
Летопис на ПГСАГ

15.ІХ.1959г. – С решение на ИК на ОНС – Благоевград в града се открива
Професионално-техническо училище по сградостроителство. За директор е назначен
Христо Ханджийски. От същата година се разкрива Вечерен строителен техникум.
Училището провежда заниманията в сградата на Влашкото училище, която служи и
за общежитие. Учебните занятия на техникума се провеждат в Икономическия
техникум, а след това – в ІІІ основно училище. Първите преподаватели са арх.
Александър Филадев, инж. Боян Станков, Любен Гишов, Филип Стойчев и др.

1960г. – Със собствени сили се започва строеж на нова учебна сграда на ул. „Георги
Димитров” №56 (сегашната сграда на училището на ул. „Т. Александров”). Срещат
се големи трудности, но групите по учебна практика, умело ръководени от своите
преподаватели, извършват истински героизъм. Учебният корпус расте.

1962/1963г. – Вечерният техникум преминава в дневен с прием две паралелки след
VІІІ клас специалност „Строителство и архитектура” и 4-годишен курс на обучение.
Приемат се ученици от Кюстендилски и Пазарджишки окръг. За директор на
техникума е назначен инж. Васил Цандев, а за зам.директор – Кирил Сотиров.
Назначени са и други преподаватели. Новата сграда е готова.

1965/1966г. – Техникумът заживява пълноценен и пълнокръвен живот. Обогатява се
материално-техническата база. За директор е назначен инж. Аврам Младенов.
Правят се първите стъпки в преустройството на учебната дейност. Към техникума се
открива задочно обучение по специалността „Строителство и архитектура”. Идват
нови преподаватели и възпитатели.

1967/1968г. – СПТУ по строителство има вече свой прием с 3-годишен курс на
обучение. Освен  зидаро – мазачи и арматуристи кофражисти има специалности по
индустриализирано строителство. Обогатява се базата, създават се още по-добри
условия за учебния процес. Колективът се увеличава с нови преподаватели, някои от
които са възпитаници на Строителния техникум.

1972/1973г. – По предложение на Окръжния комитет на БКП и ИК на ОНС, СПТУ
по строителство се отделя от техникума и за директор е назначен Стефан Митов, а
за зам.директори – Христо Черкезов и Филип Стойчев. Приемът бързо расте и
достига заедно с ПТУ 24 паралелки в 6 – 8 специалности. Две години тук работи
като директор и инж. Йордан Тозев.

1974г. – За директор на техникума е назначен Христо Георгиев, а за зам.директор по
производственото обучение – инж. Анастасия Вангелова.



1978/1979г. – СПТУ по строителство и Строителен техникум отново се обединяват в
едно учебно заведение. Училището се премества в нова учебна база в ж.к.
„Еленово”, която е все още в процес на изграждане. За директор на двете училища
остава инж. Христо Георгиев, а зам.директори – Кирил Сотиров и инж. Анастасия
Вангелова.

1983г. – Учебното заведение разполага вече с нови учебни работилници по всички
специалности.

1983/1984г. – Строителният техникум притежава съвременна материална база и
всички необходими условия за провеждане на учебно-възпитателния процес на
нивото на съвременните изисквания. За зам.директор по учебната работа е назначен
Панчо Панайотов.

В училището постъпва първият прием на ученици от УПК в две специалности:
„Строител монтажник на стоманобетонови конструкции и изделия” и „Строител на
облицовки и зидарии, мазилки, настилки и изолации” с едногодишен курс на
обучение след завършен Х клас.

1985/1986г. – Това е втората следюбилейна година когато модернизирането на
кабинетната система продължава. Обзаведени са два кабинета по български език и
литература с библиотечни шкафове за произведения и списания, бюра с нагледни
материали и аудио-визуална техника. Групите по учебна практика начело с
преподавателите си подменят тапетите в общежитието и освежават учебната база. За
поддръжката на почивната база в м. Предел са заделени средства и с усилията на
колектива тя става привлекателно място за отдих през лятната ваканция. Годината е
особено натоварена за града, поради основното облагородяване. Активни участници
в обновяването и модернизирането на града са целия колектив на училището, с
труда на който се изгражда базата на Просвета в с. Делвино.

