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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр.Банско е училище с богати 
традиции и светла история. зародила се през 1908 г. като стопанско училище.

Палагия Радонова е основоположник на първото професионално училище 
в района със стопанска насоченост.

През 1922 г. се трансформира в  допълнително държавно практическо
земеделско училище. Изучават се дисциплините:
- готварство, шев и , домакинство- за момичетата;
- овощарство, дърводелство, кошничарство - за момчетата.

. 



През 1957 г. училището вече е селско стопански техникум 

„Никола Парапунов” със специалности: овощарство и 

животновъдство.

През 1968 г. е средно професионално техническо училище по 

механизация на селското стопанство със специалности : 

-механизатор  в  растениевъдството ;

-механизатор  в  животновъдството.



ДИРЕКТОРИ през периода 1970-2013 г.

За създаването на облика на училището безспорно стоят и 
неговите ръководители :

Маргарита Мацурева (1970/1990)

Димитър Кадев (1991/1992)

Иван Кадев (1992)

Божидара Попова (1993/1998)

Ирина Станчева (1998/2004)

Валентин Тренчев (2005/2009)

Лиляна Тодева (2009/2012)

Даниела Касапинова (2012/2013)



НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Създават се нови специалности :

� през 1991 г. � през 1995 г.
 земеделски техник  хотелиер

 оператор на хляб, хлебни 
и сладкарски изделия

 мениджмънт в туризма

���� 1996 г. – ТЕХНИКУМ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО



НОВИ ПРОФЕСИИ

� през 2000 г. � през 2001 г.

 „Кулинар“  „Планински водач“



През 2017 г. професионалната гимназия става Гимназия по 
туризъм “Алеко Константинов“ с две професии :

� ХОТЕЛИЕР

� ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ



СПОРТНА СЛАВА
През училището са преминали голяма част от учениците, 

прославили Банско и България на национални и световни състезания.

проф. Димитър Бърдарев, д.п.н.

Ученик през 1963 год./1967 год. – Селскостопански техникум,
гр. Банско.



Ирина Никулчина-състезател по ски-бягане и 
биатлон

Завършва с отличие СПТУ по МСС гр.Банско.
През1998г. завършва Националната спортна школа — треньорски 

профил  с втора специалност « Учител». 



Участвала на около 25 световни първенства за девойки и жени в ски-
бягане и биатлон.
Спечелила е :
бронзов медал в спринта през 1999 г. в Поклюка, Словения.
бронзов медал в спринта през 2002г. в Руполдинг, Германия.
Участия в четири зимни олимпиади:
1994г. Лилехамер, Норвегия;
1998г. Нагано, Япония;
2002г. Солт лейк сити, САЩ -

бронзов олимпийски медал
2006г.Торино, Италия ;

От 2008 г. е треньор по ски – бягане и биатлон към Ски-клуб 
гр.Банско.



Христо Воденичаров - състезател по ски-бягане
Участва в зимна олимпиада Калгари, Канада1988г. 
Взел участие в три от дисциплините, от които:
ски-бягане 10км и 20км. и  в индивидуалните дисциплини.
Заема 15-то място на ски – бягане 20 км.

Нина Кадева – Кленовска – състезател
по ски-бягане и биатлон

Има участие в 2 зимни олимпиади: 
2006 г. в Торино, Италия и
2010 г. във Ванкувър, Канада.



През 2018 г. Гимназия по туризъм «Алеко Константинов» беше
наградена от министъра на образованието послучай 100-
годишнината от създаване на  училището.

Госпожа Стефка Христова, 
директор на Гимназия по 
туризъм „Алеко Константинов“ 

Професионализмът на учителския колектив, съчетан с мотивацията на 
учениците и добре организираният училищен живот са стимул за 
бъдещото развитие на гимназията и нейния просперитет.

Гимназията е фактор за акумулиране и реализиране на образователни 
идеи и възпитателни цели, извор на творчество и нестандартно  мислене, 
съчетано с актуалния импулс на времето.



БАЗА

Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ разполага със
съвременна сграда с реновирани класни стаи, коридори и фоайета.
Всички класни стаи са обзаведени с ново училищно обзавеждане,
закупено през 2020г. и разполагат с интернет. Училището разполага с
добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Обзаведен е един
компютърен кабинет , снабден с нови преносими компютри.

Кабинетът  по  чуждоезиково бучение е оборудван с интерактивна     
дъска  .  Мултимедийно оборудване е на разположение за всички 
кабинети   и класни стаи. 



Кабинетът по готварство е обзаведен със съвременно
оборудване и професионални уреди.

