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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. До 1976 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 
„Килил 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 2016/2017 

15.09.2016 г. 
 

По традиция новата учебна година от директора на училището. На 
тържеството присъстват представители на община Самоков, на 
туристическия бизнес и изявени местни лидери. 

 

27.09.2016 г. 

ПГТ  отбеляза празника на училището и световния ден на туризма с 
туристическо пътуване до Цари Мали град. Участие във възстановки на 
място и игри. 

10.2016 г. 

Дейности по програма ДЪГА, ФРГИ, проект „Искрата е у всекиго“  с 
партньорство с Фондация „Малък Зограф“ за преодоляване на агресията 
чрез изкуство. Проектът е с продължителност 2 години. 

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

 

11.2016 г. 

Работна среща с участието на работодатели – Светла Атанасова – хотел 
Самоков, Боровец, Благовеста Томова – хотел Рила, Боровец, Антоанета 
Кабадийска, Айсберг, Боровец, Валентин Милушев, Замъкът и др. Община 
Самоков – Владимир Георгиев, кмет, РУО София регион – Христо Андреев 
– началник, Вергиния Йорданова – старши експерт ПОО, ученици, учители 
и др.  

Инициатор и организатор – Борислава Хаджийска. 

BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)". Основната 
цел е развитие на потенциала и мотивацията за учене, творческия и 



спортния потенциал на учениците; преодоляване на образователните 
трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения; 
образователна интеграция на учениците чрез формиране на общности по 
интереси; повишаване на етническата толерантност и мултикултурната 
интеграция; превръщане на училището в по-привлекателно място. 
Формирани са 12 групи. 

 

12.2016 г. 

Коледно тържество  - пиеса  

 

01 - 02.2017 г. 

 Проект №2016 – 1 - BG01 - KA102 – 
023051 "В кухните на Ирландия" 
финансиран по програма Еразъм+, 
ключова дейност 1 Образователна 
мобилност за обучаеми и учители в 
сферата на професионалното 
образование и обучение (ПОО). 
Проектът бе на стойност 55 520 € . 
20 ученици осъществиха своя стаж на 
реални работин места в ресторанти 

в в Ирландия Дъблин в продължение на 19 дена. Богата културна програма. 
Партньор по проекта бе Temis International Education.  

 

02.2017 г. 

ПГТ бе домакин на регионалните олимпиади по география и икономика и 
по руски език. 

 

04.2017 г. 

Математически турнир на английски език – „Сблъсъкът на 
математиците“. Екип от ученици и учители организираха 



математичиско състезание. На областно ниво се събраха 178 ученици от 8 
класа.  

ЦОИДУЕМ - „Подкрепа за ромските ученици за успешно завършване на 
средно образование“, (BU 222), финансиран от ромски образователен фонд 
(РОФ) и съфинансиран от Министерство на образованието и науката 
(мон). образователна, финансова, кариерна и мотивационна подкрепа на 8 
ученици от ромски етнос за успешно завършване на средно образование. 

 

05.2017 г. 

Приключва процесът на едногодишна самооценка на ПГТ – отлично 
работеща институция. 

Провеждане на ДЗИ и ДИ. 

 

06.2017 г. 

Провеждане на НВО по информационни технологии. 

Борислава Хаджийска и Димитър Апосотлов разработват проект и ПГТ 
печели Харта за мобилност в областта на професионалното образование и 
обучение по Еразъм + КА 1 – Мобилност на граждани 

Ученици – 10 от  8 - 11 клас – и ръководители Елияна Кичева и Борислава 
Хаджийска от Професионална гимназия по туризъм – участници в 
Ученическа лятна академия: Балканите: от древността до наши дни, 
Боровец, 12 – 16 юни 2017 г., организирана от БАН, Институт за 
балканистика, Център по тракология  

  

 

 



 

Брой ученици: 264  

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

Брой педагогически специалисти: 19 

Брой непедагогически специалисти: 8  

 

 

 