1986/1987г. – Разкрита е нова щатна длъжност – главен специалист
административно обслужване и дейност. Инж. Анастасия Вангелова става директор
на ОС – Просвета и на поста заместник директор е назначена арх. Божана
Янчовичина. На работа в техникума е назначена инж. Дочка Караджова – геодезия.

1987/1988г. – Приемът е преизпълнен. Разкрита е нова за училището специалност –
парково строителство. Обучението в УПК се канализира и желаещите да преминат
професионален курс в училището се увеличават лавинообразно. Открити са три
паралелки.

1988/1989г. – 30 годишнината се празнува тържествено в ДТ „Н. Вапцаров”

1989/1990г. – Тази година е година на промени и трусове. В училището се оформя
втори синдикат „Подкрепа” с организатор Спас Христов. Воденият в обществото



диспут за програмно натоварване, свобода на словото, необходимост от промени в
дисциплини като история, български език и литература, обществознание, както и
икономическата неустойчивост в обществото създават напрежение, с което макар и
трудно колективът се справя и съхранява единство в основната си цел – обучение и
възпитание на младото поколение.

Господин Арабаджиев в края на учебната година променя членството си в КНСБ,
чийто председател е и преминава в редовете на Подкрепа. Заместник директор по
производствената дейност е инж. Катерина Кастелова.

1990/1991г. – Броят на учениците в паралелка е намален на 26, въвеждат се СИП и
ЗИП. Икономическата криза, характеризираща се с липсващи стоки на пазара,
закриване на работни места създава напрежение, което има остър политически
акцент. Между добрите промени в образованието има и такива, които разклащат
устоите на образователната система. Отпадат методическите обединения, премахва
се прага на отсъствията от час, оценката за поведение. Колективът участва в
националната стачка на учителите.

1991/1992г. – Смяната в програмите по химия, физика и математика затрудняват
нормативното натоварване на учителите. Колективът оценява необходимостта от
усилена работа с родителите с цел запазване качеството на образователния процес.

Пенсионират се преподавателите Христо Турсунов, Марица Тупарска и Израел
Соломонов, а Стефан Михалков се премества в ПМГ „Акад. С. Корольов”. В
училището провеждат държавна практика студенти филолози, математици, химици.

1992/1993г. – Колективът констатира отчуждаване на родителите от проблемите на
учебния процес и акцентира върху активизиране и пряко включване на родителите в
решаване на възникналите трудности. Избрано е училищно настоятелство. Търси се
активна помощ и от институциите, занимаващи се със строителна дейност.

Помощник директор по производствената дейност е инж. Лилка Томанова.

1993/1994г. – Учебните работилници работят активно и попълват празнините,
създадени от отказа на строителни фирми да поемат ученици на практика.
Създадена е много добра организация и добри условия за учебен процес.

1994/1995г. – Юбилейна за колектива на ТС – Благоевград. 35 години от
създаването на Школата по сградостроителство през 1959г. Години, през които
колективът доказва своята устойчивост, добър климат на работа, професионализъм
и активна гражданска позиция. Ръководството на техникума начело с инж. Христо
Георгиев успява да преведе колектива през изпитанията, на които го подлагат
постоянно променящите се обстоятелства на труд през кризисните за държавата
години. В чест на юбилея се провеждат вътрешно-училищни състезания по



професии, спортни изяви, конкурси, на които ученици и учители проявяват и
доказват своя творчески заряд.

Колективът започва процедура за възстановяване правото на собственост върху
сградата на ул. „Т. Александров” 56.

1995/1996г. – заместник директорът Панчо Панайотов се пенсионира и на негово
място е назначен Д. Арабаджиев – преподавател по български език и литература.

