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ВАШИЯТ УСПЕХ Е ПРИОРИТЕТ ЗА НАС! 



Учебна 2021/ 2022 

15.09.2021 г. 

Днес тържествено бе открита новата 

учебна година. Дворът бе изпълнен с 

развълнувани ученици, учители, родители. 

Със смях, цветя и веселие се изпълниха 

коридорите и класните стаи. Учениците 

влязоха в клас и проведоха своя първи час 

на класа. 

Педагогическият колектив на училището 

пожела на учениците една вдъхновена и 

ентусиазирана за учене учебна година. 

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%

D0%B5%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

27.09.2021 г. 
Празникът на училището се чества в Световния ден на туризма (27.09). Тази година бе организирано 

пътуване до Пещера и Пазарджик, с цел да се посетят емблематични и интересни места в тези градове. 

Любопитно и интригуващо беше посещението на музея "Автомобилите на социализма", изключително 

привлекателен туристически ориентир и кара хората да дойдат и пак да преживеят времето, през което са 

създадени и употребявани показаните експонати, а именно периода на социализма (1945г-1989г). 

А в Пазарджик бе посетен парк "Острова". В централната част на парка има отделено място за паметници 

и мемориални знаци. Там се намира и паметникът на Алеко Константинов. Паркът предлага и друго 

спокойно място – лятната читалня. Всеки, който има нужда да се отдаде на почивка с книга в ръка, би могъл 

да го направи необезпокояван от околните мероприятия. В близост са поставени уголемени макети на едни 

от най-обичаните герои от детските приказки – Пипи Дългото Чорапче, Малкият Принц, Пепеляшка, 

Снежанка, макет на слънчевата система, макет на Земята и други. 

 

10.2021 г. 

В периода 15 септември - 1 октомври се проведе кампанията "Походът на книгите 2021". Това е 

десетото юбилейно издание на инициативата в подкрепа на подрастващите.  Целта е насърчаване на 

детското четене. Привлекателни за учениците бяха онлайн срещите на живо с известни българи, които 

четоха на децата от своите любими книги. Популярните лица отговориха на редица въпроси и разкриха 

какво означава четенето за тях. 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-2021-2022-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


В часовете по БЕЛ ученици от училището ни също станаха част от начинанието и с интерес проследиха 

срещата с Прея, която за втора година се включи в каузата. 

След онлайн събитието възпитаници на ПГТ споделиха защо е важно четенето за тях. Общото мнение е, 

че ни образова, обогатява, вдъхновява и ни е Приятел. Учи ни на мъдрост, открехва ни врати към непознати 

светове. 

За повече информация: 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-

%D0%BF%D0%B3%D1%82 

.................................................................................................................................................................................. 

Екип към училището 

разработи проект "Бъдещето 

пред мен" по процедура 

BG05M2OP001-3.020 - 

Ограмотяване на възрастни – 

2 по Оперативна програма 

Наука и образование за 

интелигентен растеж, и бе 

одобрен за финансиране.  

Основната цел на проекта е  

да бъдат подкрепени 

определен брой хора от 

уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра 

реализация на пазара на труда, а специфичните цели са подкрепа за участието в различни форми на учене 

през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на 

основното образование на уязвими групи и подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на 

уязвими групи чрез придобиване на начален етап и/или на основна степен на образование. 

Целеви групи са лица над 16 години без начално или основно образование. 

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%

D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD 

................................................................................................................................................................ 

Eкспертна комисия към ЦРЧР одобри за финансиране проектното ни предложение по Програма 

„Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“ под № 2021-1-BG01-KA121-VET-000005215.  

Целта на проекта е 15 ученици да проведат стаж на реално работно място в ресторант в рамките на две 

седмици. 

Партньор по проекта ще бъде Cultura e dentorni, Италия. Предвижда се стажът да бъде от 26.03.2022 до 

10.04.2022 година. 

