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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  



 

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 2015/ 2016 

15.09.2015 г. 
 

Откриване на  новата учебна година спази традицията на празника – с 
тържествен звън и приветствия бе дадено началото. 

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

27.09.2015 г. 

ПГТ отбеляза празника на училището и световния ден на туризма с 
пътуване до Трън и Сурдулица. 

 

Посещение  в   Музея  на историята на София и Подземен музей Света 
София на 40 ученици и 5 учители, като част от дейности по проект на ОС. 

10.2015 г. 

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

Проект „Нов шанс за успех“ BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на 
възрастни – фаза 1” 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. 7 групи 

Проект „Ученичиски практики“ 

НП „Без отсътвие“ – осигуряване на заместници на отсъстващите 
учители. 

11.2015 г. 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ финансиран по ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. 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. 

Резултати: намален дял на преждевременно напусналите образователната 
система и системата на обучение, както и към повторното им включване.  

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. 
Сформирани 23 групи. 

12.2015 г. 

Коледно представление 

02 - 03.2016 г. 

Училищни състезания по професиите. Отговорни педагогически 
специалисти Елена Сердарева и Мариана Бакрачева. 

04.2016 г. 

8-ма Панорама на професионалното образование и обучение. „Най –добър 
млад сервитьор“. „Най-добър млад готвач“ – 21.04 – 22.04.2016 г. 

Математически турнир на английски език – „Сблъсъкът на 
математиците“ по инициатива на Генади Генов бе организирано и 
порведено математическо състезание, което събра 179 ученици от 
страната. Учениицте от училиещто създадоха задачите за надпреварата 
и бяха в порлята на квестори, проверители и готвачи и сервитьори по време 
на кетъринга. 

 

05.2016 г. 

Провеждане на ДЗИ и ДИ. 



За реклама на провежданото професионално обучение и образование в 
училището бяха изработени серия рекламни видео клипове: 

Автор: Диана Сайменова  

https://www.facebook.com/100016835970882/videos/687946241776569 

Екип: Димитър Апостолов и Борисалва Хаджийска 

https://www.youtube.com/watch?v=uALUHFaBFd0&ab_channel=MihailMi
haylov 

 

Одобрен проект по Еразъм+ „№ 2016-1-BG01-KA102-023051 "В кухните на 
Ирландия" с финансиране по програма Еразъм+, ключова дейност 1 
Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на 
професионалното образование и обучение (ПОО). Проектът е на стойност 
55 520 €. За 20 ученици от училището  за 3-седмичен стаж в ресторанти и 
хотели в Дъблин и да се запознаят с Ирландската кухня и да проучат нови 
прогресивни начини на приготвяне на храна.“ 

06 - 07.2016 г. 

Провеждане на НВО по информационни технологии. 

Осъществяване на мобилностите по проект по Еразъм + № 2015 – 1 - BG01 
– KA102 – 013996 "Да готвим вкусно по френски" в сферата на 
професиналното образование и обучение – 3-седмичен стаж на реални 
работни места в хотели и ресторанти във Франция, Амиен за 20 ученици 
в две групи от 10-12 клас. Партньор Welcoma. 

 

 

https://www.facebook.com/100016835970882/videos/687946241776569
https://www.youtube.com/watch?v=uALUHFaBFd0&ab_channel=MihailMihaylov
https://www.youtube.com/watch?v=uALUHFaBFd0&ab_channel=MihailMihaylov


Други данни 

Брой ученици: 258  

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

Брой педагогически специалисти: 19 

Брой непедагогически специалисти: 8  

Новоназанчени педагогически и непедагогически специалисти през 
годината: 

 

Напуснали: Венета Банчева – пенсиониране 

  

 

 


