
 
 
 

ПГ ПО ТУРИЗЪМ 
       „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 

 
 
 

„Европейски практики в професионалното образование“ 
2022-1-BG01-KA122-VET-000072280 

финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Ключова дейност 1 „Образователна 
мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” 

 
Ръководител на проекта - Гергана Япаджиева,  директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. 
Варна 
Координатор на проекта - Анелия Славейкова, старши учител практическо обучение 
Продължителност на проекта 01.11.2022г – 31.10.2023г.  
 

За изпълнение на проектните цели ще осъществим две мобилности: 
1.Краткосрочна ученическа професионална мобилност - в нея ще включим 18 ученици от 11 клас 
от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Варна, които се обучават по професиите „Ресторантьор“ и 
„Готвач“. Практиката ще се проведе в реална работна среда в две приемащи компании ( iH Hotels 
Milano Gioia и Fevi srl) в Милано, Италия с продължителност две седмици. 
2. Учителска мобилност Job shadowing - участници ще бъдат 10 учители по професионална 
подготовка от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Варна. Приемаща компания Evolvo srl., Милано, 
Италия. Продължителност на мобилността една седмица през месец август 2023.  
  
ВАЖНО: 
1. ПРОЕКТЪТ Е НА СТОЙНОСТ 69 990,00 € И СЕ ФИНАНСИРА ОТ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ВСИЧКИ СРЕДСТВА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА, 
ЗАСТРАХОВКИ, ПЪТУВАНЕ И ПРЕСТОЙ СЕ ПОЕМАТ ОТ ПРОГРАМАТА. 
2. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ИЗИСКВА РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ. 
 
ПРАВО НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ имат всички ученици от 11 клас дневна форма на 
обучение през учебната 2022/2023 г. обучаващи се по професии „Ресторантьор“ и „Готвач“. 
Всички желаещи да се включат в подбора за проекта е необходимо да подадат он лайн заявление 
за участие и да представят мотивационно писмо, което да изпратят на email: 
aneliya.slavejkova@pgtvarna.com  
Срок за попълване на заявлението и изпращане на мотивационното писмо - 09.12.2022г. 
 
Подборът на ученици за участие в проект ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа. 
Дата за провеждане на тест по английски език - 12.12.2022г.  
Дата за явяване пред комисия за осъществяване на втори етап на класиране - 13.12.2022г. от 12ч. 
в кабинет по сервиране №101. 
 
След приключване на отделните етапи, всеки кандидат може да провери резултатите на сайта на 
училището и страницата на училището във facebook.  
Одобрените кандидати ще получат покана да се присъединят към виртуална класна стая, в която ще 
се осъществява предварителната подготовка за проекта.  
 
Подборът на учители за участие в проекта ще се осъществи от комисия през месец януари 2023 
година. 



 
∗ Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от 
Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана 
съдържащата се тук информация. 

 


