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Омуртаг  отбеляза 50- годишния юбилей от своето създаване. Тържеството се проведе в 
комплекс „Чолака”. Гости на събитието бяха  г- жа Дарина Димитрова, началник на  РИО 
гр. Търговище, г- н Йордан Шиваров-старши експерт по професионално образование, г- жа 
Рембие Ереджебова - секретар на Община Омуртаг, г- жа Соня Христова- главен експерт в 
отдел „Образование”в Общинска администрация, гости от Прогимназия „Акад. Даки 
Йорданов” и Народно читалище „Отец Паисий” гр. Омуртаг, бивши директори, учители, 
служители и ученици. Празнуващите получиха поздравителен адрес от кмета на община 
Омуртаг г-н Неждет Шабан, с който той им честити юбилея и ги поздравява за това, че 
Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг се нарежда сред 
престижните училища в общината и областта „Отговаряйки на предизвикателствата на 
времето, с качествената подготовка и със своите традиции без конкуренция, вие се 
нареждате сред най-престижните училища на територията на община Омуртаг  и област 
Търговище.” 

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг е училище 
с традиции и престиж в града, училище на три поколения -  родители, синове, внуци. 
Училище, обединило в себе си две  средни професионални училища, доказали себе си в  
общината и областта, обучили над 9 000 специалисти в  различни области на транспорта, 
машиностроенето,  текстила. 
  Основна мисия на училището е да предостави на обществото нов качествен 
образователен продукт, който да бъде конкурентноспособен и адаптивен към новите 
изисквания. Поддържат се високи стандарти във всички учебни, културни и спортни 
дейности, като едновременно се стимулира удоволствието от ученето и спазването на 
дисциплината.  

Визията на училището е свързана с отстояване на идеята да се утвърди сред 
водещите културно - образователни институции в Омуртаг с ефективно демократично 
управление и европейска визия. Екипът е отворен за партньорство с обществеността, 
родителите, институциите, уважение към всички, които имат продуктивни идеи, иновации 
и работят за успеха и имиджа на училището. Учители и ученици искат да бъдат сред най- 
добрите, защото вярват, могат и заслужават. През годините на своето развитие училището 
отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. От учителя тук се изисква много- да 
води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да 
обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти.  

Има нещо величаво и сакрално в благородното дело да създадеш училище, да 
вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, всичко това да превърнеш в 
традиция и най-трудното- с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да 
продължат делото. Такова благородно дело е Професионална гимназия по транспорт и лека 
промишленост гр. Омуртаг, която обединява през годините хиляди хора- учители, ученици, 
техните родители, служители, общественици. Обединява ги с онова нещо- позитивно и 
съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето. 

Опазването на българския дух и традиции свързва поколенията ученици и учители 
от създаването на училището до днес и е пътят към утрешния ден! 
  

Такова училище е Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. 
Омуртаг днес – съхранило опита и традициите, събрало в себе си жизнеността и 
любопитството на детството, красотата и дързостта на младостта, силата и мъдростта на 
поколенията!  



 

      

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 


