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СРЕЩА с  Д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София град и ШЕФ ГОТВАЧ ИВАН МАНЧЕВ 

     На 17.01.2023 в ПГ по туризъм „Ал. Константинов“ се състоя среща на учениците от гимназията с 

Д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София град и г-н Иван Манчев – настоящ председател на 

Обществения съвет към училището. 

     Инициирана от Иван Манчев – бивш възпитаник на ПГТ „Ал. Константинов“ и водещ на 

телевизионните предавания „Кошмари в кухнята“ и „Черешката на тортата“,  срещата  се осъществи  

с помощта на ръководството на училището. 

     Учениците приеха срещата с нескрит интерес, с любопитство и с желание да се срещнат с един 

известен и успял човек, който някога е седял на училищната скамейка, също като тях, в същото 

училище. 

     Позитивна, лъчезарна и усмихната, г-жа Кастрева поздрави учениците и представи г-н Манчев 

като наблегна на факта, че успехите в живота се дължат на сериозно отношение към учебния 

процес, на постоянство и упоритост в преследване на целите и мечтите. В своето изказване, тя 

отбеляза, че професионалните успехи на г-н Манчев са резултат именно от тези качества и, че 

неговия трудов път може само да мотивира младите хора да следват своите планове за 

професионална реализация. 

     С много топли чувства, г-н Манчев пристъпи към микрофона в залата и започна диалог с 

учениците. В началото първите двама-трима колебливо се престрашиха да зададат въпросите, 

които го вълнуват. Но след последвалите искрени отговори на госта, силно развълнувани, 

учениците вече се надпреварваха кой по напред да зададе своя въпрос. Изгради се атмосфера на 

доверие и споделяне. Сред въпросите бяха - как е избрал училището, кое е любимото му ястие от 

българската кухня, коя кухня му е любима, кой негов учител му е бил класен ръководител, кой е бил 

любимият му учител, кой е бил любимият му учебен предмет, с какво е направил компромис по 

пътя към успеха. Въпросите валяха един след друг, учениците бяха удовлетворени от искрените 

отговори на високия гост. 

     Г-н Манчев сподели, че когато той е бил ученик, настоящият директор инж. Димитринка Колева е 

била негов учител по специалните предмети и е била изключително взискателна към него и 

неговите съученици. 

     Г-н Манчев отправи апел към бъдещите ресторантьори да се възползват от знанията и уменията, 

които могат да получат от своите учители и наставници и да посещават редовно учебните практики, 

защото обучението в базовите обекти е обучение в реална работна среда. И именно там може да се 
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научи много и, че трудът и сериозното отношение към професията са залог за добра 

професионална реализация. 

     На няколко пъти г-н Манчев сподели, че в името на професията и успеха е преживял и лишения. 

Лишил е и близките си, и най-вече децата си, от своето присъствие във важни за тях моменти. 

     В края на срещата беше уважено желанието на учениците да се снимат с шеф Манчев и да 

получат автограф от него. 

     След този незабравим учебен час, емоционално обогатени и интелектуално удовлетворени, 

заредени с добро настроение, позитивизъм и с вяра в бъдещата си професионална кариера, 

учениците се върнаха в класните стаи и продължиха обучението си по учебната програма за деня. 

 

 