1996/1997г. – Учебната година започва с изпълнен план-прием от 4 техникумски
паралелки – „Строителство и архитектура”, „Геодезия”, „Парково строителство”,
„Транспортно строителство” и 5 паралелки СПТУ. През тази година занятията на ІІІ
и ІV курс ще се провеждат във възстановената сграда на ул. „Т. Александров” –
засега само 1 етаж. За педагогическия състав е трудно, тъй като занятия има и в
сградата в кв. Еленово. Изгражда се ученически съвет с цел демократизиране
управлението на учебния процес и необходимостта от отговорно отношение на
учениците към учебния процес.

1997/1998г. – Годината започва с две паралелки – техникум „Строителство и
архитектура” и „Геодезия” и 4 СПТУ. Направен е освежаващ ремонт в
общежитието. Правят се стъпки за предоговаряне с ръководството на ЮЗУ за
ползване на сградата на ул. „Т. Александров”. Директор става инж. К. Кастелова.

1998/1999г. – За учебната година се сформират 2 паралелки – техникум –
„Строителство и архитектура” и „Парково строителство” и 3 паралелки СПТУ.
Възстановява се формата на методическите обединения, като се оценява като
недостатък липсата им за методическото развитие на учителския състав. Оформят се
4 методически обединения:

Хуманитарен цикъл – Ант. Узунова

Природо – математически цикъл – Юл. Цветкова

Преподаватели специални предмети – Л. Азмански

Преподаватели учебна практика – Й. Джолева

Д. Арабаджиев става директор на VІ ОУ – Благоевград. За заместник директор УВД
е назначена Емилия Димитрова.

1999/2000г. – 100% прием от една паралелка след 7 клас, 3 паралелки след 8 клас –
техникум и 2 паралелки СПТУ.

Тази година учебното заведение чества 40 години от откриването си. Тържественото
събрание се проведе на 17.12.1999г., съпътствано от изложба на ученически творби,
проекти, макети.



2000/2001г. – Постъпват нови преподаватели по английски език, география.
Директор е инж. К. Кастелова с помощник директори  Ем. Димитрова и инж. Л.
Томанова.

2001/2002г. – Работилниците се реконструират съобразно новите условия за
провеждане на часовете по учебна практика. За ръководител в общежитието е
назначена Юл. Лепичева.

2002/2003г. – През тази година колективът ще провежда занятията в своята сграда
на ул. „Т. Александров” 56. Използват се първи и втори етаж. Занятията се
провеждат на две смени, което създава проблеми в програмното разпределение.
Поради липса на класни стаи 12 клас – СПТУ провежда часовете си в сградата в кв.
Еленово. Часовете по учебна практика се провеждат в учебните работилници.
Правят се подобрения на общежитието – подмяна на бойлери, леглови инвентар,
гардероби.

Полагат се усилия за изграждане на добри условия за обучение в сградата на ул. „Т.
Александров”. Един от големите проблеми е липсата на физкултурен салон, поради
което през дните с лошо време занятията се провеждат в класните стаи. Особен
интерес учениците проявяват към шахмата и това довежда до образуване на отбори
и участие в общински и областни състезания.

Възстановява се активното участие в олимпиади по български език и литература,
физика, химия, математика. Усъвършенства се работата в паралелките с модулна
форма на обучение.

2003/2004г. – През тази година бе направен основен ремонт на двата етажа, които
ползва учебното заведение. Подменена е дограмата, модернизирани са учебните
стаи, обособени са три кабинета по информационни технологии. Всичко това се
случва благодарение на добре подготвения и защитен проект от екип начело с арх.
Узунова и инж. Кастелова. Подменени и модернизирани са уредите за работа в
часовете по геодезия. Назначени са нови преподаватели по информационни
технологии.

2004/2005г. – Това е юбилейна година. През нея всички мероприятия са посветени
на 45-годишнината от основаването на учебното заведение. Учебните занятия вече
изцяло се провеждат на І и ІІ етаж в сградата на „Т. Александров” 56, възстановена
собственост на ПГСАГ „В. Левски” – Благоевград. Празничните патронен празник и
концерт се провеждат на 25.11.2004г.