Изградена е електронна система за видео наблюдение .
Училището разполага с училищна библиотека .
Часовете за спорт и спортните инициативи се провеждат в 

просторен обновен физкултурен салон , снабден със стена за 
катерене и на открито игрище.



МИСИЯ И ВИЗИЯ
МИСИЯ

Мисията на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ е да 
подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в 
оптимална училищна среда с квалифицирани учители и в 
партньорство с родителите.

Усилията са насочени към придобиване от учениците не само на 
базова професионална подготовка, но и на актуални знания , 
умения и компетентности, необходими за успешна реализация в 
социалната среда, в уважение към гражданските права на другите 
и отговорно собствено поведение. С оглед новите изисквания и 
предизвикателства на високо конкурентния пазар на труда в 
Европейския съюз и извън него, учениците да получат модерно , 
достъпно и качествено образование по избраните от тях 
специалности и професии.



ВИЗИЯ
Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр.Банско ще 

продължи да се утвърждава и съществува като училище, 
предоставящо качествено и актуално професионално образование, в 
което се прилагат съвременни педагогически методи, което ангажира, 
подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и 
извънучебния процес, владеещи полезни компетентности , осъзнати 
за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и 
в полза на общността.
Училището ни в бъдеще ще е образователна среда, в която ще се 
подготвя бъдещото поколение за
бъдещи успехи.



ПРИЕМ
В Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ гр.Банско са 

създадени отлични условия за обучение на учениците.



ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

1.Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“
Професия „Хлебар-сладкар“
Срок на обучение – 5 години
Втора степен на професионална 
квалификация
Завършилите специалността 
придобиват знания и умения за:
- използването на суровини и материали при изработката на 

сладкарски и хлебни изделия;
- традиционни и съвременни техники на приготвяне на хляб и 

сладкарски изделия;
- декорация и дизайн на хлебни и сладкарски изделия;
- приготвяне на сладкарски и хлебни изделия при спазване на 

технологичната документация;
- оформяне , пакетиране и реализация на изделията ;
- работа със съвременно оборудване и инвентар, използван в 

сладкарството и хлебопроизводството .



2.Специалност „Организация на хотелиерството“
Професия „хотелиер“ обучение чрез работа (дуално обучение)
Срок на обучение – 5 години
Трета степен на професионална квалификация

Позиции и отговорности:
Професията „Хотелиер“дава възможност за 
заемане на длъжности в:
 туристически и хотелски комплекси,
 ресторанти , кетъринг 
 организации за контрол на качеството в 

хотелиерството,  ресторантьорството, 
почивни комплекси, къмпинги.
Свидетелството за професионална 
квалификация дава право и за създаване 
и управление на собствен хотел или къща 
за гости.



3.Специалност „Туризъм“
Професия „Планински водач“- дуална форма на обучение в 
рамките на 5 години в училището и във фирмите партньори – фирма 
„Юлен“ и няколко ски училища.   

Учениците придобиват знания и 
умения за:      

-организиране на туристически   групи 
в планината   

- алпинизъм    
- ски подготовка        

Учениците получават :
стипедии в 8 , 9 и 10 клас в размер на минимум 90% от минималната 
работна заплата за страната;
в 11 и 12 клас – възнаграждение по трудов договор.



След завършване на образованието имат възможност да се 
реализират в туроператорски  фирми, хотели, вилни     селища, 
курортни комплекси, местни съвети по туризъм, туристически 
информационни центрове, национални и природни  паркове, 
резервати, работа с индивидуални клиенти и групи.      

Училището  разполага  със 
собствен ски гардероб и 

стена за катерене. 



ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ
Дейности
Дейностите и приоритетите на Гимназия по туризъм „Алеко 

Константинов гр.Банско са съобразени с интересите на ученика и 
нуждите на обществото. Гимназията се опира на гъвкава и 
мотивирана система от механизми, които осигуряват ползотворен и 
продуктивен климат за работа.

Дейностите са диференцирани в три категории:
– дейности, насочени към учениците, 
- към родителите, 
- към учителите.

Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на 
информационните технологии в преподаването на различните 
учебни предмети и чрез участието на учителите в 
квалификационните структури на училищно, общинско, регионално 
и национално ниво както и чрез използването на Интернет в работата 
на учителите и на Интернет свързаност на училището.



Разнообразяване живота на учениците в училище чрез 
включването им в различни проекти и извънучилищни дейности по 
предмета, стимулиране и мотивация за участия в състезания, 
олимпиади и национални конкурси.

Търсене на възможности за популяризиране на постиженията на 
учениците и учителите в сайта на община Банско и в училищния 
сайт.

Повишаване на доверието към учителската общност чрез повече 
прозрачност за извършеното в гимназията.

Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на 
учениците за учене посредством спазване на изискванията за ред, 
законност и на нормативната уредба в образованието и чрез 
прилагането на училищния правилник.

Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно 
оценяване на качеството на обучение чрез надеждни механизми за 
измерване на резултатите в образователния процес и стимулиране на 
учителския труд на училищно ниво в условията на делегираните 
бюджети.



Приоритети

Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез 
използване на информационни технологии от учителите в 
преподаването по различните учебни предмети и прилагането на 
интерактивните методи на преподаване.

Акцентиране върху подготовката по български език и литература и 
чуждоезиковото обучение.

Подготовка на педагогическия колектив за създаването на 
ефективна система на вътрешно оценяване и стимулиране на 
педагозите.

Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане 
в работата с родителите и обществеността критериите за прозрачност 
на всички нива.

Диалог между учителите и родителите.
Създаване на условия за максимално участие в квалификационните 

форми към РУО-Благоевград  на МОН и другите квалификационни 
институции.



ПРОЕКТИ

Възпитаниците на Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ 
имат възможност за изява в различни европейски проекти, 
национални програми и общински форуми.

Национални програми
Национална програма „ На училище без отсъствия”,
мярка „Без свободен час”

Осигуряването на „несвободни” часове е всъщност създаване на 
условия за не пропуснато учебно съдържание и възможности за 
достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му. Целите на 
програмата са намаляване броя на свободните часове, като 
предпоставка за постигане на по-високо качество на образованието, 
намаляване дела на отсъствията чрез коректното им отразяване в 
училищната документация, предприемане на реални и ефективни 
училищни мерки за мотивиране на учениците, за редовно посещаване 
и активна работа по време на учебния час и за привличане на 
родителите им като партньори в училищния живот. 



Тази програма е свързана с необходимостта от засилване на 
механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на 

регистриране на отсъствията на учениците.

Национална програма „Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование“
В тази програма са заложени дейности по осигуряване на модерни
средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата
на училищното образование, както и устойчиво развитие на опорната
образователна мрежова инфраструктура с възможност за бъдещо
разширение и поетапно обхващане на всяка образователна
институция.
Чрез тази програма се осигуряватсредства за използване на 
образователни електронни ресурси, софтуер за професионално
обучение и електронен дневник както и средства за  интернет 
свързаност на училището. 



Инициативи на Джуниър ачийвмънт България.

Проекти
Проект «Заедно напред»ВG05M2OP001-3.002 – 0072 по 
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж” 
2014–2020г.
Целта на проекта е ученици от маргинализирани общности
(включително роми), да участват в мерки за образователна
интеграция и реинтеграция. 

Глобалната цел е учениците от етническите
малцинства да се изградят като пълноценни

граждани и да постигнат успешна 
професионална, социална и творческа 
реализация чрез насърчаване, подпомагане, 
съхраняване и развитие на културната им 
идентичност.



Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики –
фаза 1“BG05M2OP001-2.006-0001 по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“със срок до 31.12.2018 г.

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в 
професионалните училища и адаптиране на професионалното 
образование и обучение към нуждите на пазара на труда. Така 
сътрудничеството между системите на професионалното 
образование и обучение и бизнеса в България ще стане по-
ефективно.



Наши ученици  изпълняваха дейности по проект“Ученически 
практики“ 



Проект „Подкрепа за успех“BG05M2ОP001-2.011-0001 по ОП НОИР с 
продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички ученици, които имат
затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни
предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до 
качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в 
училищното образование чрез дейности за преодоляване на 
затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното
съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им 
за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, 
професионална и личностна реализация.



Проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“BG05M2OP001-

2.014-0001 по ОП НОИР с продължителност 36 месеца, считано от 

03.02.2020г.

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на 

дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството 

на професионалното образование в България и засилване на 

връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени 

към подобряване на компетентностите на учителите и 

преподавателите по професионална подготовка, и придобиване 

на педагогически и методически умения от

наставници -представители на 

работодателите.



Учениците от ГТ ,,Алеко Константинов“, специалност ,,Туризъм“ , 
професия ,,Планински водач“ получиха оборудването за ски,ски-
бягане, алпинизъм , спортно облекло и учебни пособия по проект 
,,Подкрепа за дуалната система на обучение“.



УЧЕНИЧЕСКИ ИЗЯВИ
Спечелените призови места на всички конкурси и състезания, 

в които учениците от гимназията са участвали през годините, са
доказателство, че в гимназията ни нито за миг не е прекъсвал
стремежът за творческа изява и личностна реализация.



Два медала спечелиха наши ученици при участието си  в Осмия 
национален ученически шампионат по ски алпийски дисциплини, 
проведен на 16.02.2018 г. в курортен комплекс ,,Пампорово“ .

