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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 бившото столарско училище,  в която се 
помещава и до днес. Сграда №2 на ул. "Отец Паисий"21 (бившото 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 
през 2003 г. се преобразува в Професионална гимназия по туризъм. 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебна 2020/ 2021 

15.09.2020 г. 
 

Откриване на  новата учебна година от 
директора на училището – госпожа 
Борислава Хаджийска. На събитието 
присъстват представители на община 
Самоков и на туристическия бизнес. 

 

Въведена е нова специалност „Производство на захар и захарни изделия, 
професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ – дуална 
система на обучение – с работодател „Си комерсиал-7“ ЕООД – 10 ученици. 

28.09.2020 г. 

ПГТ  отбеляза празника на училището и 
световния ден на туризма с туристическо 
пътуване през Искърското дефиле до места, 
вдъхновили Вазов – манастира надежда за баба 
Илиица  - Черепишкия манастир , 7-те престола 
и  скалите на дядо Йоцо. 

 

 

                                  10.2020 г. 

   

Нов сайт на училището с 
интерактивен дизайн и 
функционалности с богата 
информация за всички дейности 
и необходими документи. 
Изработен е от Диана 
Сайменова, възпитаник на 
ПГТ. 



Проверка от Националния 
инспекторат по обарзование  

Докладът от инспекцията 
на Професионална гимназия 
по туризъм гр. Самоков, 
община Самоков, София – 
област излезе с цялостната 
независима експертна оценка 
на качеството на 
предоставяното образование 
в Професионална гимназия по 

туризъм, гр. Самоков. Оценката е добра – 3,26 

Оценка на област „Образователен процес“ – добра - 2,85 

Оценка на област „Управление на институцията“ –  много добра - 3,67 
оценка  

(максимална  оценка много добра 3,50 – 4,00). 

 

От 29.10.2020 г. ПГТ премина към дистанционно обучение в електронна 
среда. Ученето от разстояние се осъществи чрез платформата Microsoft 
Teams. 

 

11.2020 г. 

Проект по 
програма Еразъм+ 

2019-1-BG01-
KA116-061311 

Кулинарни уроци", 
стаж в ресторанти 
на 20 ученици в 
Амиен, Франция.  

 

Партньор Welcoma. 



Проектът на ПГ по туризъм бе 
осъществен в условията на Ковид -19 
и обявен в последните 3 дена 
национабен локдаун във Франция.  

Участието   в проекта  по ЕРАЗЪМ 
+ „Кулинарни уроци“ бе по ключова 

дейност 1 - мобилност за граждани в сферата на професионалното 
образование и обучение  чрез Харта за мобилност и даде възможност за 
провеждане на стаж на реално работно място за 20-те ученици. 

Продължителността бе 19 дена. Условията бяха извънредни. Във 
Франция бе обявен локдаун. Няколко дена стажът се провеждаше в хотела 
при пълна изолация и социална дистанция.  

За повече информация: https://bshad5.wixsite.com/mysite-1 

 

Ученици, обучаващи се в дуална система на 
обучение“, проведоха  своето първо пробно 
стажуване по проект „Подкрепа за 
дуалната система на обучение". 
Осмокласници специалност "Производство 
на захар и захарни изделия" стажуваха в  
„Si Commercial – 7“ ЕООД, а 
десетокласници – специалност „Кетъринг“ 
в „Самоков -Боровец“ АД и „Диамант 
Велчеви“ ЕООД. 

 

01.2021 г. 

Одобрено за отпечатване и предоставяне на 
училищата, осъществяващи обучение по професии в 
сферата на туризма, е учебно помагало по 
професионална подготовка, дело на екип от 
Професионална гимназия по туризъм в състав 
Албена Попова и Елена Сердарева. Помагалото е 
разработено по Националната програма 
„Разработване на учебни помагала и на 
методически ръководства, оценяване и одобряване 

https://bshad5.wixsite.com/mysite-1


на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, 
организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни 
комплекти“, Модул Б „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала 
за професионално образование и обучение“. 

Учебното помагало е предназначено за професии от професионално 
направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ от Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за 
професионалното образование и обучение.  

 

Учениците от XI и XII 
клас се връщат в училище 
за определени часове по 
учебна практика по 
график от 18.01.2021 г. 
Часовете се провеждат в 
сграда №2 на 
гимназията, където се 
помещават учебните 
кухни, оборудавни и 
обзаведени по 
предназначение. 

 

03.2021 г. 

Иновативно екскурзоводско 
обслужване изучават учениците 
от 11 а клас в часовете при г-жа 
Албена Попова.  