.................................................................................................................................................................................. 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD


В международния ден на Организацията на обединените нации, 24.10, класният ръководител на 8 в клас  

- Ваня Мартинова - изнесе беседа на тема: "Какво е ООН и какви са целите и структурата на 

Организацията".  

................................................................................................................................................................................... 

По покана на борда на 

директорите на FCSI ITALIA чрез 

"Си комерсиал - 7" ЕООД и лично 

по покана на Сотир Немов, ПГТ, 

представлявана от директора на 

училището Борислава Хаджийска, 

беше гост на Международния 

панаир HostMilano 2021, който се 

проведе във Fiera di Milano Rhо от 

22 до 27 октомври. 

Представянето на училището бе 

впечатляващо. 

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%B3%D1%82-%D0%BD%D0%B0-international-fair-hostmilano-

2021-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-fiera-di-milano-rh%D0%BE-%D0%BE%D1%82-22-%D0%B4%D0%BE-26-

%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8 

11.2021 г. 
Есето "Самоковските легенди" на ученичката от 11 а клас Живка 

Михайлова бе класирано на второ място в  конкурса на 

Младежкия дом в Самоков по повод 1 ноември, Ден на 

народните будители за есе на тема: "Легенди за 

историческите места в Самоков". 

Класният ръководител на ученичката Елена Сердарева, стои в 

основата на идеята за есето, а ръководител е Красимир 

Димитров, учител по български език и литература. 

Церемонията по награждаването бе на 30.10.2021 г. в 

Младежкия дом.Живка се пребори с 16 други участницив 

категорията за написване на есе, а наградата й бе връчена от 

Ирена Тасева.  

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-

%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%B3%D1%82-%D0%BD%D0%B0-international-fair-hostmilano-2021-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-fiera-di-milano-rh%D0%BE-%D0%BE%D1%82-22-%D0%B4%D0%BE-26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%B3%D1%82-%D0%BD%D0%B0-international-fair-hostmilano-2021-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-fiera-di-milano-rh%D0%BE-%D0%BE%D1%82-22-%D0%B4%D0%BE-26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%B3%D1%82-%D0%BD%D0%B0-international-fair-hostmilano-2021-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-fiera-di-milano-rh%D0%BE-%D0%BE%D1%82-22-%D0%B4%D0%BE-26-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5


%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D1%81%D0%B5 

Празникът на народните будители бе отбелязан с редица 

тържества. А за учениците от 8 в клас класният им 

ръководител - Ваня Мартинова – бе предвидила 

нетрадиционен начин за отдаване на почит към 

народните будители... чрез игра. 

С 2 зарчета по хоризонталния и по вертикалния ред ка 

късмет се попада на образа на будител. Учениците по ред 

хвърлят заровете и разпознават лицата. Но за да е по-

интересно, те имаха задача да разкажат интересни факти 

от биографията на конкретната  личност. В случай че 

никой не я познае, се отваря хиперлинк със слайдове, в 

които има кратко описание на биографията на будителя. 

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 

.................................................................................................................................................................. 

Ученици от 11 а клас, специалност "Кетъринг" - 

дуална система на обучение - днес обслужваха 

събитие в двора на партньора ни по проект 

"Подкрепа за дуалната система на обучение 

-  “Си комерсиал - 7” ЕООД. 

Избраните от учителя методик Мариана 

Бакрачева ученици Емил, Бони , Ивелина и 

Спас бяха посрещнати много топло и 

предразполагащо от домакините. Още в самото 

начало бяха разделени в ангажиментите си. 

Спас има щастието да работи зад бара с 

известния барист Веселин Павлов, а Бони, 

Ивелина и Емил влязоха в ролята на сервитьори на гостите.  

Като начало се сервираха бургери. После топ баристът изнесе своеобразно кафе шоу: приготвяше кафета 

и ги поднасяше за дегустация, а като допълнение се предлагаха сладкишите от фирмата. 