Медалистите са :
- Георги Янчовичин, ученик от VIII клас- сребърен
медал
- Мирослав Попов, ученик от XI клас – бронзов медал. 
Престижното четвърто място бе завоювано от Дарян

Жингов, също от XI клас.



Наши ученици участваха на 12.04.2018 г. в Областните ученически 
игри в Благоевград, организирани от Българска асоциация «Спорт за 
учащи". Футболният отбор на гимназията се представи успешно и 
завоюва престижното трето място във възрастова група 11-12 клас.



Ежегодно в Благоевград се провежда Национален ученически
празник „За хляба наш" . 
Ученици от гимназията участваха в конкурса през 2018 г.с три хлебни 
изделия и макет. Бяха презентирани „Банска фудула“, „Баница с 
майонеза“ и „Кукурини“.

Изделията бяха изработени под ръководството на старши учител, 
практическо обучение Магделена Радулова и старши учител БЕЛ 
Роза Козарева.



В   сяка година се провежда училищно състезание ,,Най-добър млад 
готвач“.

През м.март 2021 г. в надпреварата се включват ученици от осми, 
девети и единадесети клас, специалност ,,Организация на 
хотелиерството“ и ,,Хлебар- сладкар“ . 



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
НА ГИМНАЗИЯТА

Колективът на ГТ „Алеко Константинов“ се състои от директор, 
заместник директор учебна дейност, учители и администрация. 
Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни 
квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на 
професионално квалификационни степени.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКТОР                                                     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР 
учебна дейност

Стефка Марчева Христова                     Костадинка Иванова Алабашева
телефон: 0894627161                                   телефон: 0896072020
е-mail: stefkahristova@abv.bg е-mail: dina_popova@abv.bg



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ               ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА 
СЛУЖБА И КАСИЕР

Марияна Костадинова Кондева          Мариана Томова Джолева
телефон: 0879313408                               телефон:0896979962
e-mail : m_kondeva58@abv.bg

УЧИТЕЛИ



Директор
Стефка Марчева Христова- 0894627161 ,stefkahristova@abv.bg

Заместник директор, учебна дейност
Костадинка Иванова Алабашева- 0896072020, dina_popova@abv.bg 

Старши учител по български език и литература
Роза Цветкова Козарева- 0888613366 , roza60@mail.bg

Старши учител по английски език
Славка Димитрова Сланчева- 0886656213, slavka_ slancheva@abv.bg

Старши учител,  практическо обучение по хранителни технологии
Магделена Димитрова Радулова- 0886269585, magi1977@abv.bg

Старши учител по математика и информационни технологии
Анна Иванова Рускова – 0888311837, anna.ruskova@gmail.bg

Учител, теоретично обучение по хранителни технологии
Нина Иванова Терзиева- 0889294436, nina_terzieva@abv.bg



Учител, теоретично обучение по специалност „Туризъм“
Христо Стоянов Янчовичин- 0886507770 , hristo_janchovichin@abv.bg

Учител, практическо обучение по специалност „Туризъм“
Тодор Георгиев Атанасов- 0882611226, tosho. atanasov@abv.bg



УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Училището има изградени традиции в ученическото
самоуправление. Ученическият съвет съществува от 15 години и
развива активна дейност по отношение на: - ежемесечни
оперативни заседания - отбелязване на 11 май- празника на
гимназията, отбелязване на важни дати и събития. Ученическият
съвет се състои от председател и членове - координаторите на всеки
един клас от училището.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Училищното настоятелство е независимо, самоуправляващо

доброволно сдружение с нестопанска цел, създадено за
подобряване и усъвършенстване учебно-възпитателния процес и
подобряване на материалната база.

Негови цели са:
Да обединява усилията на училищното ръководство,

родителската и друга общественост с тези на държавни и общински
органи и организации, физически и юридически лица за
перспективно развитие на училището.



Да подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското и материално
осигуряване на училището.

Да подпомага училищното ръководство за развиване на творческите
способности и повишаване на квалификацията на учителеския колектив.

Да помага и развива връзките на училището с други учебни заведения,
фирми, научни, културни и просветни институции.

За постигането на своите цели училищното настоятелство има
представителни, контролни и консултански функции при осъществяване
на дейността си.



КОНТАКТИ
адрес:
п.к.2760 гр.Банско,
ул. „Цар Самуил“ № 29 

телефони:
канцелария: 0749 88292

е-mail: pgsst_bansko@abv.bg
подаване на документи: pgsst_bansko@abv.bg
мнения и предложения: pgsst_bansko@abv.bg