2005/2006г. – План приемът е изпълнен 100% и учебната година започва при добра
организация в учебната сграда, учебните работилници и общежитието на
училището. През годината колективът полага особени усилия за дисциплината във
връзка със засилената агресия в национален мащаб. В тази посока успешно се



работи от класните ръководители с щатния педагогически съветник Весела
Мелниклийска. Изнесени са и поредица беседи от Общ. комисия за наркотични
вещества, начело с Д-р Теменужка Любенова. По традиция патронния празник на
училището се провежда в края на ноември.

2006/2007г. – Реализиран е прием от 2 паралелки след 7 клас с усилено изучаване на
английски език, 3 паралелки – ръководни кадри в строителството – една от миналата
година и 2 новоприети, една паралелка – изпълнителни строителни кадри. Поради
увеличения брой часове по информационни технологии и английски език са
назначени нови преподаватели. Тържествено е отбелязан патронния празник на
училището. Съвместно с ДТ „Н. Вапцаров” гимназията участва в програмата на
19.02.2007г. пред паметника на В. Левски – патрон на учебното заведение.

2007/2008г. – Благоустроени са физкултурните площадки, има достатъчно
компютърна техника и мултимедии за използване в учебния процес. Въведено е
диференцирано заплащане с цел стимулиране на учителските кадри за задълбочена
работа с учениците по направления – изоставащи, напреднали.

2008/2009г. – Юбилейна година – 50 години от създаването на Школата по
строителство през 1959г. Провеждат се редица мероприятия – изложби, състезания
по специалности, конкурси за рисунка, есе, стихотворения, спортни състезания.
Юбилеят беше отбелязан с тържествен концерт, на който училището и колективът
бяха поздравени от министъра Сергей Игнатов, кмета К. Паскалев, директора на ДТ
„Н. Вапцаров” – Н. Кимчев, актьора П. Кьосев, певеца Ив. Дяков и мн.др.

2009/2010г. – Спечелен е проект за изграждане на спортните площадки, ремонт на
работилниците и частичен ремонт на общежитието. В края на учебната година инж.
Кастелова се пенсионира и директор става инж. Д. Караджова.

2010/2011г. – Гимназията е домакин на регионалните състезания по професията и
отборите на Перса Николова и Юлия Лепичева се класират за национално участие в
Пловдив. Две ученички на гимназията печелят І и ІІ място в конкурс за есе,
организиран от община Благоевград. Спечелени са и три първи места на спортни
състезания.

2011/2012г. – Тържествено беше отбелязан патронния празник на ПГСАГ, като
цялата програма беше съставена от изпълненията на ученици от 10клас, които
участваха и в коледните шествия в общинската програма на пл. „Г. Измирлиев”.
Учениците от 12 клас се представиха много добре на ДЗИ и училището е на 6 място
в областта. За първи път имахме само първи места, както в спортната надпревара на
общинско, областно и национално ниво, така и на състезанията по професията.

2012/2013г. – Проектът „Успех” добива особена популярност и изявите на отделни
клубове имат общински характер (клуб „Обичаи и традиции”, „Рисуване”,



„Публична реч”). Добри изяви учениците постигат в спортните състезания и
състезанията по информационни технологии. Спечелен е проект за саниране на
училищната сграда, както и за построяване на съблекални до спортните площадки.

2013/2014г. – Учениците постигнаха много добри резултати в изявите на общинско
и областно ниво в спортните надпревари, състезанията по професията. Резултатите
от ДЗИ също са добри – без нито един скъсан на ДЗИ по БЕЛ. Ученикът Иво
Балабанов от 11а клас стана европейски шампион по лека атлетика, Димитър
Димитров от 12б клас е включен в отбора на Й. Йовчев по спортна гимнастика.

2014/2015г. – През месец август се пенсионира инж. Д. Караджова и за директор е
назначена инж. Евтимка Митева. За помощник директори остават Емилия
Димитрова и инж. Лилка Томанова.