За повече информация: 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0

%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE 

.................................................................................................................................................................. 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE


Елияна Кичева, областен координатор за европейската програма "Учене през целия живот", и 

Борислава Хаджийска, директор, взеха участие в уебинар на тема "Методическа подкрепа за анализиране 

и планиране на  областните политика за учене през целия живот." 

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-

%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82 

................................................................................................................................................................................ 

Ученици от ПГТ  взеха участие в „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на 

Глобалния договор на ООН - мащабно събитие, което подпомага ранното кариерно ориентиране и 

насърчава съзнателния избор на професия. Базарът на професиите се проведе  онлайн на 26-ти и 27-ми 

ноември 2021 г. Форматът  даде възможност на участниците чрез виртуални разходки и стрийминг да се 

запознаят с широка палитра от професии и перспективи за реализация.  

12.2021 г. 
Участието на учениците от ПГТ в Коледния базар на площада 

на Самоков се възобнови след едногодишно прекъсване.  

Учениците от специалности „Кетъринг“ и „Организация на 

хотелиерството“ с ръководител Елена Сердарева изработиха 

коледни сладкиши.  

Щандът ни на градския площад, декориран и с усмивки, бе сред 

най-посещаваните. 

Богато украсените вкусотии представени от възпитаниците на 

гимназията ни бяха изкупени. 

 

................................................................................................................................................................. 

По проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната 

система на обучение" Елена Сердарева, Албена Попова и др. 

представители на бизнеса разработиха инструкции, работни листа 

и насоки за професия "Ресторантьор". 

 

Учебните помагала ще са от полза на професионалното обучение, 

което страда от липса на материали по професионална 

подготовка. 

 

Помагалата са в електронен вариант и са достъпни през сайта на 

МОН. 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82


01.2022 г. 

На 11 и 12.01.2022 г. в ПГТ в изпълнение на 

Национална програма „Бизнесът 

преподава“, модул 1 „Семинари в 

училищата“ експертът по киберсигурност 

Виктор Бележков изнесе лекции пред учениците 

от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас.  

Възпитаниците на иновативното училище 

получиха полезна информация за същността на 

интернета, изкуствения интелект, как да се 

пазят в мрежата и накъде върви роботизацията 

в съвременния свят. 

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B3%D1%82 

 

02.2022 г. 

Любка Ангелова от 11 б клас е представителят 

от Самоков за участие в инициативата 

Прокурор за един ден на Британското 

посолство и Фондация "Арете".  

Ученичката от ПГТ бе класирана след 

подадено есе, посветено на професията на 

прокурора.  

На 7 февруари 2022 г., понеделник, Любка и 

другите класирани участнички бяха поканени 

да посетят Резиденцията на Британския 

посланик, където бе организиран обяд и дейности в рамките на инициативата.  

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-xi-

%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD 

 

................................................................................................................................................................................... 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-xi-%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-xi-%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-xi-%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-xi-%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD


Евгени Методиев от 11б участва с представяне 

на безглутенов веган бургер в кулинарното 

състезание UNICHEF. 

Unichef е вълнуващо кулинарно състезание за 

професионални готвачи и ученици от гимназии 

с кулинарен профил, за които готвенето е 

повече от удоволствие. Състезанието отвежда 

участниците през редица апетитни 

предизвикателства, вдъхновява ги да покажат 

своята най-креативна страна. 

 

......................................................................................................................................................... 

 

Пробно стажуване по проект "Подкрепа за 

дуалната система на обучение" проведоха 

учениците от 8 а и 9 а клас професия: Оператор 

в хранително-вкусовата промишленост 

специалност: Производство на захар и захарни 

изделия във фирма "Си комерсиал 7" ЕООД. 

 Учениците бяха много ентусиазирани да се 

потопят в реална среда на обучение. 

Ръководител Мариана Бакрачева. 

 

......................................................................................................................................................... 

