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ВАШИЯТ УСПЕХ Е ПРИОРИТЕТ ЗА НАС! 



 

 

През 1959 г. се открива Професионално училище по текстил в гр. Самоков. 
По-късно през учебната 1971/72 година школотото прераства в СПТУ по 
текстил. До1976 г. образователната институция не разполага със 
собствена сграда, като учениците се обучават в сградата на гимназията (2 
смяна) и в една от сградите на комбинат ”Рилски лен”. 
 

През 1976 училището получава една от сградите си, сграда №1, на ул. 
„Софийско шосе“ 18 - сградата на бившето столарско училище,  в която се 
помещава и до днес. Сграда №2 на ул. "Отец Паисий"2 1 (бившето текстилно 
общежитие) е собственост на училището от 1982 г. 
 

От учебната 1983/84 година функционират паралелки по съществуващата 
нова образователна форма - със специалности: тъкачество, кулинарство, 
продавач-консултант, оператор-отчетник, администратор-организатор, 
което поставя основите на СПТУ по текстил и обществено хранене. 
 



За своя 25-годишен юбилей през 1984г. Училището е наградено с орден 
„Кирил и Методий – II степен“. 

През 1998 училището се преобразува в Техникум по туризъм и текстил, с 
паралелки по следните специалности: “Кулинар”, “Организатор в 
текстилното производство”, “Оператор в плетачното производство”, 
“Технология и мениджмънт на производството и обслужването в 
заведенията за обществено хранене” и “Мениджмънт в хотелиерството”. 
 

От учебната 2000/2001г училището отпадат паралелките “Организатор в 
текстилното производство” и “Оператор в плетачното производство”, а 
през2003г. се преобразува в Професионална гимназия по туризъм. 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебна 2017/ 2018 

15.09.2017 г. 
 

Новата учебна година бе открита от г-жа 
Теопия Цаловска -директора на 

училището. На събитието 
присъстват представители на община Самоков и на туристическия бизнес. 

 

Първи осъществен прием в дуална система на обучение – специалност 
„Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение“, професия 
„Ресторнтьор“. За пръв път в Софийска област е въведено дуалното 
обучение 

Въвежда се електронният дневник, който се води паралелно с хартиения за 
учебната година. 

 

27.09.2017 г. 

ПГТ  отбеляза празника на училището и световния ден на туризма с 
посещение на Туристическата атракция самоковите  с връчване на 
грамота от кмета на Община Самоков по случай празника на училището. 
Г-жа Кленова поздрави учители и ученици. 

 



10.2017г. 

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“. Основната 
цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на 
учениците и възможностите им за успешно завършване на средното 
образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, 
умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им 
подготовка в училище.ейности по затруднения и интереси 

НП „С грижа за всеки ученик“ – група за интензивна работа с напреднали 
ученици с цел подготовка по руски език за олимпиади. Ръководител Венета 
Балевска 

ЦОИДУЕМ – Стипендии и допълнителна подготовка и консултации за 6 
ученици от ПГТ – втори етап  

BG 05 M2OP 001-2.006-0001 „Ученически практики – ФАЗА 1“ Цели: 
подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното 
образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и 
промените на пазара на труда. Превръщане на началното професионално и 
продължаващото професионално обучение в привлекателна възможност за 
учене; осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на 
квалификация; повишаване на броя на учениците в професионалните 
училища 26 ученици на практика в хотел „Арена – Самоков“ и ресторант 
„Оазис“. 

 

Тимбилдинг до село Ковачевица, Лещен и селището Омая. 

 

11.2017 г. 

Стартиране на проект BG05M2OP001-3.004 „Ограмотяване на възрастни 
– Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“  - 59 лица над 16 години, които нямат 
статут на ученици и не са посещавали или завършили училище, бяха 
ограмотени и придобиха компетентности от прогимназиалния етап в 7 
групи  



ОТЛИЧИЕ ОТ БАН ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК 

Изследването „Тихонравовият 
дамаски и историята на 
българската книжнина и език“ на 
ученичката от ПГ по туризъм 
Симона Симеонова от XI а клас с 
ръководители Борислава 

Хаджийска, Димитър Апостолов и доц. Ваня Мичева  и  бе отличено от 
авторитетното академично жури на Ученическия институт на БАН (УчИ 
– БАН) на четвъртата си научна сесия.  

