
Софийска професионална 

гимназия по туризъм 



Традиции, 

професионализъм,

реализация



Гимназията предлага 5-годишен курс на обучение по 4 

професии:

• Ресторнтьор – с две специалности: 

○Производство и обслужване в заведения за 

хранене и развлечение;

○ Кетъринг.

• Хотелиер

• Администратор в хотелиерството

• Екскурзовод



Училището има 17 класни стаи за 

общообразователни предмети, 

2 зали за информационни технологии,

зала за физическо възпитание, 

2 игрища, библиотека.



Учебни работилници



Във фоайето на 

училището има

рецепция. 

Учениците провеждат

част от практиката си  

тук. 



Има учебно кафене и 

конферентна зала за 20 

човека, където се провеждат

бизнес срещи и дискусии. 



Училището има учебен ресторант с 50 

места. Тук се провежда част от 

практическото обучение на учениците. 



БАЗОВИ ОБЕКТИ

Хотел Хилтън София

Арена ди Сердика

Гранд хотел София
Интерконтинентал

Новотел София



СПГТ работи по европейски проекти от 2001г.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 

към 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  



ИТАЛИЯ



ГЕРМАНИЯ



ИСПАНИЯ



Училищни екипи са участвали в 4 проекти по Програма Учене през

целия живот / Секторна програма Коменски



Училището има реализирани 2 проекта за практика на ученици в 

Германия

по Програма Еразъм+



Проект 2016-1-BG01-KA102-023073

“Хармонизиране на Европейското кулинарно изкуство с 

Българските традиции в областта на храненето“

20 ученици от 11-ти клас проведоха практика в градовете

Лудвигсхафен и Манхайм, Германия 

от 17 април до 10 май 2017 г. 

Те работиха като готвачи и сервитьори в 5 ресторанта.



Restaurant “Landhaus Ludwigshafen GmbH”



Restaurant

“Insel Bastei am Rhein

GmbH”



Restaurant
“ACHAT Premium Bad Dürkheim”



“Leonardo Hotel Mannheim City Center”



Restaurant “Maruba

Das Gasthaus”



Проект 2018-1-PL01-KA229-050548_3 

„Предприемачеството – ключ към успеха” 

Програма „Еразъм+

КД2 «Партньорства за училищен обмен» 

инициатор полското училище ZSAE 

и партньори пет професионални училища от 

Испания, Италия, Германия, България и Румъния.



Среща през 
ноември 2018г., 

град Гдиня, 
Полша

СПГТ представи възможностите за получаване на 
предприемачески умения докато в училищна възраст чрез 
включване в доброволчески дейности и ученически 
практики. 

Всяко училище подготви тренинг по определена тема. 

Млад предприемач представи спецификите на Startup,



Среща през януари 2019г., 
град Картахена, Испания

- представяне на просперираща фирма от 

всяка страна с успехи и на европейския пазар; 

- презентации за: жените предприемачи; как да превърнем 

хобито в бизнес; използването на собствените силни и слаби 

страни в бизнеса и др.;

- срещи със специалист по професионално ориентиране; 

- посещение на институция, подкрепяща стартиращи фирми 

(start up).



Среща през май 2019г., 
град Будрио, Италия

теми на занятията, свързани с 

маркетинга - презентации за 

фирми, прилагащи иновативни 

маркетингови стратегии.  



Реализирани са два проекта за 

обмен по Програма «Учене

през целия живот/ Леонардо да 

Винчи» в Испания и 

Великобритания

Квалификации на учителите



Харта за мобилност

Гимназията прие акредитацията като признание за

компетентността и оперативния капацитет на

организацията да реализира висококачествени

проекти за транснационална мобилност.

През 2018 г. на СПГТ 

бе присъдена

Харта за мобилност

в областта на ПОО. 



Софийска професионална гимназия 

по туризъм

Website: www.spgt.org

E-mail: thh_sofia@abv.bg

Телефон/Факс: 02 986 77 78 

Адрес: София, 1202, бул. Сливница 182    

http://www.spgt.org/
mailto:thh_sofia@abv.bg