 

Екипът на Светльо Генчев и Тоника 

Димитрова се класира на първо място в 

днешното училищно състезание по 

професията Най-добър млад готвач . За 

престижната позиция се конкурираха общо 

5  високо  мотивирани отбора. 

Второ място заеха Бони Илиева и Биляна 

Стоилова, а третото остана за тима на 

Адрияна Янкова и Зоя Петрова.   

Участниците работят по предварително 

известни им правила. Главно условието е 

приготвянето на основно ястие и десерт за 

2 часа. Оценяват се съответно: организация 

на работното място, знания, умения, креативност, външен вид, вкус, аромат, хигиена на работа, умения за 

работа с уредите в кухнята.  

За повече информация:  



 https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-2022-%D0%B3-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC 

.............................................................................................................................................................. 

 
Евгени Методиев от 11 б клас е победителят в 

състезанието по професии Най-добър млад 

хотелиер за 2022 г.   

 
 
За повече информация:  
 

 

 

 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-

%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B3%D1%82 

.................................................................................................................................................................. 

След повече от 10 години училището ни възобновява своята медия. Група ученици от 8 и 9 клас под 

ръководството на г-жа Ваня Мартинова се организираха и представят новото лице на медията.  

Носителят е адекватен на времето и читателите - блог, а името претърпя лека промяна - от Алтернатива 

13 на Алтернатива 22.  

  

03.2022 г.  
На 21.03 честваме Световния ден на поезията. От 1999 г. насам отбелязваме този ден с решението на 

Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, 

проведена в Париж.  

В час на класа с госпожа Полина Кирева 9 б обсъдиха темата и записаха видео със стихове от творбата на 

Никола Вапцаров "Пролет". Целта на класния ръководител беше да провокира интерес към поезията и да 

покаже на учениците, че  в произнесените строфи се крие възможността да погледнеш на света от различна 

страна, която се отличава от традиционната и ежедневната. 

.................................................................................................................................................................. 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-2022-%D0%B3-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-2022-%D0%B3-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-2022-%D0%B3-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%B0-2022-%D0%B3-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3%D1%82
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%B3%D1%82


На 29.03.2022 г. ученици от осмите класове на 

Професионална гимназия по туризъм по покана на 

Местната комисия за противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните взеха участие в 

образователната играта „Географски калейдоскоп“.  

Дейността не организирана от госпожа Оля Георгиева.  

Участие взеха ученици от осми клас. 

 

 

 

04.2022 г. 
8 април е международният ден на ромите. Идеята за 

отбелязването му в училището ни възникна спонтанно, 

като веднага бе създадена организация от  госпожа 

Антоанета Асенова (медиатор) и госпожа Елизабет  

Атанасова (учител по математика).  

Ученичките от 11 клас Ивелина Цветкова, Адриана 

Янкова и Теменужка Рангелова, пременени за случая в 

традиционно ромско празнично облекло. 

 

.................................................................................................................................................................................. 

Гимназиите по туризъм отбелязаха 20 години от учредяването на Асоциацията на училищата по 

хотелиерство и ресторантьорство в хотел Интернационал, Златни пясъци с впечатляваща конференция 

на тема:  „20 години Асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство в България“  в периода 

12 - 13.04.2022 г.  От ПГТ Самоков участие взеха директорът на училището Борислава Хаджийска и Георги 

Лобутов 

.................................................................................................................................................................. 

Живка Михайлова от 11 б клас и Елена Сердарева  взеха 

участие в  Интер Експо център, за да премерят сили в 

състезанията по професиите в категорията "Най-добър 

млад сладкар". 

Под номер 2 в късния преди обед Жени приготви своя 

десерт. 

 

 



.................................................................................................................................................................. 

ПГ по туризъм бе домакин на мобилност по 

програма "Иновации в действие".  

Гостите са иновативно училище 

Професионална гимназия по 

електротехника "А. С. Попов" гр. Девин, обл. 

