса;

• да се стимулират учениците за участие в допълнително практическо обучение 
в реална работна среда.

Училището участва в много международни проекти, подкрепени от Европейския 
съюз и ЮНЕСКО. Ученици от всички специалности провеждат ежегодно едномесечна 
практика в страни от Европейския съюз и получават сертификати, които им дават 
право да работят във всички европейски държави.

Моето училище
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Международни проекти
Училището има реализирани десет проекта за професионално обучение по про-

грама „Леонардо да Винчи“ на Европейския съюз във Франция, Германия, Италия и 
Англия, оценени с много международни награди и сертификати. 

 Проект „Усъвършенстване на професионалните и езикови умения 
по газоснабдяване съгласно изискванията на ЕС“ - инициатор: ПГПТ „А. Ц. 
Буров“, партньор по проекта: VITALIS GmbH, 
гр. Лайпциг, Германия.  

Ученици от специалност “Газова техника” 
проведоха професионално обучение и прак-
тика в гр. Лайпциг, Германия в немски фирми 
с предмет на дейност газификация в продъл-
жение на 4 седмици. След успешно положен 
практически изпит получиха сертификат с 
право да упражняват професията в страните 
на Европейския съюз.

В изпълнение на проекта участваха 36 
ученици и четирима учители по професионал-
на подготовка.

 Проект „Нови възможности за иновативно професионално обуче-
ние по газова техника съгласно изискванията на ЕС“ - инициатор на проекта: 
ПГПТ „А.Ц.Буров“, партньор по проекта: Agricola-Institut GmbH, гр. Кемнитц, Германия.

Участници в проекта бяха 20 ученици и двама учители.
През първия етап на практиката ползвателите получиха нови теоретични познания 

в областта на битовото газоснабдяване. Младите 
хора посетиха различни фирми доставчици на газ 
и фирми за газово оборудване. С посещението 
си в професионални колежи в гр. Кемнитц бе 
повишен интереса на младите хора към въз-
можността за по-висока степен на образование 
в избраната област. 

  През втория етап ползвателите посетиха 
газови фирми за инсталационна техника за 
бита. Запознаха се с изискванията за изолация 
на сградите, както и с алтернативни източници 
на енергия.

 В края на практиката учениците положиха практически изпит и получиха серти-
фикати от фирмата организатор – Агрикола, гр. Кемнитц.

 Проект „Европейски измерения на промишления дизайн“ - ини-
циатор на проекта: ПГПТ „А.Ц.Буров“, партньор по проекта: Agricola-Institut GmbH,  
гр. Кемнитц, Германия.

Участници в проекта бяха 30 ученици и 
трима учители.

 Целта на проекта бе овладяване на 
триизмерната компютърна графика, разра-
ботване на самостоятелен проект и неговата 
презентация, работа с двуизмерна векторна 
и растерна графика (CorelDraw и Photoshop), 
както и с триизмерни компютърни програми 
(AutoCAD и 3DStudio Max)

 Проект „Взаимодействие и обмен 
на  ученици със специални нужди“ - парт-
ньори по проекта бяха ПГПТ „А. Ц. Буров“ и 
експериментален клас от Педагогически ме-
дицински център, Сент Уан, Париж. 
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Международни проекти 
Целта на проекта бе взаимодействие и об-

мен на практики в професионалното обучение 
на деца със специални нужди и увеличаване 
на възможностите за обучение. 

 Проект „Увеличаване на възмож-
ностите за обучение и компетентност на 
деца със специални нужди по специал-
ност „Готварство“ чрез професионална 
практика в ЕС съгласно европейските 

стандарти“. Инициатор на проекта бе 
ПГПТ „А. Ц. Буров“ с партньор по про-
екта: Bugenhagen Berufsbildungswerk- 
гр. Тимендорферштранд, Германия. 
Участници бяха 12 ученици и четерима 
учители.

