
Кръгла маса на тема:

“Търговската гимназия, град Свищов и 
възрожденските ценности”



Търговската гимназия –

успешен старт в кариерата



КОИ СМЕ НИЕ? КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

НАШАТА МИСИЯ: Да развива личностния потенциал на

ученика, като осигурява качествена общообразователна и

професионална подготовка за придобиване на

компетентности, необходими за успешна личностна и

професионална реализация и активен граждански живот в

съвременните общности.

НАШАТА ВИЗИЯ:

Първата българска търговска

гимназия с вековни

образователни традиции,

иновативен дух и възпитаници –

успешно реализирани личности,

утвърждаващи устойчивото

развитие на България.



За своите 132 години Търговската гимназия 

дава успешен старт в кариерата на над 

13 500 свои възпитаници от всички краища на 

България



В ПДТГ "Димитър Хадживасилев" се

осъществява качествено профeсионално

образование и обучение в различни

икономически области, в т. ч. и туризма, чрез

изграждане на модерна среда за учене,

актуална и практична информация и връзка с

професионалисти от бранша.



Важен показател за качеството е реализацията на учениците. Тя

започва от училищните им постижения в олимпиади, състезания и

конкурси, разкриващи потенциала, дарбите и уменията на учениците и

продължава в успешния преход към висше образование и трудова

заетост.

Множеството получени отличия са повод за заслужено

самочувствие и удовлетвореност от демонстрираните знания и умения и

от положения труд.



Материално-техническа база

За провеждане на практическото обучение на

учениците са оборудвани два учебно-тренировъчни

центъра и четири специализирани кабинета за

обучение по професии:

„Икономист”,

„Икономист-информатик”,

„Оператор информационно

осигуряване”,

„Сътрудник в малък и среден

бизнес”,

„Организатор на туристическа

агентска дейност“.



Материално-техническа база

В специализираните кабинети за всеки ученик е

осигурено работно място с компютър /лаптоп/ и свободен

интернет достъп.

Компютрите са с инсталиран приложен софтуер за

работа в реално време –

• за управление на човешки ресурси;

• за ТРЗ и личен състав;

• за склад;

• за търговски обект и магазин;

• за водене на компютърно

счетоводство.



Материално-техническа база

От учебната 2017/2018 година гимназията 

разполага със собствено общежитие.



• структурно звено на ПДТГ “Д. Хадживасилев”;

• Основна цел: да съдейства за хармоничното личностно

развитие на учениците на ПДТГ и за успешната им

професионална и социална реализация;

• извършва професионално / кариерно ориентиране и

консултиране на ученици от ПДТГ;

• осъществява програми и инициативи за изграждане на

предприемачески компетенции у учениците;

• иновативен инструмент за подобряване на връзката

между средното образование и пазара на труда в

България.

Център за кариерно ориентиране и   

предприемачество /ЦКОП/



Център за кариерно ориентиране и   

предприемачество /ЦКОП/

В ЦКОП действат пет оперативни екипа:

• за професионално / кариерно ориентиране на ученици 

от ПДТГ;

• за обучение и възпитание в предприемачество; 

• за партньорство с работодатели; 

• за развиване на социално-

културни интереси

/извънкласни дейности/; 

• Алумни – ДТГ.



Възпитаници на училището споделят какво е за 

тях Търговската гимназия, защо избраха да 

учат точно тук

• ПДТГ е авторитетно, модерно училище, което вдъхва

респект и уважение и днес, както в миналото;

• възпитаниците на училището успяват в живота, тъй

като навреме са получили безценен опит от своите

учители;

• едно от малкото училища, което е запазило своите

морални устои и нравствени ценности;

• учиш в необикновена сграда – паметник на културата.

Това те задължава да оползотворяваш пълноценно

времето в училище, да си отговорен, да намериш своя

успешен път и да следваш мечтите си;



• работата в учебно-тренировъчните фирми дава

ценни знания за света на бизнеса, икономиката,

маркетинга;

• възможност за изява, за участие в различни

състезания, конкурси и инициативи дори и на тези,

които нямат достатъчно финансови средства –

благодарение на финансовата помощ на Фондация

„Димитър Хадживасилев“;

• моите родители са учили тук;

• защото всеки трябва да е икономист, освен другото,

с което ще се занимава.



• КАК РАБОТИМ, ЗА ДА ГАРАНТИРАМЕ УСПЕШЕН 

СТАРТ НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ И ДА ИЗПИТВАМЕ 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА СИ?

• КАК ЕКИПЪТ НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ 

УСТОЯВА НА ВРЕМЕТО И ПРОМЕНИТЕ В НЕГО? 

• КЪДЕ СЕ КРИЕ КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА?



В една дума - САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ на

училищната организация.

Зад тази единствена дума се крие

огромно съдържание, включващо много

дейности, за които се изисква висок

професионализъм, изключителна отговорност,

работа в екип, умения за мотивиране и

непрекъснато учене и самоусъвършенстване,

желание да бъдем иновативни.



ЗАЯВЯВАМЕ И ЩЕ РАБОТИМ УСИЛЕНО за 

това, и през третото хилядолетие

Професионална държавна търговска гимназия 

„Димитър Хадживасилев” да продължи да бъде

УСПЕШЕН СТАРТ В КАРИЕРАТА на всички, 

които избират да получат своето

професионално образование при нас!


