
ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО ОТ ИНЖ. ФОТИНКА ВЪРГОВА-ДИРЕКТОР НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО 

Уважаеми колеги, ученици, родители, съграждани и приятели на Професионална 

гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас, 

За мен е чест и привилегия да Ви поздравя по случай Патронния празник на нашето 

училище -  храм  на знанието, културата  и духовността! 

 ПГТ е институция, в която няколко поколения  са получили добро образование и 

възпитание, открили са пътя към своето призвание в живота.  

Зад нас стои 62-годишна достойна история: натрупани знания, житейски и 

професионален опит, утвърдени традиции, но едновременно с това и непрестанни 

иновации. 

В далечната 1959 година  директорът Фоти Маринов  заедно с  група от 12 учители 

поставя началото на съществуването на ново училище в гр. Бургас - това е Техникумът 

по обществено хранене „Проф. д-р Асен Златаров”, който през 2003 г. получава статут 

на професионална гимназия.  

Свещено, велико и благородно е делото да създадеш училище, да вградиш в него 

мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух и с любов да го завещаеш на поколенията,  

за да съхраняват традициите му, да го развиват и прославят . 

 Нашето училище повече от половин век обединява хиляди хора - учители, ученици, 

родители, служители, общественици, възпитава ги в чувство за принадлежност към 

една по-голяма общност, учи ги на отговорност, усилва стремежа към знания и умения, 

към позитивност  и съзидателност.   

Днес с гордост можем да кажем, че Професионална гимназия по туризъм изпълнява 

успешно своята мисия да поддържа възрожденския дух у българина, да събужда 

трепети и да сбъдва мечти. 

Скъпи учители! Всеки ден Вие затвърждавате думите на достойния българин, учен и 

творец Асен Златаров, че идеалът всякога побеждава, стига да е смислен, висок и 

човечен. Достойно следвате неговите големи житейски завети, а именно че знанието е 

сила, а науката – мощ, че културността ще спаси българщината. Нека този пламенен 

устрем  никога не изчезне, продължавайте в златаровски дух да напътствате своите 

възпитаници, за да извървят  достойно своя път и да постигнат мечтите си.  

Скъпи ученици! Вие сте бъдещето на България. Бъдете силни, ученолюбиви, упорити  в 

преследването на целите си! Не забравяйте, че единствено знанието е пътят към 



мъдростта и успеха. Пазете светлите традиции на родното училище, защото те са 

символ на българския дух, почитайте всеотдайността на своите учители, тези неуморни 

апостоли с неизчерпаема творческа енергия и креативност. Носете в себе си 

асензлатаровския дух и го предавайте на бъдните поколения, за да станат достойни 

хора. Следвайте мъдрите слова на Асен Златаров: „Любов към труда, любов към 

истината и  любов към народа”. Бъдете будни и дерзайте! 

Скъпи родители! Достоен е и Вашият принос за имиджа на гимназията. Благодарим Ви 

за всеотдайността и подкрепата. Дистанционното обучение е предизвикателство за 

всички ни. Но без Вашата помощ  не бихме могли да се справим. Затова ние, 

ръководството и учителите на ПГТ,  Ви поднасяме своите  най-сърдечни и искрени  

благодарности  за разбирането  и отзивчивостта в тази толкова напрегната ситуация. 

Нека заедно осигурим  едно по-добро бъдеще за нашите деца!  

Днешният ден е прекрасен повод не само за равносметка на отминалите дни, но и за  

оптимистичен поглед към бъдещето. 

Вярвам, че ПГТ ще продължава да възпитава в добродетелност и упоритост и да 

създава и отстоява еталони за висок професионализъм ! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 

 


