
“Тодор Генчов Влайков”

гр.Клисура



ПГ ПО ИКОНОМИКА – ремонтирана и обновена 
сграда през 2014 г. – топлоизолация, смяна на 

дограма и външно измазване



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА 
“Тодор Генчов Влайков”
гр.Клисура

 Преди 32 години се 
основава 
Икономическия 
техникум в гр.Клисура

 Към Централния 
кооперативен съюз 

 Първият випуск е с 
ученици от цяла 
България



ПАТРОНЪТ
 При завършването на първия

випуск на Икономическия
техникум в гр. Клисура, със
специалност “Икономика, 
управление и финанси на 
кооперациите” през 1989 година се 
взема решение училището да носи 
името на Тодор Генчов Влайков -
учредител на първата българска
кооперация, учител, писател и 
общественик.

 До 1989 г. той съществува като
звено към Централния
кооперативен съюз и обучава
ученици от цяла България.



МИСИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ИКОНОМИКА “Тодор Влайков”
 Ръководството и 

колективът на училището 
работят за постигане на 
високо образователно 
равнище.

 Изграждат учениците като 
конкурентноспособни и 
отговорни личности.

 Отстояват авторитета на 
училището посредством 
високо качество на 
подготовката, компютърна 
грамотност, овладяване на 
информационни 
технологии и чужди езици.



Гимназията работи по редица проекти, осигуряващи:

 Високо качество на обучението чрез ИКТ средства във всяка 
класна стая, занимания по интереси по проект “Твоят час”

 Безжична WI-FI мрежа в училището и в двора

 Две компютърни зали, участие в извънкласни форми

 Възможности за участие в ученически практики на реални 
работни места и получаване на стипендии

 Заплащане на картите за пътуване на учениците.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО



Откриване на учебната 2016-2017 г. 
15.09.2016 г.



Класните стаи са ремонтирани и 
обновени, с ново обзавеждане
За всеки ученик има шкаф 

със заключване
Видеонаблюдение във всяка 

класна стая 



Витрината с купи и награди на 
нашите ученици

Наградите  - поводи за 
гордост  от успехите

ПГИ – Коректна фирма за 
2015 година и за 2016 година



Извънкласни дейности по проект 
“УСПЕХ”



Клуб “Млад приложник” по проект 
“УСПЕХ”



Училищен вестник “Междучасие”

 Издава се училищен вестник “Междучасие”



Клуб “Български обреден календар”



Секция “Футбол”

 Във физкултурния салон 



Клуб “Озеленяване и цветарство”



Клуб “Паметни места в България и в света”



Част от изложбата по повод 
30-годишния юбилей 



Проект “Ученически практики” 

 Провеждане на практика на 

реални работни места.

 Учениците работят на длъжности “Финансист”, 
“Продавач-консултант”, “Счетоводител”, 
“Касиер”, “Деловодител” , “Отчетник”.

 Практика в Кметство  гр.Клисура

 Практика в Потребителна кооперация “Теодоси 
Марков” – с. Розино

 Практика в Потребителна кооперация 
“Наркооп” – гр.Клисура



Наши ученици на практика във фирмите



Дейности по проект 
“Ученически практики”



Направление Икономика
и Горско стопанство

Учениците се обучават по следните

специалности:

 Банково дело, професия Финансист –

за 2017 / 2018 – прием след 7 и 8 клас

 Горско стопанство и дърводобив, професия Техник-
лесовъд – прием за 2017 / 2018 – след 7 и 8 клас

 Митническа и данъчна администрация

 Бизнес  администрация



Прием за 2017/ 2018 учебна година

 1.Специалност “Банково дело”, професия 
“Финансист” – след VІІ и след VІІІ клас

 2. Специалност “Горско стопанство и дърводобив”,
 професия “Техник-лесовъд” – след VІІ и след VІІІ 

клас

 Степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 Средно образование и професия – за 4-годишен 
срок на обучение 



Прием за 2017/ 2018 учебна година –
срокове за кандидатстване
 След завършен VІІ клас:

 - от 16.06. до  22.06.2017 г. – подаване на документи 
за участие в приема – в ОУ “Св.Св.Кирил и 
Методий” – гр.Карлово и в НУ “Неделя Петкова” –
гр.Сопот.