Кратки видео екскурзоводски 
беседи представят историята на 
малко познати градски 
забележителности. Видеaта са 
достъпни на сайта на училището 
и на фейсбук страница 
„Непознатият Самоков“, а колекцията се предвижда да се допълва от всеки 
випуск според интересите му. 



04.2021 г. 

26.04 –  по проект 
„Подкрепа за 
дуалната система на 
обучение“ - 
представяне на 
новообзаведения и 
оборудван кабинет  по 

сервиране, 
барманство и 
сомелиерство.  

Ръководител на 
дейноситте по ремонта и обзавеждането  на кабинета – Мариана 
Бакрачева, а отговорен за оборудването – Елена Сердарева. Част от 
ремонтните дейности са дело на Иван Пилищаров (огняр) и Васко Атанасов 
(общ работник). 

Гости на събитието - кметът на община Самоков господин Георгиев, 
заместник - кметът госпожа Кленова, Началникът на РУО - София регион 
госпожа Иванова, старши експерт по професионална подготовка госпожа 
Йорданова и старши експерт  за квалификация на педагогическите 
специалисти госпожа Чалъкова, представители на работодателите - 
господин Велчев от "Диамант Велчеви" ООД, управителите на фирмата 
"Зографски", реализирали проекта, госпожа Карабожилова, директор на ОУ 
"Св. св. Кирил и Методий" и други. 

 

05.2021 г. 

Саниране на Сграда 1 на ул. 
„Софийско шосе“18 

Със средства по 
Инвестиционната програма 
на МОН бе осигурена 
енергийната ефективност на 
сградата. 

 



Резултатът от проучването и заснемането на видеата, представящи 
информация за значими обекти в Самоков – Червеният мост, Шанцата и 
Стената на река Искър – официално бе презентиран.  

 

Шанцата:  

https://www.youtube.com/watch?v=aKadFeg2-
cI&ab_channel=%D0%9F%D0%93%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%
D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC 

 

Червеният мост:  

https://www.youtube.com/watch?v=K9GDU0iu70E&t=45s&ab_channel=%
D0%9F%D0%93%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%
D0%B7%D1%8A%D0%BC 

Стената на река Искър:  

https://www.youtube.com/watch?v=7f7TGqm9hmI&t=8s&ab_channel=%D0
%9F%D0%93%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0
%B7%D1%8A%D0%BC 

 

06.2021 г. 

ПГ по туризъм като 
иновативно училище 
участва в програма 
за обмен на иновации 
по НП "Иновации в 
действие".  

Единият партньор 
на училището е 
ПГТМ  "Христо 
Ботев" - Ботевград, а 
другият Основно 
училище "Свети 
свети Кирил и 
Методий" с. Драгоево, Шуменско.  

https://www.youtube.com/watch?v=aKadFeg2-cI&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=aKadFeg2-cI&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=aKadFeg2-cI&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=K9GDU0iu70E&t=45s&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=K9GDU0iu70E&t=45s&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=K9GDU0iu70E&t=45s&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=7f7TGqm9hmI&t=8s&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=7f7TGqm9hmI&t=8s&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.youtube.com/watch?v=7f7TGqm9hmI&t=8s&ab_channel=ПГпотуризъм
https://www.facebook.com/ПГТМ-Христо-Ботев-Ботевград-115190759891482/?__cft__%5b0%5d=AZW6LFujSoJPVwOYchCs6Jj9EMts7wa_wm8gDY9Bxs-1_TfvZ300PoGpTtb708wN-snvAZRaM3xt7AL1Rh8B9fE8NhOPbZq13b76yPiy-1TIsrTLpz6zzSAwlb7ByJzLsqws5gJVJhKbOwC_eJZLKNv3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ПГТМ-Христо-Ботев-Ботевград-115190759891482/?__cft__%5b0%5d=AZW6LFujSoJPVwOYchCs6Jj9EMts7wa_wm8gDY9Bxs-1_TfvZ300PoGpTtb708wN-snvAZRaM3xt7AL1Rh8B9fE8NhOPbZq13b76yPiy-1TIsrTLpz6zzSAwlb7ByJzLsqws5gJVJhKbOwC_eJZLKNv3&__tn__=kK-R


Създаване на Димиторво училище – иновативнен подход за обучение  по 
екскурзоводско обслужване – в автентична среда, пресъздаваща класна стая 
от времето на социализма, ученици изнясят екскурзоводски беседи за 
Първата комуна на Балканите – Самоковската.  

Гостуванията по НП „Иновации в действие“ преминаха с обмен на добри 
практики между училищата, увлекателни учебни занимания, позитивни 
преживявания, нови приятелства. Учебните заведения  си обещаха  
споделянето на иновативни идеи и успешни практики да продължи и след 
приключване на националната програма. 