Смолян, Основно училище "Пейо Крачолов 

Яворов" с. Гьоврен, обл. Смолян и Основно 

училище "Елин Пелин" с. Дъбник, обл. 

Бургас. 

За повече информация:  

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81

%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BF-

%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 

 

Иновативни екскурзоводски беседи, 

представящи легенди за исторически личности 

на Самоков, впечатлиха учениците от 

девинската гимназия по електротехника, 

гьовинското основно училище и от 

долнидъбнишкото основно училище. 

Турът започна от площада на града, премина 

през Голямата чешма и легендата за Крали 

Марко, продължи до Сарафската къща с 

тъжната история на семейство Арие, 

последваха невероятните истории на 

Карастоянови – баща и син и след тях 

впечатляващата съдба на Захари Зограф. 

Трагично-величавата история на Чакър войвода впечатли всички, а благородната великодушна постъпка 

на Хатидже султан ханъм спечели сърцата на гостите. 

05.2022 г. 
На  03.05 се проведе екскурзия до етнографски музей 

на открито „Етър“ , който се намира близо до град 

Габрово. Екскурзията беше организирана от господин 

Георги Лобутов за най-добрите ученици от училище и 

тези, които активно участват в извънкласни дейности и 

инициативи.  

Наградата  беше с цел да мотивира и амбицира 

възпитаниците на гимназията. Усилията им бяха 

възнаградени и това ще се превърне в традиция 

занапред. 



............................................................................................................... 

На официално тържество абитуриентите от випуск 

2021-2022 г. с класен ръководител Елияна Кичева се 

простиха с училището, учителите и учениците от 

гимназията ни.  

Предадоха училищното знаме на следващия випуск. 

 

 

 

............................................................................................................... 

Ученици от 11 б клас с ръководител Албена Попова 

обслужваха празничния коктейл по случай 24 май, 

организиран от Община Самоков. 

По традиция на днешния празничен ден - Деня на 

българската писменост и култура - Община Самоков 

организира тържествен концерт на площад "Захарий 

Зограф" с участието на ученици от началните и 

основните училища в града ни, а след него и коктейл. 

 

 

06.2022 г.  
 

Ученици от училището отдадоха почит на 

Христо Ботев и загиналите за националната 

свобода герои на 2 юни.. 

Класните ръководители на VIII а клас - 

Радостина Айдарова, VIII в клас - Ваня 

Мартинова и IX б клас - Полина Кирева 

предвождаха групата на ПГ по туризъм, 

определена да участва в градската инициатива 

за честване на 2 юни - Деня на Ботев - пред 

единствения в града паметник на войводата. 

 

......................................................................... 



В к.к. Боровец в периода 1-2 юни 

2022 г. се проведе Регионален 

форум по НП "Иновации в 

действие". Иновативни практики 

споделиха учители и ученици от 3 

области. 

Представителите на ПГТ се 

изявиха с демонстрация и 

презентация. 

Учениците от ПГТ изнесоха 

иновативна екскуроводска беседа, 

резултат от обучението по 

иновативния интегративен учебен 

предмет "Екскурзоводско обслужване в Самоков и Боровец". Темата на беседата бе легенда, свързана със 

Самоков,  Боровец и една красива девойка от времето на ХIХ век. 

За повече информация: 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BF-

%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 

................................................................................................................................................................ 

На площад "Захари Зограф" се проведе 

Регионална панорама на 

професионалното образование и 

обучение в гр. Самоков.  

Целта на Панорамата бе да се 

представят професиите и 

специалностите, по които ще се 

осъществява прием за 2022-2023 учебна 

година, като бъдат подпомогнати 

кандидат-гимназистите и техните 

родители в информирания избор на 

образование и професии, както и да се 

популяризират професиите. 

 

 

.................................................................................................................................................................. 