Подобно сътрудничество подобри 
качеството на практическата подготовка 

по готварство на бъдещите специалисти и помогна да се преодолее изолацията на 
учениците с увреждания, както и приобщаването им към социална и професионална 
среда.

 Проект „Адаптиране на европейската система за професионално 
образование в модулното обучение“. Партньор бе Agricola-Institut GmbH, гр. Кем-
нитц, Германия. Участваха осем преподаватели по модули - газова техника и двама 
експерти по професионално образование.

Целите на проекта бяха насърчаване на 
нови подходи в професионалното образо-
вание и обучение чрез използване на нови 
учебни програми и добри практики в Европа; 
модернизация и адаптация на българското 
професионално образование и обучение към 
европейската система на образование; обмяна 
на опит в практическата подготовка между спе-
циалисти и развитие на иновационни подходи 
в обучението.

 Проект „Усъвършенстване на профeсионалните умения за проек-
тиране на промишлени изделия чрез приложен софтуер“ се осъществи в 
Италия, област Калабрия, град Ренде. Необходимостта от проекта бе наложена от все 
по-бързото развитие на информационните технологии, като пряка или съпътстваща 
дейност в проектирането и създаването на стоки, промишлени изделия и услуги в 
световен мащаб. 

 В изпълнение на проекта участваха 20 
ученици и двама учители.

Учениците получиха нови теоретични по-
знания по езикова и компютърна подготовка. 
Те имаха възможността да развият своите 
умения с програмните продукти – Macromedia 
Fireworks, Macromedia Dreamweaver, AutoCAD, 
AdobePhotoshop, Adobe Illustrator. 

 Една от задачите бе проектирането на 
триизмерно лого на фирма ICTProject, използ-
вайки програмата – Macromedia Fireworks 8, 
запознавайки се с най-съвременните техно-
логии от сферата на компютърното проек-
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Международни проекти 
тиране. Друга основна цел беше разработването background за website във фирма 
InformAC, използвайки програмите Photoshop и Dreamweaver. Учениците посетиха 
ADTAgenziaStampa – най-голямата фирма в Южна Италия, която извършва печат на 
национални вестници и списания. 

  Проект „Иновативни методи за преподаване чрез използване на 
приложен софтуер“ се реализира в гр. Портсмут, Англия. Участници бяха десет 
учители по професионална подготовка. Основен 
партньор бе фирма Трейнинг вижън, Портсмут, 
която осигури посещения в училища и колежи. 

Програмата включваше запознаване със 
социалната и образователна система във Вели-
кобритания: обучение с интерактивни дъски със 
специализиран софтуер; компютърно обучение 
и работа с програмните продукти на Macromedia 
Fireworks, Macromedia Dreamweaver, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator и Adobe InDesign; 
запознаване със съвременните методи за пре-
подаване и обучение онлайн в Springfield school, 
Highbury college и PELSPortsmouth–college. 

 Проект „Енергийната ефективност-инвестиция в бъдещето на Бъл-
гария“ се реализира в град Кемнитц, Германия в „Агрикола-институт“. Участваха 20 
ученици и двама учители по професионална подготовка.

Учениците се запознаха със стандартите за 
енергийна ефективност и опазване на околната 
среда, както и с методите на отчитане на разходите 
и пропуските в газоразпределителната система 
като основен елемент на енергийната ефективност. 
Те усвоиха теоретични и практически умения за 
ефективно използване на слънчевата енергия за 
отопление и за изграждане на комбинирана отоп-
лителна инсталация, захранвана с природен газ и 
слънчева енергия.

Целите бяха придобиване на европейски 
опит в областта на енергетиката и енергийната 
ефективност, изграждане на практически умения 
у учениците за работа с модерна техника и тех-
нологии, свързани с изискванията за енергийна 
ефективност и опазване на околната среда.

 Проект „Нови знания за чиста енергия“ се реализира в гр. Портсмут, 
Англия. 

