
С любов  и  доброта  

единни за  напредък !  

 

20.04 .2018г .  
     

Професионална гимназия по         

химични и хранителни технологии 

гр.Пазарджик 



  Със заповед № Д-17 1222 на Министъра на народната             

просвета и Министъра на горите и горската промишленост на   

15.07.1968 г. в гр. Пазарджик отваря врати                                                        

СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ 

ПО ЦЕЛУЛОЗНО - ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ.  

 

 Броят на учениците е 105, разпределени в три паралелки в       

следните специалности:  

• Производство на целулоза, хартия и картон;  

• Производство и поддръжка на машини и съоръжения;  

• Производство и поддръжка на електрически инсталации. 

 Началото 



 Началото 

  Учебната 1968/1969 година започва в сграда,        

намираща се на бул. “ Георги Бенковски”,  

заедно със СПТУ по автотранспорт. 

 

 За пръв директор е назначен инж. Васил Янчев. 

 

  

Първата манифестация на 24.05.1968 на червения площад с      

първите ученици и щатни учители 



Първите учители: 

 Добринка Владова – Химия 

 Яна Стойчева – Литература 

 Първан Шопов – Математика 

 Лиляна Венчева – История 

 Тодор Канджалов – учител специалист  

по електротехника 

 Цветан Панков – учител специалист  

по поддръжка на техниката 

 

          Първият учебен ден е открит от началника на отдел „Народна просвета“ с   

          думите: „Вие сега не се познавате, но ще станете сплотен и хубав колектив. 

         На добър път!“ 

 

 

Час по химия в паралелка по целулозно-хартиена промишленост с класен    

ръководител Добринка Владова 

     Началото 



 От 1971 г. до 1989 г. училището се помещава 

в сградата на Шеста прогимназия                     

“Асен Златаров” в двора на Синагогата.  

 

 През 1971 г.  длъжността директор заема       

инж. Елена Хаджийска.  

 Път през годините 



Път през годините  

 През 1974 г. с разпореждане на МС са одобрени капиталовложения  

на стойност 2,430 млн. лева за построяване на сграда за техникум. 

 

  На 23.05.1974г. с решение №30 на ИК на ГНС – гр. Пазарджик  

за патрон на училището е избран Стоян Михайлов. 

  

 Директор инж. Елена Хаджийска е наградена със значка “Отличник”  

на Министерство на химическата промишленост. 

 

 През учебната 1976/1977г. започва проектиране на учебен цех за  

    производство на терпентин в гр. Стамболийски под ръководството на  

    проф. Иванов от Пловдивски университет. 

 



Път през годините  

Учителският колектив 1980г. в двора на Синагогата   



Път през годините 

Учебна практика по шлосерство 
Учебна практика в химичните  

лаборатории 



Път през годините 

 През 1980/1981 г. се открива учебно-производствен цех в 

 завода за каучукови изделия „Константин Русинов“ гр. Пазарджик. 

 

 През учебната 1984/1985 г.  в СПТУ по целулозно-хартиена  

промишленост се открива първата паралелка със срок на  

обучение 4 години /техникумска/ по специалност „Технология на целулозата,        

хартията и картона“. 

 

 През 1986/1987 г. се променя името на училището от СПТУ по  

целулозно-хартиена промишленост на СПТУ по химическа промишленост. 

 

 През 1988/1989 г. училището се преобразува в Техникум по целулозно-хартиена 

промишленост.  

 



Път през годините 

Учителският колектив от 1971г. до 1989г.  



Път през годините 

 С голям ентусиазъм и енергия през 1989 г. се  

открива новата сграда на Техникума по целулозно-      

хартиена промишленост на ул. „Яков Матакиев“ № 1. 

 

 Оборудвани са самостоятелни лаборатории  по           

аналитична химия, електротехника и автоматизация. 

 



Път през годините 

 През учебната 1990/1991г. за Директор на Техникума по целулозно-хартиена      

промишленост е назначена инж. Юлия Кърджиева. 

 

 През учебната 1992/1993г. се открива нова специалност                                            

”Технология и опазване на околната среда”.  

 

 През 1994г.  училището се преобразува в Техникум по химични технологии,       

съгласно заповед №РД 14-32 от 20.05 на Министерство на народното образование. 

 

 През 1994/1995 г. се открива нова специалност                                                            

“Технологичен и микробиологичен контрол“. 

 

 През 1995/1996 г. се осъществява прием в специалност „ Оператор в хранител- 

но-вкусовата промишленост“ с три годишен срок на обучение в СПТУ. 



Път през годините 

Учителският колектив на входа на новата сграда – 1992г.  



Път през годините 

 През 1999/2000 г. се откриват нови специалности „Техника и технология на консервното 

производство“, „Производство на мляко и млечни продукти“, „Производство на месо и 

месни продукти“ и „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“. 