На 28.06.2022г.  се проведе 

междуучилищна дейност по проект 

"Подкрепа за успех".  Участници бяха 20 

ученици от  ПГ по туризъм - Самоков, 6 от 

ОУ "В. Левски", с.  Ярлово и 28 от ОбУ 

"Неофит Рилски", гр. Самоков с 

ръководители Антоанета Гергова,  Надка 

Мальова, Екатерина Димитрова, 

Йорданка Русинова, Полина Кирева, 

Димитър Стойчев, Лилия Велчева и Соня 

Китанова и Елизабет Атанасова и 

Мариана Бакрачева. Училището ни бе 

домакин на изявата с мото "Заедно 

можем повече" 

Гости на събитието бяха г-жа Кленова - заместник-кмет по туризъм на Община Самоков, г-жа Дамянова - 

главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт”, г-жа Ценкова - старши експерт в РУО София 

област. 

За повече информация: 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%83%D1%87%D0%B8%

D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85 

........................................................................................................... 

 

В предпоследния учебен ден на 

2021/2022 година ученици от 

гимназията ни посетиха Народното 

събрание с образователна цел. 

След проверката на входа младежите 

бяха запознати със статута на сградата 

на Народното събрание и неговите 

председатели - от Антим I (от 

Учредителното събрание) - до Ива 

Митева (от 46-тото Народно събрание). 

Сградата на Българския парламент е 

първата постройка в София след 

Освобождението и впоследствие е 

взето решение центърът на столицата 

да се изгради около него. Бе им 

представен начинът  на протичане на законодателния процес и от работата на народните представители 

в парламентарните комисии. 

Гимназистите разгледаха експозицията на конституциите на България и знакови ордени, медали и плочки. 



Преминаха през кулоарите, потопиха се в работната атмосфера, видяха кабинетите на политическите 

партии, разгледаха все още неоткрита изложба в Клуба на народния представител. 

За повече информация: 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

 

07.2022 г. 
Стажуване от 14 дена на възпитаници на ПГТ по 

европейската програма Еразъм+ . Проектът „По 

пътя на храната“ – даде възможност на 15 

ученици да работят в мултикултурна среда в 

Португалия в ресторанти и кухни. 

 Партньор бе Брага Моб. от Брага. 

За повече информация:  

https://pgtsamokov.wixsite.com/erasmus2022 

................................................................................................................................................................. 

Ученици от 8-ми и 9-ти клас участваха в научен 

семинар на тема „Възстановяване на 

популацията на европейския речен рак във 

водоемите на село Драгушиново, община 

Самоков“.  

Увлекателно бяха разкрити особености за 

различните видове раци и местообитанията им. 

Представена бе стратегия за възстановяване на 

популацията  на речния рак. След лекцията 

последва беседа, свързана с възстановяването на 

популацията и на речните миди в река Палакария, 

почистването и опазването на речните корита и др. 

 

 

................................................................................................................................................................................... 

Санирана бе сградата на ковачницата и бе изградена оградата на Сграда 1. 

................................................................................................................................................................................... 

Връчване на дипломи и удостоверения за завършен първи гимназиален етап. 

 

https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.pgtsamokov.org/post/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://pgtsamokov.wixsite.com/erasmus2022


Общи данни за училището 

 

Брой ученици: 310  

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

Брой педагогически специалисти: 22 

Албена Боянова Попова 

Анна Илиева Харалампиева 

Борислава Станилова Хаджийска 

Венета Петрова Балевска 

Георги Александров Лобутов 

Даяна Анатолиева Михова 

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 

Полина Танева Кирева 

Рубинка Александрова Димитрова 

Румен Петров Тодоров 

Светла Спасова Костова 

Свилен Христов Докузов 

Снежана Иванова Деянова 

Соня Иванова Китанова 

Брой непедагогически специалисти: 8  

Новоназанчени педагогически и непедагогически специалисти за годината: 

Aся Лъчезарова Измирлийска 

Борис Кирилов Стрински 



Ваня Христова Мартинова  

Василка Николова Байтасова 

Радостина Руменова Айдарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