Участници в проекта бяха 20 ученици и 
двама учители. Проект способства за реализи-
ране на една от целите на програмата „Учене 
през целия живот“, като подобри качеството 
и увеличи обема на мобилностите в Европа 
на хора, преминаващи първоначално профе-
сионално образование и обучение.  Знанията, 
уменията и сертификатите, които получиха 
ще помогнат на младите хора за бъдещата 
им реализация, ще им дадат възможност за 
продължаване на обучението, както и за по-
вишаване на конкурентноспособността им на 
европейския пазар.
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Наши студенти
Даниел - Училището ми даде добра професионална подготовка по 

газова техника. Взех си матурата по математика с отлична оценка, което 
ми даде възможност да уча във Военноморското училище във Варна. 
Това беше мечтата ми. Ще запазя чудесни спомени от моите учители, 
които винаги бяха готови да помогнат. Бъдещата ми кариера е свързана с 
много пътувания по света и затова трябва да положа максимални усилия 
да завърша успешно.

Павлин - Следването в университета беше моя мечта. Кандидатствах 
специалност „Стоматология“ в Медицински университет - София, приеха 
ме с много висок бал. Училището ми даде добра подготовка и благодаря 
на всички учители. Ще ги запомня с това, че бяха всеотдайни и старателни 
към всеки един от нас. Страхотни учители със страхотен директор! Истин-
ски Хора с Големи Сърца ! Благодаря Ви за всичко!

Мустафа - Благодарение на отличната подготовка, която получихме, аз 
и моите съученици се класирахме на челните места в конкурса за най-до-
бър газов техник, организиран от Овергаз. За награда бяхме приети без 
приемен изпит и със стипендия в Техническия университет – гр.София. 
Дължим много на учителите, които ни подготвяха, помагаха ни и винаги ни 
подкрепяха. Надявам се на добра реализация след като завърша, а може 
и да продължа да уча за по-висока квалификация. Мисля да остана да 
работя в България, защото от специалисти по газова техника има нужда.

Галя - Училището допринесе за моето развитие и реализация, за 
изграждането ми като личност. Също така придобих знания в областа на 
дизайна като една част от заобикалящата ни среда. Училището е един до-
бър старт за тези, които искат да постигнат нещо в живота си. През своето 
обучение имах възможност да посетя различни страни и да се доближа 
до тяхната култура, история и развитие. Благодарение на моето обуче-
ние в ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ успях да продължа да изучавам дизайн в  
РУ „Ангел Кънчев“, но да не забравяме, че човек се учи докато е жив.

Иван - Завърших специалност „Хладилна техника“, а сега съм студент 
в РУ „Ангел Кънчев“, „Земеделска техника и технологии“. Училището ми 
помогна да се изградя като личност. Запознаха ни с много неща за живота. 
Учителите бяха много добри, много загрижени, отзивчиви. Научиха ни как 
да се държим в обществото, подкрепяха ни. След завършване на висшето 
образование се надявам на по-добра перспектива и развитие в областта 
на земеделската техника и технологии.

Георги - Имах огромния късмет да уча при учители, които даваха 
всичко от себе си - в часове, в междучасия, дори и в извънкласно време. 
Отзивчиви винаги да те изслушат, дори и в най-напрегнатият и неподходящ 
момент за тях. Те не бяха просто учители, а истински приятели, готови 
винаги във всеки един момент да ни помогнат, и в учебния материал и в 
личния живот. Това са хора, с които за толкова малко време сме преживели 
много – ситуации изискващи здрави нерви и търпение, караници, спорове, 
също така веселие и искрени усмивки.

Любен - В училището работят истински професионалисти. Практи-
ческите умения, които придобихме са на добра теоретична основа. Гим-
назията предлага добре оборудвани учебни лаборатории, работилници и 
кабинети. След завършване на образованието си се надявам да намеря 
работа по моята специалност. Мисля да остана да работя в България, 
защото от специалисти по промишлен дизайн има нужда.



