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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 2019/ 2020 

   15.09.2019 г. 

Откриване на  новата учебна година от 
директора на училището – госпожа 
Борислава Хаджийска.  

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

 

 

 

  28.09.2019 г. 

  

През 2019 година се навършват 60 години от основаването на 
Професионална гимназия по туризъм – град Самоков. За празника на 
училището и световния ден на туризма колективът на училището 
организира Винена вечер. 

10.2019 г. 

Формирани 58 групи през годината 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.  

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, 59 завършили основно образование и 
получили удостоверение за валидиране. 

 

В рамките на НП „Иновации 
в действие“ бе осъществен 
обмен на опит между ПГТ 
като неиновативно училище 
и ПГПТО „Михаил В. 
Ломоносов“, София като 
иновативно. Екип от ПГТ 
посети софийската 
гимназия и наблюдава 
иновативни часове по 
интегративен предмет. 

 

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

24 октомври 2019 г. Борислава Хаджиска взема участие в XV Национална 
конференция по е-образование, 24 октомври 2019 г., София хотел Балкан 
„Дигиталните иновации в помощ на е-образованието“ 

 

Формирани са 12 дейности по интереси с национално финансиране. 

 

На 17.10.2019 г в ПГТ по покана на В. Милушев, народен представител, 
гостуват „Успелите българи“ – Павел Владимиров, Красимир Аврамов, 
Александър Димов, Елена Карабойчева, Цвети Радойчева, Бояна 
Бояджиева, Николай Василковски за мотивация и професионална 
ориентация на учениците. 

http://lomonosov-bg.com/
http://lomonosov-bg.com/


ПГТ участва с доброволци в проекта по Еразъм + на фондация СИИД и се 
превръща в основен неин партньор. 

https://www.facebook.com/seedfoundationbg/photos/a.1730225250619818/22
08206329488372/ 

11.2019 г. 

5- дневно участие на ПГТ с щанд на изложението на хляба на БУЛПЕК 
2019 г. в Интер експо център, София.  Всеки ден екипите о тучиници и 
учители са различни, предлаганите за дегустация артикули също, както и 
дизайна на щанда. 

12.2019 г. 

Проверка от експерт на МОН по НП „Иновации в действие“ – посещение в 
час на Елена Сердарева в 10 а клас. 

 

 20.12.2020 

 

Коледно тържество 
–посрещане на 
Дядо Коледа с 
модно ревю и 
концерт. 

Размяна на 
подаръци и класни 
тържества. 

 



02.2020 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. 

Програмата има за 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. 

 

Проектът бе 
осъществен по  
Ключова дейност: 
Образователна 
мобилност за 
граждани (КД1) –  
мобилност в 
ПОО, като 10 
ученици (втора 
група) бяха на 
стаж в 
ресторанти и 
пекарни в рг. 
Амиен, Франция. 

Придружаващ училел – Рубинка Димитрова.  

Партньор – Welcoma - Amiens, Franсe, www.welcoma.orgа.  

 

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

 

http://pgtsamokoverasmus.simplesite.com/445002541


03.2020 г. 

Обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната поради 
епидемията Ковид -19 и преминаване към електронно обучение от 
разстояние в електронна среда – обучение през платформите Google 
classroom и Microsoft teams. 

 

05.2020 г. 

Седмица на професионалното образование и обучение – Виртуалан 
панорама на ПОО. Създадени рекламни материали: 

https://www.facebook.com/100016835970882/videos/687947775109749 

https://www.facebook.com/100016835970882/videos/693813457856514/ 

https://www.facebook.com/100016835970882/videos/693811907856669/ 

https://www.facebook.com/100016835970882/videos/693815911189602/ 

 

05.2020 г. 

Одобрено финансиране за разработване на учебно помагало по НП 
Модернизация на ПОО „Разработване на учебни помагала и на методически 
ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за 
подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на 
учебници и на проекти на учебни комплекти“, Модул „разработване и/или 
адаптиране на учебни помагала за професионално образование и обучение“ - 
1 бр. От екип на учители от ПГТ – Албена Попова и Елена Сердарева. 

 

06 - 07.2020 г. 

Одобрен за финансиране е проект „Вкусът на храната от Италия до 
Испания“ 2020-1-BG01-KA116-078325, по програма Еразъм+ в сферата на 
професионалното обарзование и обучение – мобилност с цел 19-дневен стаж 
на реално работно място за 10 ученици в Италия и 10 в Испания с 
партньори Cultura e dintorni  и  Espamob. 

 

https://www.facebook.com/100016835970882/videos/687947775109749
https://www.facebook.com/100016835970882/videos/693813457856514/
https://www.facebook.com/100016835970882/videos/693811907856669/
https://www.facebook.com/100016835970882/videos/693815911189602/


07.2020 г. 

В периода 15-17.07.2020 г. 
в хотел „РИУ Правец“ бе 
проведена среща по проект 
№ BG05M2OP001-2.014-
0001 ,,Подкрепа за 
дуалната система на 
обучение“. Професионална 
гимназия по туризъм - 
Самоков – първата 
професионална гимназия в 
Софийска област, която 
осъществява дуално 

обучение, бе поканена да представи своя опит. Директорът на училището 
презентира не само извървения път до момента в посока на дуалната 
система на обучение, но и направи анализ на резултатите и постигнатите 
цели. Сподели трудностите, пред които гимназията се е изправила в 
процеса на електронното обучение. И очерта перспективите в посока на 
обучението чрез работа. В подкрепа на обучението работодателите 
партньори от “Диамант - Велчеви” ООД заявиха готовността си да 
работят не само по проекта, но и да продължат да приемат ученици в 
базите си. На срещата присъстваха заместник-министърът на 
образованието и науката Таня Михайлова, ръководителят на проекта 
Маргарита Гатева, Магдалена Станулова, държавен експерт в МОН, 
дирекция “Професионална образование”, началникът на РУО София регион 
Росица Иванова, всички регионални координатори (представители от 28-те 
РУО-та в страната), експерти от МОН, директори от София регион и 
представители на бизнеса. 

 



Други данни 

Брой ученици: 274  

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

Брой педагогически специалисти: 22 

Албена Боянова Попова  

Анна Илиева Харалампиева  

Борислава Станилова Хаджийска  

Венета Петрова Балевска  

Десислава Борисова Николова  

Димитринка Иванова Янева  

Елена Богомилова Сердарева  

Елиана Захариева Телийска  

Елияна Любомирова Кичева  

Илияна Георгиева Петрова  

Красимир Петков Димитров  

Мариана Петрова Бакрачева  

Михаил Василев Михайлов  

Николай Петров Ковачев  

Оля Борисова Георгиева - Стринска  

Пенка Иванова Боянова  

Радостина Христова Иванова-Грозданова  

Рубинка Александрова Димитрова  

Румен Петров Тодоров  

Снежана Иванова Деянова  

Соня Иванова Китанова  

 Станка Ненова Воинска  



 

Брой непедагогически специалисти: 8  

Диана Алекова Михайлова медиатор по проект „Подкрепа за успех“ 

 

Новоназанчени педагогически и непедагогически специалисти през 
годината: Надя Мишкова 

Илияна Петрова – икономика 

Соня Китанова – математика  

Десислава Николова – английски език  

Пенка Боянова – изобразително изкуство 

 

Напуснали: Георги Николов, Надка Николова, Елена Ковачева 

  


