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В този брой „Маршру-
ти „Аз-буки“ ни отвежда в 
ПГ по туризъм и лека про-
мишленост „Гоце Делчев“ в 
Благоевград. 

Екипът на професио-
налната гимназията е 
убеден, че едно училище 
е успешно тогава, когато 
непрекъснато се развива 
– като ниво на знания и 
като база. Тук учениците 
канят свои познати, кои-
то стават техни модели 
или дегустатори.

Николай КЪНЧЕВ

Може ли 
з е м я -
та да е 
частна 
с о б -
с т в е -

ност, сградата да е на 
МОН, училището – об-
щинско, а решаването 
на тази „кръстословица“ 
да е от полза за учебния 
процес? Оказва се – да. 
Това показват всекидневно 
учителите и възпитаници-
те на Професионалната 
гимназия по туризъм и 
лека промишленост „Гоце 
Делчев“ в Благоевград. 
Общо 170 ученици и 21 
преподаватели овладяват 
знания и професия, живеят 
задружно и печелят призо-
ве от различни престижни 
конкурси и състезания. 

Едно училище е успеш-
но тогава, когато непрекъс-
нато се развива – като ниво 
на знания и материална 
база. Точно това вижда 
страничният наблюдател, 
когато влезе в ПГ „Гоце 
Делчев“ – 

деца, които 
знаят защо са 
избрали точно 
това училище.

С желание да овладеят 
професия, която им оси-
гурява добра реализация. 
Учениците залягат еднакво 
усърдно както върху общи-

Ученето като 
предизвикателство
Децата от ПГ по туризъм и лека промишленост  
„Гоце Делчев“ в Благоевград канят свои приятели  
и познати, пред които да демонстрират усвоените умения

На 23 януари гимназията отбелязва 147 
години от рождението на своя патрон – ре-
волюционера Гоце Делчев, дал сърцето и живо-
та си за свободата и обединението на Майка 
България. В компютърната зала на училището 
презентация под надслов „Гоце Делчев – дело и 
образец“ представя на учениците неспокойния 
Делчев дух. Вътрешната мотивация на младия 
човек тогава и сега – това е темата, обсъж-
дана от младите хора в деня на патронния 
празник.

Патронен празник

Професионалната гимназия по туризъм и 
лека промишленост „Гоце Делчев“ – Благоев-
град, е приемник на създаденото преди 50 го-
дини – през 1969 г., Професионално техническо 
училище за подготовка на кадри, обслужващи 
текстилната промишленост в града и региона. 
Първият випуск – общо 117 ученици, се дипломи-
ра през 1971 г. Две години по-късно училището 
получава статут на средно учебно заведение. 
Това дава възможност на възпитаниците му да 
получават освен професионална подготовка и 
диплома за завършено средно образование.

През 1988 г. учебното заведение се пре-
мества в нова сграда в района на текстилния 
комбинат, а учениците са групирани в 19 пара-
лелки. През 1997 г. училището се преобразува в 
Техникум по текстил и облекло, през 2003 г. – в 
Професионална гимназия по текстил и облекло, 
а от 2015 г. носи името Професионална гимназия 
по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“.
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Кулинарията е нещо повече от смесване на продукти, знаят възпитаниците на ПГ по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“

Димитрина Иванова, 
директор

те, така и върху специали-
зираните предмети. И не 
само разказват, но и канят 
свои приятели и познати, 
за да демонстрират придо-
битите умения. Защото тук 
се овладяват тънкостите 
на фризьорството, ресто-

рантьорството, кетъринга 
и готварството. 

В училището има обо-
рудвани няколко специа-
лизирани кабинета. А в 
момента бивша работил-
ница се преобразява в 
истински учебен ресто-
рант, който ще посреща 
и външни посетители. По 
този начин вече са създа-
дени компютърен кабинет 
и заседателна зала.