17

Наша гордост 
Сияна - Преживяното в училище ме направи човек. То ми помогна да 

порасна. Да различавам доброто от злото (колкото и банално и тъпо да 
звучи - си е точно така), да ценя хубавите мигове и да се уча от лошите. Да 
се наслаждавам на всеки миг и да приемам всяко предизвикателство на 
живота. Да се уча от грешките си и да не се предавам, а да продължавам 
само напред с високо вдигната глава. 

Халил - Завърших успешно ПГ по промишлени техноло-
гии, специалност „Хладилна техника“. Кандидатствах в Русенски универ-
ситет „Ангел Кънчев“ и ме приеха „Топло и газоснабдяване“. Гимназията 
ми помогна да се развивам в насоката, която съм мечтал. Учителите ми 
дадоха необходимите знания и умения, за да издържа успешно кандидат-
студентския изпит. Надявам се да се реализирам в сферата, която уча и 
да стана добър професионалист.

Белкин - Уча специалност „Промишлен дизайн“ в РУ „Ангел Кънчев“. 
Училището ми даде начало на път, който избрах още преди това, даде 
ми знания, опит, самочувствие, надежди, и може би най-важното - добри 
приятели. Ще запомня учителите си с топлите и жизнерадостни характери 
и усмивки, с това, че винаги помагат и дават съвети, споделят с тебе житей-
ския си опит. Надявам се да осъществя нещо ползотворно и да допринеса 
за по- доброто бъдеще на България.

Георги - Когато се записах да уча газова техника в гимназията, не 
знаех какъв човек съм и какво искам. С годините растем без да се усе-
тим. Времето лети безмилостно. Но  когато дойдоха последните учебни 
дни, осъзнах колко много съм се привързал към всичко и всеки. Толкова 
много щастливи мигове и емоции. Срещнах хора, които малко или много 
по някакъв начин са ме променили и ще останат незабравими  за мен. 
Училището бе моят втори дом с едно голямо и великолепно семейство. 

Сега съм студент в специалност „Газова техника“ в РУ „Ангел Кънчев“. 

Вихромир - Студент съм в задочна форма, специалност „Маркетинг“ 
на Русенски университет. Завърших гимназията през 2010 г., специалност 
„Промишлен дизайн“. Благодарение на усилията на преподавателите се 
справям много добре със следването. Образованието и квалификацията, 
които получих в училище, както и обучението в университета ще допри-
несат за по-успешната ми професионална реализация. 

Васислав - Студент съм в Минно-геоложки университет - София. Бях 
приет без приемен изпит, тъй като спечелих индивидуалната награда на  
Овъргаз. Много се радвам, че завърших ПГПТ, защото това ми даде въз-
можност да уча и да се развивам. Училището ме изгради като личност, 
формира най-важните качества, необходими за живота - отговорност, 
постоянство, стремеж към самоусъвършенстване. Всичко това дължа на 
моите учители, които бяха коректив за мен.

Ния - Завърших средното си образование със специалност „Промиш-
лен дизайн“. В момента съм студентка в редовна форма на обучение в РУ 
същата специалност. Придобитите знания и умения в училище ми помагат 
много в университета. Всеки, които иска да получи добра професия, трябва 

да избере ПГ по промишлени технологии.

Полат - Приеха ме в специалност „Хидравлични и пнев-
матични машини“ в университета.  Постъпих в ПГПТ с желанието да усвоя 
професия, която мога да практикувам. Моят баща също е възпитаник 
на гимназията и той ме насочи. Не съжалявам, а се гордея, защото тук 
получих стъбилна професионална подготовка, благодарение на високия 
професионализъм на учителите.



“...Когато разказвам за Училище,  

пропускам историята му.

За мен е единствено.  

Приел съм, че то е моето Училище  

и му се полага най-искреното  

отношение на света...”