 

 Провеждат се ежегодни ученически конференции по химия.  

 

 Училището прави първи прием след 7-ми клас със специалност „Технология и опазване 

на околната среда“. 

 

 2003 г. Техникум по химични технологии се преобразува в                                                    

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии. 

 

 



Път през годините 

 През 2006/2007г. длъжността директор на гимназията заема                      

Ирина Петкова. 

 

 Разширяват се контактите с работодателите в хранително-вкусовата       

промишленост и винопроизводството. 

 

 Провежда се голям благотворителен концерт за болно дете. 

 

 2009/2010г. се въвеждат училищните униформи. 

 

 Подобрява се материалната база на училището. 

 

 Открива се нова специалност „Технология на фармацевтични и                 

парфюмерийно-козметични продукти“ с прием след 8-ми клас. 

 



Път през годините 

 През 2010/2011 г.  за директор на училището е назначена                                  

инж. Мария Абрашева. 

 

 Провежда се прием след 7 клас със специалност „Технология на                    

фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“. 

 

 По проект на ЕС се обучават безработни по професия „Еколог“. 

 

 През 2013/2014 г. се открива нова специалност  

„Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, а от следващата  

учебна година „Организация на туризма и свободното време“. 

 



  Продължаваме напред! 

 От 2016г. директор на Професионална гимназия по химични и хранителни                  

технологии е Тодор Джамбов. 

 

 В момента в училището се обучават над 300 ученици в специалностите: 

 

• Технология на целулозата, хартията и опаковките; 

• Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти; 

• Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; 

• Организация на туризма и свободното време; 

• Производство на хляб и хлебни изделия.  

 

 



  Предизвикателството професионално образование днес: 

 

• Учебна и производствена практика в реална работна среда; 

• Дуално обучение;  

• Пренасяне на производствени условия в училищните лаборатории.  

  Продължаваме напред! 



Практика в Ди Ес Смит България АД 

  Продължаваме напред! 



 ПГХХТ е сигурен партньор в инициативите на: 

•  Химикотехнологичен и металургичен университет, 

•  Университет по хранителни технологии, 

•  Пловдивски университет "Паисий  Хилендарски“  

за  провеждане на национални състезания по химия и природни науки.  

 

 На база постигнатите добри резултати, учениците получават правото да се обучават по                   

специалностите без приемен изпит във ВУЗ. 

 

  Продължаваме напред! 



 От 2017 година училището е включено в Списъка на иновативните училища с    

решение № 391/17.07.2017г. на Министерски съвет. 

 

 Проект: „Сугестопедична професионална гимназия № 1“ 

 

 Прилага се нова система на преподаване основана на сугестопедичния метод на 

проф. д-р Георги Лозанов. 

 

• Бързо и ефективно учене, съпроводено с радост и творчество; 

 

• Разкриване на паметовите резерви на всеки  

      ученик; 

 

• Взаимно доверие и вяра във възможностите;  

  

• Повишаване качеството на обучение. 

  

 

 

  Продължаваме напред! 



 Приобщаващо образование  

• Работа с ученици от рискови групи 

• Работа с ученици със СОП 

• Работа с цел по привличане и задържане на  

учениците в училище и превръщането на ПГХХТ  

в желана територия на ученика  

• Партньорство с институции 

• Стремежът към единство в  

многообразието доведе до учредяването  

на Клуб „Европа“ 

 

  Продължаваме напред! 



         Продължаваме напред! 

 

 През 2016г. Професионална гимназия по химични и хранителни технологии 

беше домакин на среща с Министъра на образованието, директорите на          

професионални  гимназии от областта и представители на бизнеса. 

 

 Ежегодно се провежда “Кръгла маса” с водещи фирми и ВУЗ-ове от               

химическата,  хранително-вкусовата промишленост и туризма с участието на 

експерти от МОН и РУО-Пазарджик. 

 



 Моделът ПГХХТ - ВУЗ - Работодатели        п

редизвикателство за развитие с темповете   

на бизнеса.  

 

  Продължаваме напред! 



Продължаваме напред! 

Среща с Министъра на образованието, директорите на професионални гимназии от областта и представители на бизнеса 



Празник на професиите в ПГХХТ – 2016г. 

Продължаваме напред! 



Продължаваме напред! 

Ден на толерантността – 2017г. 



Продължаваме напред! 

Празник на професиите в ПГХХТ – 2017г. 



За ПГХХТ 50 години са период, в който се побира  

красноречиво минало,  

достойно настояще и    

светло бъдеще! 

 

 

 

 

Източници: Държавен архив – гр. Пазарджик, спомени на Добринка Владова 

Продължаваме напред! 