Проектът е изследователски. Съпоставени са два откъса – от 
Тихонравовия дамаскин и от История славянобългарска, като целта е да 
се проследят тенденциите в развитието на българския език и да се установи 
езикът на кой паметник е по-близък до говоримия. И от тук да се направи 
извод за първоосновата на съвременния български език. 

 

11.2017 г. 

Министърът на туризма А. 
Ангелкова и народният 
представител Валентин Милушев 
посетиха ПГ по туризъм и 
проведоха работна среща с 
ръковоството на училището – 
Борислава Хаджийска и Николай 
Ковачев. Бяха обсъдени проблеми 
на професионалното образование и 
последващата реализация. 

12.2017 г. 

17.12. Министър Вълчев гостува на ПГТ – запозна се с колектива на 
училището, с базата му и обсъди проблемите на образованието и 
обучението в гимназията. Посрещнат бе представително с хляб и сол, 
както и с кулинарни демонстрации. Придружаваха го г-жа Иванова – 
Началник РУО и експерти от РУО. 



По покана на Румен Тодорв гостува 
шеф Петров, който готви 
демонстрационно в кухните на 
ПГТ, а след това ръководи ученици 
в готвенето на нови рецепти.  

Мероприятието се превърна в 
празник на кулинарията. 
Проявилите се като най-активни 
ученици бяха щедро наградени. 

03 - 08.2018 г.  

Ремонт на Сграда 2 

Саниране, ремонт на 
покирва и изграждане на 
канализация на сграда 1 
и сграда 2; 

Ремонт на 
физкултурния салон на 
сграда 2. 

Ремонт на двора и 
оградата на училището. 

Дни на отворенит врати в ПГТ, водени от Николай Ковачев, Елена 
Сердарева, Мариана Бакрачева, Албена Попова 

https://www.facebook.com/446832528806616/videos/980974352059095 

 

03.2018 г.  

В двора на училището с 
тържествена церемония бе 
отбелязана 140-
годишнината от 
Освобождението на 
България от османско иго.  

Организатор -Михаил 
Михайлов 

https://www.facebook.com/446832528806616/videos/980974352059095


04.2018 г. 

Математически турнир на английски език – „Сблъсъкът на 
математиците“ – областно математическо състезание, организирано и 
проведено от екип на ПГТ по инициатива на Генади Генов. 

ОПИТ 2  - 30 ученици на стаж по Еразъм + в Гърция, Халкидики, проект 
в консорциум с Български младежки форум. Учениците са едновременно 
гости и практикуващи в 4 – звездния хотел и ресторанта и бара към него. 
Придружаващи учители Албена Попова и Елена Сердарева. 

 

Борислава Хаджийска и Елияна Кичева, участват в годишното отчетно- 
изборно събрание на Асоциацията на училищата по хотелиерство, 
ресторантьорство и кетъринг в Плевен. 

 

05.2018 г. 

Участието в УчЧ БАН с ученическо изследване на екип от ПГТ в състав 
Борислава Хаджийска, Димитър Апосотлов, доц. Ваня Мичева и Симона 
Симонова, ученичка с разработка върху Тихонравовия дамаскин продължи 
с представяне на изследването пред читатели и екип на библиотеката, в 
чийто град се предполага, че е създаден дамаскинът. 

 

Борислава Хаджийска бе поканена на работна среща в Ботевград за 
обсъждане на перспективите пред местните работодатели и образавание 
за въвеждане на дуалната система на обучение в града. 

 

Писмо до кмета на Община Самоков за опазване на плочките пред Сграда 
№2. Подписано от целия състав на ПГТ. 

 

Участие на ученици от ПГТ в Дни на отворените врати в НБУ, София, 
ръководител на групата Елиана Телийска. 

Отчитане на дейностите по Стратегия за образователнат интеграция на 
ученици от ромски етнос. 



Май 2018 -  на площада на град Самоков се проведе инициативата 
"Написаното остава. Пиши правилно", инициирана от екип на ПГТ – 
Борислава Хаджийска, Красимир Димитров, Радостина Грозданова и 
Елияна Кичева. 

 

Май 2018  Победителят в конкурса 
"Валя Крушкина" - журналистът от 
вестник "Сега" - Диян Божидаров 
гостува на ПГ по туризъм по проект 
„Покани журналист“ на ФРГИ.  

Сред обсъдените теми бяха тези за 
фалшивите новини и как да бъдат 
разпознати; свободата на словото; 
смисъла на журналистиката; 
творчеството и журналистиката; 
морала в журналистиката и в живота 
и др.  

