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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 
през2003г. се преобразува в Професионална гимназия по туризъм. 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебна 2018/2019 

15.09.2018 г. 

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

 

 

Старт на обучението в иновативните паралелки, като иновативно 
училище. В обучението по специалности “Кетъринг“ и „Организация на 
туризма и свободното време“ се прилага холистичен подход в иновативно 

интегративно преподаване на теория и практика по определени предмети.  

27.09.2018 г. 

ПГТ отбеляза празника на училището и световния ден на туризма с 
туристическо пътуване до екопътеката на село Бели Искър. 

BG052001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1“ –  „Нов шанс за 
успех“ по оперативна програма „наука и образование за интелигентен 
растеж”. Целта на проекта е да се даде възможност на лица над 16 години, 
които нямат статут на ученици и не са посещавали или завършили 
училище, да се ограмотят и да придобият компетентности от 
прогимназиалния етап. 

10.2018 г. 

ДНИ НА ЕРАЗЪМ + - представяне на 10-годишния опит по програмите 
на ЕС – Коменски, Леонардо да Винчи и Еразъм+. Празник на Еразъм и 
ПГТ.  

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 6 ученици 

 

Финализиране 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  

 

НП „Иновации в действие“ Националната програма „Иновации в действие“ 
дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и 
за наблюдение на иновациите бе избрано  училище партньор. В рамките на 
НП „Иновации в действие“ бе посетено иновативно училище и бяха 
наблюдавани иновативни часове в ПГТОЕ „М. Ломоносов“, София. 

 

Борислава Хаджийска и Елена Сердарева 
участват в Дните на Ученето през целия 
живот, във Велико Търново, 11-13 окт.  

Представят професиите и дейностите, 
осъществявани в училището с богат щанд. 

Б. Хаджийска се включи и в 
конференцията на посланиците на 
EPALE. 

 

Приключи проект „Нов шанс за успех“ с 59 завършили основно образование 
и получили удостоверение за валидиране. 

Формирани са дейности по интереси с национално финансиране. 

11.2018 г.  

Участие на Борислава Хаджийска и Красимир Димитров с доклади на 
Третия изследователски форум "Изследователски подходи в обучението по 



български език", Институт за българския език  „Любомир Андрейчин“, 
БАН. 

Борислава Хаджийска  - след проведен конкурс е назначена за директор на 
ПГ по туризъм - Самоков 

12.2018 г. 

Коледно тържество с участието на учениците 

 

03.2019 г.  

Пътуване до Охрид, Република Северна Македония на 
педагогическия и непедагогическия състав на 
училището за тимбилдинг.  

 

 

 

01 - 04.2019 г. 

Участници в проекта на фондация СИИД по програма Еразъм+  „Culture 
unites“ доброволстват в училището. Изнасят уроци на английски и готвят.  

04.2019 г. 

Проведе се Математическият турнир на английски език – „Сблъсъкът на 
математиците“. Участници – ученици от 12 училища в областта на 
възраст от 1 до 12 клас.  

 

05.2019 г. 

Формирани 17 групи по проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-
0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 
2014 - 2020 г с цел преодоляване на обучителни затруднения. Проектът е 
за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на 
учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се 
подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното 
обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за 
преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на 



учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и 
възможностите им за успешно завършване на средно образование и за 
бъдеща социална, професионална и личностна реализация.  

В зависимост от индивидуалните потребности  се извършват дейности за 
допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в 
задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe 
в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.  

 

По случай 24 май – 
Деня на българската 
писменост и култура, 
ПГ по туризъм – 
Самоков  организира 
конференцията 
"Моят прекрасен език"  
От безписменост през 
писменост, а сетна 
накъде?“ 

Представено е 
„Митровото даскало“ 

– възстановка на възрожденско самоковско училище. 

 

Учениците от 10 а клас 
проведоха мотивираща 
среща с французойката 
Ема, доброволец по 
Еразъм +. 

Ема представи 
културата на Франция 
и храната й. Разказа за 
интересите и 
заниманията си. 

 



 

Денят на отворените врати протече по 
традиция с интерес от страна на гостите, 
ученици от седми клас на ОУ „Христо 
Максимов“ и богата програма с кулинарни 
вкусотии и изненади от страна на 
домакините. 

Тематични презентации, рекламни 
материали, обход на учебните работилници 
и разговори с ученици и учители 
съпътстваха програмата. 

06.2019 г. 

Одобрен за финансиране е проект по Еразъм+ в сферата на ПОО с харта за 
мобилност с цел стаж „Кулинарни уроци“ 2019 – 1 BG01 – KA 116-061311 
с партньор Welcoma, Амиен, Франция.  

 

06 - 07.2019 г. 

Проект №2018-1-BG01-KA116-04719, "Поглед 
отвътре в кухнята на майстор" Еразъм+ 
програмата на ЕС за подкрепа на образованието, 
обучението, младежта и спорта в Европа. 

Цел да изгради стабилни партньорства между 
образованието и бизнеса за насърчаване на 
иновациите и конкурентоспособността, като 
същевременно насърчава заетостта, със 
специален акцент върху борбата с младежката 
безработица. Ключова дейност: Образователна 
мобилност за граждани (КД1) –  мобилност в 

ПОО, 10 ученици (първа група) на стаж в Амиен, Франция с придружител 
Борислава Хаджийска. Партньор Welcoma - Amiens, Franсe, 
www.welcoma.orgа.  

За повече информация: http://pgtsamokoverasmus.simplesite.com/445002541 

 

 

http://pgtsamokoverasmus.simplesite.com/445002541


Други данни 

 

Брой ученици: 252  

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

Брой педагогически специалисти: 23 

Аксиния Владимирова Томова  

Албена Боянова Попова 

Анна  Илиева Харалампиева  

Борислава Станилова Хаджийска  

Венета Петрова Балевска  

Генади Христов Генов  

Георги Александров Николов  

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   

Радостина Христова Иванова – Грозданова  

Румен Петров Тодоров  

Снежана Иванова Деянова  



Станка Ненова Воинска  

Брой непедагогически специалисти: 8  

Новоназанчени педагогически и непедагогически специалисти през 
годината: Георги Николов, Радостина Грозданова 

 

Напуснали:  

 Теопия Димитрова Цаловска - починала 

 

 


