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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 1984 г. 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 2014/ 2015 

15.09.2014 г. 
 

Откриване на  новата учебна година от директора на училището – госпожа 
Теопия Цаловска. Присъстват представители на община Самоков и на 
туристическия бизнес в лицето на г-жа Светлана Атанасова- изп. директор 
на хотел „Самоков“ Боровец. 

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

 

22 - 27.09.2014 г. 

ПГТ  отбеляза  55 -годишнината от създаването на училището, празник 
на училището и световния ден на туризма. Организирани са ежедневни 
многобройни културни, спортни и забавни мероприятия, в които се 
включват почти всички ученици и много учители. 

 

10.2014 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“ 

Проект „Ученичиски практики“ 

НП „Без отсътвие“ 

 

11.2014 г. 

Проект УСПЕХ. 

Проект по програма „Коменски“ Култура, климат, природа – 
отговорността на нашето бъдеще“ с партньорството на 6 старни – 
Германия, Италия, Испания, Латвия, Полша, България и Гърция 



Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ – възможност за валидиране 
на знания и умения в областта на професионалното образование и обучение.  

 

12.2014 г. 

Откриване на ски сезона в курорта Боровец. Група ученици от училището с 
ръководители Мариана Бакрачева, Албена Попова и Елена Сердарева – 
преподаватели по професионална подготовка, участват в тържественото 
откриване с кулинарен щанд, предизвикал вниманието на гостите на 
откриването. 

 

02.2015 г. 

Провеждане на състезание по професии за „Най-добър готвач ,сервитьор  и 
барман“. Участие взимат 10 готвачи, 4 сервитьори и 3-ма бармани от 
различни класове и специалности. 

 

03.2015 г. 

Участие в Регионално състезание по професиите във Велингрод  

Ивелина Славева – ученичка от 12 б клас  заема 19-то място на 
националния кръг на олимпиадата по руски език във възрастова група 12-
ти клас. 

 

08.04.2015 г. 

Иван Петров и ученици от ПГТ организираха Конференция по икономика 
– участници бяха ученици и учители от цялата страна, гости 
евродепутати и известни икономисти. Учениците о 12 б клас, специалност 
„Икономика“ организараха работа по групи и всяка група работи по 
планирането на различни аспекти от бъдещето на България. 

05.2015 г. 

В град Пловдив се проведе Панорама на професионалното образование. В 
състезанията за най- добър млад сервитьор и барман взе участие и екип 
от ученици на ПГТ. 



Честване на Деня на славянската писменост и култура и тържествено 
изпращане на абитуриентите от випуск  2015. Наградени с почетна 
грамота от община Самоков – Елена  Ковачева (учител по ИТ), Елияна 
Кичева (учител по история) и Елиана Телийска  (учител по биология и 
немски език). 

Провеждане на ДЗИ и ДИ. 

 

06 .2015 г. 

Провеждане на НВО по информационни технологии. 

Швейцарски доброволчески проект – 48 ученици и учители от Швейцария 
доброволствот в Самоков при робатата с ученици от малцинство в ПГТ 
– рисуват стена с картата на Европа. ПГТ организира анимацията и 
екскурзоводското обслужване на гостите  доброволци 

Одобрен проект № 2015-1-BG01-KA102-013996 "Да готвим вкусно по 
френски" 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 
56 142 E. за 20 ученици от училището да проведат 3-седмичен стаж в 
ресторанти и хотели във Франция, за да се запознаят със съвременната 
френска кухня.  

06 - 08 .2015 г 

 Осъществен 
проект по 

програма 
„Леонардо да 

Винчи“, 
мобилност, 
2013/2014, 

"Италиански опит 
в културния 
туризъм" Номер 
на проекта 2013-1- 

BG1-LEO01- 
08900 на стойност 
55 308,00 € за 20 



ученици в две групи в град Асколи Пичено, Италия в туристически агенции. 
Участинците бяха включени в предварителна езикова, културна и 
педагогическа подготовка, с цел по-успешна адаптация в новата културна и 
професионална среда. Партньор CO.EUR 

https://pgtmobility.webnode.com/summary/ 

 



 

Брой ученици: 269  

Форми на обучение – дневна, вечерна и самостоятелна;  

Брой педагогически специалисти: 19 

Теопия Цаловска 

Борисалва Хаджийска 

Снежанка Деянова 

Албена Попова 

Анна Харалампиева 

Венета Банчева 

Вената Балевска 

Димитринка Янева 

Елена Сердарева 

Елена Ковачева 

Елиана Телийска 

Елияна Кичева 

Захаринка Захариева 

Иван Петров 

Красимир Димитров 

Мариана Бакрачева 

Мила Иванова 

Михаил Михайлов 

Надка Николова 

Николай Ковачев 

Оля Георгиева 

Росица Пенева 

 



Брой непедагогически специалисти: 8  

Новоназанчени педагогически и непедагогически специалисти през 
годината: 

 

Напуснали: Станка Воинска – пенсиониране  

  

 

 