 

На 16.05.2018г. в Сарафската къща се връчиха наградите от конкурса 
"Признатите непознати самоковци". Поощрителна награда за работа в 
екип получи авторския колектив от Професионална гимназия по туризъм 
- гр. Самоков, подготвил темата: „Христодул Сичан Николов – български 
просветен деец”. Тя е на ученици от 12 клас – Йоана Механджийска, 
Михаела Георгиева и Ивайло Киров 

 

Май 2018 свободен Самоков – участие на ученици от ПГТ в тържествата 
по случай годишнината от освобождаването на Самоков.  

https://www.facebook.com/VestnikPriatel/photos/a.2090773684285903/2090
774507619154 

Публичност по проект „Ученически практики“  - учител Албена Попова 

https://vestnikpriatel.com/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8-
%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-
%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-
%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82/?fbclid=IwAR3QL4pfeoGsGKvP-mMi2ovdGniGiKbrX2-P9G0-
h8VVRfxC_ezTj-s_jPA 

https://www.facebook.com/VestnikPriatel/photos/a.2090773684285903/2090774507619154
https://www.facebook.com/VestnikPriatel/photos/a.2090773684285903/2090774507619154
https://vestnikpriatel.com/младежи-от-гимназията-по-туризъм-учат/?fbclid=IwAR3QL4pfeoGsGKvP-mMi2ovdGniGiKbrX2-P9G0-h8VVRfxC_ezTj-s_jPA
https://vestnikpriatel.com/младежи-от-гимназията-по-туризъм-учат/?fbclid=IwAR3QL4pfeoGsGKvP-mMi2ovdGniGiKbrX2-P9G0-h8VVRfxC_ezTj-s_jPA
https://vestnikpriatel.com/младежи-от-гимназията-по-туризъм-учат/?fbclid=IwAR3QL4pfeoGsGKvP-mMi2ovdGniGiKbrX2-P9G0-h8VVRfxC_ezTj-s_jPA
https://vestnikpriatel.com/младежи-от-гимназията-по-туризъм-учат/?fbclid=IwAR3QL4pfeoGsGKvP-mMi2ovdGniGiKbrX2-P9G0-h8VVRfxC_ezTj-s_jPA
https://vestnikpriatel.com/младежи-от-гимназията-по-туризъм-учат/?fbclid=IwAR3QL4pfeoGsGKvP-mMi2ovdGniGiKbrX2-P9G0-h8VVRfxC_ezTj-s_jPA


06 - 07.2018 г. 

Осъществи се проектът по програма 
Еразъм+ по КА1 – мобилност на граждани. 
Проектът „Малките тайни на голямата 
френска кухня“ бе ръководен от  Борислава 
Хаджийска, която придружава 2-те групи 
от по 10 ученици с продължителност 19-
дена всяка.  

Учениците от 10, 11 и 12 клас проведоха 
своя стаж на реални работни места  в 
хотели, ресторанти и пекарни в Амиен, 
Франция. 

Партньор по проекта бе Welcoma. 

 

За повече информация: https://frenchcuisine108474902.wordpress.com/ 

 

06.2018 г. 

Пътуване на колектива до Ставрос, Кавала.  

https://frenchcuisine108474902.wordpress.com/


ДРУГИ ДАННИ 

 

Брой ученици: 249  

Форми на обучение – дневна, вечерна и самостоятелна; дуална система на 
обучение 

Брой педагогически специалисти: 20 

Аксиния Владимирова Томова  

Албена Боянова Попова  

Анна  Илиева Харалампиева  

Борислава Станилова Хаджийска  

Венета Петрова Балевска  

Генади Христов Генов  

Димитринка Иванова Янева  

Елена Богомилова Сердарева  

Елена Иванова Ковачева  

Елиана Захариева Телийска   

Елияна Любомирова Кичева  

Красимир Петков Димитров  

Мариана Петрова Бакрачева  

Михаил Василев Михайлов  

Надка Маринова Николова  

Николай Петров Ковачев  

Оля Борисова Георгиева - Стринска  

Румен Петров Тодоров  

Снежана Иванова  Деянова  

Теопия Димитрова Цаловска  

Брой непедагогически специалисти: 8  



Новоназанчени педагогически и непедагогически специалисти през 
годината: Аксиния  Томова и Радоситна Грозданова от м. март 

 

Напуснали: Димитър Апостолов 

  

 

 