 

23.06.2021 г. На площад „Захари Зограф“ гр. Самоков бе проведена Общинска 
панорама на професионалното образование и обучение. ПГТ представи 
своите професии и специалности.  

Събитието символично откри 
Началника на РУО София 
регион - госпожа Иванова. На 
Панорамата присъстваха и 
госпожа  Кленова, заместник-
кмет, госпожа Вергиния 
Йорданова, старши експерт 
ПОО, и други представители 
на Община Самоков. Щандът 
на гимназията ни се радваше, 
както винаги на интерес от 

страна на ученици и граждани. Брошурите и листовките свършиха бързо. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002296497090&__cft__%5b0%5d=AZWC82eOAjUzeWp4FzlSk1vOrC59tQbTCazWHCDBkw8Jt5sE3OM37yigPqzb3W2p65mShZzC9KeTZ3cbHFVCOUu92U3PUch9nM2nw9-kfrThEC94IOFGCPRSI895cwOT_4QbFlr7F--rLNnVkcUP7-TJ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002296497090&__cft__%5b0%5d=AZWC82eOAjUzeWp4FzlSk1vOrC59tQbTCazWHCDBkw8Jt5sE3OM37yigPqzb3W2p65mShZzC9KeTZ3cbHFVCOUu92U3PUch9nM2nw9-kfrThEC94IOFGCPRSI895cwOT_4QbFlr7F--rLNnVkcUP7-TJ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/samokov.bg/?__cft__%5b0%5d=AZWC82eOAjUzeWp4FzlSk1vOrC59tQbTCazWHCDBkw8Jt5sE3OM37yigPqzb3W2p65mShZzC9KeTZ3cbHFVCOUu92U3PUch9nM2nw9-kfrThEC94IOFGCPRSI895cwOT_4QbFlr7F--rLNnVkcUP7-TJ&__tn__=kK-R


06 - 07.2021 г. 

Стажуване на 
възпитаници на ПГТ по 
европейската програма 
Еразъм+ 2020-1-BG01-
KA116-078325.  

Проектът „Вкусът на 
храната: от Италия до 
Испания“ – даде  
възможност на 20 ученици 
да работят в 

мултикултурна среда в град Палма де Майорка, Испания. Партньор по 
проекта бе ELE USAL Mallorca 

За повеч информация: https://pgtsamokov.wixsite.com/erasmus2021.  

 

Участие на ученици, родители и учители в информационна кампания за 
популяризиране на дуалната система на обучение по проект „Подкрепа за 
дуалната система на обучение“ в Банско . Във втория ден бе организирано 
изложение на професионалното обучение. Щандът на ПГТ предизвика 
инетрес сред посетителите и участниците в събитието. Третият ден бе 
ден за обмяна на опит между местните училища и представителите на 
други области. 

08.2021 г. 

Август 2021 г. включване на ученици от ПГТ в 
НП „Отново заедно“.  

След като преминаха подбор, 18 учащи от осми до 
единадесети клас се класираха за участие във 
възстановителни дейности в Банско с 
продължителност 5 дена с цел  преодоляване на 
последиците от пандемията Ковид 19. 
Релаксиране, развлечение и образователна 
програма. 

 

Ремонт на фоайетата и стаи в сграда 1. 



Общи данни за училището 

Брой ученици: 273  

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

Брой педагогически специалисти: 19  

Албена Боянова Попова  

Анна Илиева Харалампиева  

Борислава Станилова Хаджийска  

Венета Петрова Балевска  

Димитринка Иванова Янева  

Елена Богомилова Сердарева  

Елиана Захариева Телийска  

Елияна Любомирова Кичева  

Илияна Георгиева Петрова  

Красимир Петков Димитров  

Мариана Петрова Бакрачева  

Михаил Василев Михайлов  

Оля Борисова Георгиева - Стринска  

Пенка Иванова Боянова  

Полина Танева Кирева  

Рубинка Александрова Димитрова  

Румен Петров Тодоров  

Снежана Иванова Деянова  

Соня Иванова Китанова  

 

Брой непедагогически специалисти: 8  

 



Новоназанчени педагогически и непедагогически специалисти през 
годината: 

Полина Кирева – български език и литература 

Светла Костова – математика  

Георги Лобутов – гражданско образование  

Антоанета  Асенова – образователен медиатор 

Ангелина Миланова – хигиенист  

Напуснали: Пенсионирани: 

Николай Ковачев – заместник-директор по учебно-производствена дейност                                                                                                       
Стефка Миланова – хигиенист  


