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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
ПО ПОВОД 70 ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ 

НА 
ПГТ „Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ” гр. Варна 

ОТ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БАРМАНИТЕ 
 

Уважаема г-жо Директор, уважаеми колеги преподаватели, 
Честит да ви е 70-сет  годишният юбилей! 
 
Бъдете все така здрави, усмихнати, успешни и креативно работещи!  
Изминаха достатъчно години в които сме партньори и се радваме, че открихме и откриваме 
чудесни професионалисти в очите на ръководство и преподаватели, любознателни ученици 
желаещи всички вие да се усъвършенствате и развивате качествата и уменията си, 
въвеждайки новостите и тенденциите в професия ‘’БАРМАН”!  

Ето,че и резултатите ви не закъсняха!  
Вашето училище е едно от водещите като ориентир в подготовката на кадри в 
барманството. Винаги учениците са показвали най – новите техники и тенденции в 
миксологията и приготвянето на коктейли и смесени напитки по състезанията „Млад 
барман”. Не е случайно, че останалите училища се стремят да победят състезателят именно 
от вашето училище. За това имат заслуга единствено вашият стремеж да сте винаги в крак с 
тенденциите и новостите в преподаване и обучаване на учениците и взаимното ни 
сътрудничество което пожелахте преди време!  
За нас е голямо удоволствие и в същото време приятно задължение да работим заедно и да 
вървим ръка за ръка в обучаването на преподавателите с новостите в „Бара и напитките” и 
по този начин успешно да произвеждате млади кадри подготвени за първи стъпки в 
туризма и ресторантьорството. Радваме се, че постигате доказани големи резултати по 
състезания и винаги ще помагаме когато имате нужда от нас – професионалистите в 
бранша.  
Нека да сме все така допълващи се и да вървим заедно напред в тези трудни и изпълнени с 
изпитания времена, да не спираме да развиваме туризма който без напитки и миксолози ще 
е доста скучен!. 
Пожелаваме Ви успех, попътен вятър в образованието и приятен празник!!! 
И нека продължаваме да вървим заедно по пътя на успеха!  
 
С уважение  
 
Пенчо Пенчев 
Б.А.Б 
Българска Асоциация на Барманите 
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119,8-MI Primorski Polk blv,PENCH'S club 
VARNA 9002-BULGARIA 
BULGARIAN ASSOCIATION OF BARTENDERS 
 
MOB;+359 899981220 
office@bab.bg 
president@bab.bg 
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