На пръв поглед изглеж-
да, че няма нищо сложно 
в изучаваните тук специал-
ности. Почти всеки от нас 
си мисли, че може да готви 
или да подстриже приятел. 
Едва в ПГ „Гоце Делчев“ 
обаче разбираш, че 

готвенето  
не е просто  

да бъркаш  
с черпака  

да не загори 
яденето.

Подобни професии не 
са проста работа, която 
можеш да работиш след 
изкаран тримесечен курс. 
Възпитаниците на гим-
назията трупат сериозни 
знания за технологиите 
на създаване на кулинар-
ни изделия и напитки, 
сладкарството и хлебо
производството, за това 
как си „говорят“ различ-
ните видове храни. Кетъ-
рингът също не е лесна 
професия – там трябва 
да си наясно с работата 
на готвача, бармана, со-
мелиера, ресторантьора, 
обясняват от училището. 

Подобен е случаят и при 

професията на фризьо-
ра. Начините на смесване 
на боите, химическото 
взаимодействие между 
различните препарати за 
коса – подобни „тънкости“ 
правят разликата между 
хубавата прическа и „из-
горената“ от химикали 
коса. Което би било осо-
бено драматично, ако на 
стола седи найдобрата ти 
приятелка – училището 
поощрява учениците да 
канят свои познати, които 
да станат техни модели или 
дегустатори. 

„Децата разбират колко 
е важно да имат про-
фесия, още повече като 
виждат интереса на ра-
ботодатели към подобни 
специалисти“, обяснява 
Димитрина Иванова – 
директор на гимназията. 
Според нея обаче има и 
трудности при толкова 
специфично обучение. 
Няма например висше 
образование за фризьор 
– това създава проблеми 
при наемането на спе-
цифични специалисти за 
учители. Липсват и учеб-
ници по предмета. „Въ-
преки трудностите имаме 
добър имидж, който сме 
решени да пазим“, казва 
Иванова. Такъв пример 
е кетърингът, който въз-
питаниците на гимнази-
ята традиционно правят 
за различни събития на 
общината. Вече има въз-
можност и за валидиране 
на неформални знания от 
възрастни.

Всеки, който сам е овла-
дявал през годините тън-
костите на готварството, 

фризьорството или моде-
лирането на облекла, може 
да дойде в гимназията, да 
защити знания и умения 
пред експертна комисия и 
да получи диплома.

Училището непрекъсна-
то работи за подобряване 
не само на учебната, но и 
на битовата си база. 

Наскоро 
основно  

е ремонтирано 
общежитието,

в което има място за нас-
таняване на до 70 ученици 
от други населени места. 
Учителите също се вклю-
чили със собствен труд в 
обновяването му. Няколко 
хотела, в които работят или 
карат учебната си практика 
деца от ПГ „Гоце Делчев“, 
пък са дарили мебели за 
обзавеждане. В общежи-
тието има оборудвани те-
левизионна зала и читалня, 
компютърна зала, дори 
и помещения за тенис на 
маса и фитнес. Всеки от 

апартаментите има своя 
кухня, самостоятелен са-
нитарен възел, безжичен 
интернет и кабелна телеви-
зия. Заради спокойствието 
на децата се осъществява 
непрекъснат контрол на 
достъпа и видео наблю-
дение.

Децата от благоевград-
ското училище могат не 
само да учат, но и да се 
забавляват. Това показват 
инициативи като състеза-
нията „Да предизвикаме 
седмокласниците“ или 
„Вдъхнови Коледа“. Те 
дават възможност на деца 
от различни училища да 
пробват възможностите 
си, като сами готвят, пекат 
сладки или правят приче-
ски. В подобни състезания 
винаги има победители и 
награди. По този начин 
всеки желаещ може да 
влезе и да разгледа по 
нестандартен начин учили-
щето, обясниха от благоев-
градската Професионална 
гимназия по туризъм и 
лека промишленост.

Благоевград