 -от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. – записване на 
приети ученици на първи етап – оригинално 
свидетелство за основно образование, медицинско 
от личния лекар и заявление по образец /от 
гимназията/ 



Прием за 2017/ 2018 учебна година –
срокове за кандидатстване
 След завършен VІІІ  клас:

 - Подаване на документи в ПГ по икономика “Тодор 
Влайков” – гр.Клисура от 03.07. до 05.07.2017 г.

 - 07.07.2017 г. – записване на приетите ученици на 
първи етап.

 До 04.09.2017 г. се запълват свободните места за 
прием в VІІІ клас и в ІХ клас за учебната 2017-2018 
година



Спортни постижения на учениците от 
ПГИ”Тодор Влайков”

 Първо място на Общинско 
състезание по волейбол –
девойки – октомври 2013 г.

 Първо място на общинско 
състезание по волейбол – 2014 
година

 Второ място на областното 
състезание по волейбол – март  
2015 година

 Първо място в общинското 
състезание по бадминтон –
2014 г.



Постижения в учението

 Участие на Наталия 
Цанкова от 12-ти 
клас в Национален 
конкурс по 
Счетоводство в 
гр.София



Конференция на тема “Воинската 
слава на Стрямската долина”



Сертификати на ученици от състезанието 
по творческо писане на английски език 



30 години ПГ по икономика –
гр.Клисура



Патронен празник – 13.02.2017 г. 



Участие в конкурс “Икономическото образование и моята кариера в 
България”

 Учениците от ХІІ-ти 
клас участваха в 
конкурса за есе на тема 
“Икономическото 
образование и моята 
кариера в България”, 
организиран от 
Стопанска академия 
“Д.А.Ценов” гр.Свищов



Дейности по проект “Твоят час” през учебната 
2016-2017 година – група за занимания по 
интереси “Млад природозащитник”



Дейности по проект “Твоят час” през учебната 2016-2017 
година – група за занимания по интереси “Познавам ли 

моята България?”



Залесяване в училищния двор, 
100 дръвчета явор и бял бор са  спечелени от конкурса

“100 на 100 добро! 



Коледно тържество – 23.12.2016 г.



Мултимедийни уроци и интернет във 
всяка класна стая



Инициативи на учениците и 
екскурзии



Нашите абитуриенти –
випуск 2016

Последен учебен ден Последен учебен ден



Випуск 2016 година
Абитуриентите ни 

на площада в Клисура

Абитуриентски бал в 
гр.Хисаря



Реализация
Завършващите и на практика 

доказват, че освен добри ученици 
могат да бъдат и добри 
професионалисти. 

Доказателство за това е успешната 
им реализация, в частния и 
държавния сектор.



Михрибан Азизова-

собственик на счетоводна 

къща в Карлово

Биляна Димитрова-главен 

счетоводител в Първа 

инвестиционна банка в 

Карлово



Лиляна Каламова – районна прокуратура

Светла Моллова

районна прокуратура -Карлово

Евгения Стрелчева

счетоводна кантора



Станислава Христозова –
управител на “Щерев ойл” 
Карлово и журналист 

Стефка Баракова –

системен оператор в 

Районно управление на 

полицията Карлово



Гергана Бикова-собственик на 

“Бикотекс” ЕООД Карлово

Петя Карева- Хотел “Щерев”-

Карлово



Десислава Ченчева – управител на 

Еко комплекс гр.Клисура

Елисавета Теханова – Районно 

управление на полицията Карлово



Лалка Спасова  – МКБ Юнионбанк и Андриана Дочева – ОББ –

клон Карлово



Държавно горско стопанство – гр.Клисура

 Людмила Андонова – счетоводител

 Пенка Недялкова – Касиер, домакин



Държавно горско стопанство – гр.Клисура

 Нонка Иванова – Лесничей

 Христо Стефанов– помощник лесничей



Десислава Танева и Видка Кукова – УниКредит Булбанк 
Карлово



С ПОГЛЕД УСТРЕМЕН НАПРЕД



За връзка с нас:

 Гр.Клисура

 Ул.”Елена и Андон Станеви” №3

 Тел. 03137 2023, факс 03137 2007

 Директор 0894438342

 E-mail: pgi_klisura@abv.bg

 www.pgiklisura.bg

 Facebook ПГ “Тодор Влайков” гр.Клисура

 Очакваме Ви!


