
Прием 2022-2023 учебна година



Специалност „Производство 

на кулинарни изделия и напитки“ 

Професия: Готвач

Прием след 7 клас

2

Специалност „Технология на фармацевтични и 

парфюмерийно-козметични продукти “

Професия: Химик-технолог

1



Ако искате успешна 
професионална реализация в 

областта на контрола и  
производството на лекарства и 

парфюмерийно-козметични
продукти - тогава това е вашата 

професия –

Химик-технолог!

Специалност 

„Технология на фармацевтични и 

парфюмерийно-козметични продукти “
с разширено изучаване на английски език



✓ Фармацевтична промишленост
✓ Парфюмерийно-козметична 

промишленост
✓ Химични производства
✓ Химични лаборатории за контрол на 

суровини и продукти към митници, 
РИОКОЗ и др. 

Специалността е широкоспектърна 
и завършилите могат да работят в:



Обучението по редица общообразователни учебни 
предмети и професионална подготовка се 
осъществява с помощта на мултимедийни 

презентации и електронни уроци с активното участие 
на учениците. 



Учебната практика се провежда в:

❖ Добре оборудвани учебни лаборатории

❖ Предприятия на територията на 
Дупнишка община

❖ Завода на Тева в Дупница 



ПРОФЕСИЯ

ГОТВАЧ

Завършилите специалността могат да работят в: 
– заведения за обществено хранене, хотели, 

ученически столове. 

Специалност 
“Производство на кулинарни изделия и 

напитки” 



Ако ви харесва вкусно приготвено, добре 
оформено и красиво поднесено ястие и 

искате да се научите професионално да го 
правите, като се забавлявате  и печелите 

пари от това, тогава       

вашето място е при нас!

То се изразява в умението да се 
приготвят в богато разнообразие 
ястия и напитки, които да бъдат 
вкусни, хранителни и полезни за 
организма. 

Готварството е едно от най-
старите изкуства в света. 



Ще усвоите умения за:
✓Приготвяне на кулинарни 

изделия и напитки
✓ Сервиране
✓ Оформяне и реализация на 

кухненската продукция
✓ Ефективно използване на 

материално-техническата база
✓ Извършване на разчети и 

счетоводен анализ на 
продажбите 



Часовете по учебна и производствена практика с 
учениците от 8, 9, 10, 11 и 12 клас по професия 

”Готвач”, се провеждат в учебните работилници на  
ПГХВХТ   гр. Дупница и в заведения за обществено 

хранене на територията на града. 



Учениците участват в проекти:
Ученически практики



Международен проект  О.П.И.Т  по 
програма Еразъм + в хотел Анастасия 

ризорт –– п-в Халкидики, Гърция



Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г.

❖Клуб „Кулинарни 
техники“

❖Клуб „Съвременни тенденции в 
кулинарията“

❖Магията на българското 
слово – БЕЛ

❖Математика за всеки



Защо да избера 
ПГХВХТ?

❖Избора на търсена професия ще ви даде 
предимство, когато сте в конкуренция 
за работа на пазара на труда.

❖Ще  получите добра професионална 
подготовка и възможност за 
реализация в областта на:

✓ Фармацевтичната, парфюмерийно-
козметична и химическа 
промишленост.

✓ Ресторантьорството, хотелиерството и 
туризма.



За повече информация посетете 
уебсайта на училището:

https://pghvht.eu



Благодарим ви

за вниманието!


