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                   Издание на ПГСС и Училищното настоятелство 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ДУХ В  

ЕВРОПА  

 На 04.12.2014г. в гр.Пловдив, Центъ-
рът за развитие на човешките ресурси  
организира тематичен мониторинг на 
тема: “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ДУХ В 
ЕВРОПА“. Целта е да се представи и 
сподели добър опит от бенефициенти 
по отделните секторни програми на 
програма „Учене през целия живот“ и 
по какъв начин добрите практики ще 
бъдат използвани в контекста на прог-
рама „Еразъм+“.  
Специална покана за участие получи 

и нашето училище, което бе представе-
но от г-жа Тотева с презентация на те-
ма:“ Участието в европейски проекти-
добра възможност за кариерно разви-
тие, възраждане на икономиката и на-
сърчаване на предприемачеството“.  
В рамките на двадесет минути присъс-

тващите имаха възможност да се за-
познаят с основните приоритети на 
гимназията и как, чрез  реализираните 
проекти, се развиват предприемачески 
умения и новаторски дух, способства-
щи за  кариерно развитие, възраждане 
на икономиката и ограничаване на 
процеса на обезлюдяване на селата от 

на стр.2 

Таня Тотева—директор на ПГСС гр. Чирпан  

НОВА УЧЕБНА БАЗА В ПГСС 
 

На 12 ноември 2014 год. от 1430 ч. в ПГСС тържестве-
но бе открита зала по ресторантьорство и барманство 
и учебна кухня, в тях учениците от специалностите 
„Селски туризъм“ и „Производство и обслужване в за-
веденията за хранене и развлечения“ ще усъвършенст-
ват уменията си в  приготвянето на храни и напитки, 
настаняване и обслужване на клиентите. По традиция 
гостите бяха посрещнати с хляб и мед. На откриването 
присъстваха кметът на община Чирпан – г-жа Кичка 
Петкова, заместник кметове, директори на училища, 
представители на Дирекция „Бюро по труда“, училищ-
ни настоятели, преподаватели и ученици от 

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО  
 На 21 ноември в залата по ресторантьорство и бар-
манство учители, служители и учениците от професии-

те „Ресторантьор“ и 
„Организатор на турис-
тическа агентска дей-
ност“ от Професионал-
на гимназия по селско 
стопанство гр.Чирпан, 
почетоха празника Въ-
ведение Богородично – 
Денят на християнско-
то семейство. 

За подготвената кратка, но интересна програма и 
красива трапеза се бяха погрижили учениците от  10а 
клас, специалност „Селски туризъм“ под ръководството 
на г-жа Ницова -
преподавател по спе-
циални предмети. 

Празникът започна с 
кратка презентация, а 
Таня Христозова и Пе-
тя Рангелова разказа-
ха преданието за мал-
ката Мария. Интересно 
е, че православната 

на стр.4 
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региона. 
Научиха и за ползите  от участието в проектите 

по секторна програма „ Леонардо да Винчи“, а 
именно:       

   - привеждане 
на нивото на 
професионално-
то образование и 
обучение към 
изискванията на 
местния и регио-
нален пазар; 
  - повишаване 
на конкурентнос-

пособността; 
  - въвеждане на иновации и непопулярни спо-

соби за увеличаване на доходите на малките 
предприемачи; 
   - увеличаване броя на лицата, занимаващи се 

със собствен бизнес, респ.броя на предприема-
чите; 
   - формиране на предприемачески дух у най-

малките чрез предаване на опита от транснацио-
налните мобилности; 
   -активно участие в разработването на местни-

те планове и стратегии; 
   - разработване и управление на европейски 

проекти  и на проекти от програмата за развитие 
на селските райони по мерките, залегнали в 
стратегията за местно  развитие на МИГ Чирпан. 
Споделихме и очакванията си от новия проект 
„Предприемчиви и конкурентноспособни чрез 
иновации от стажуване в Испания“  по програма 
„Еразъм+“ :  усвояване на специфични умения и 
компетенции в областта на селското стопанство 
и туризма ; развитие  на предприемаческия по-
тенциал на бенефициентите; генериране на идеи 
за успешен бизнес; съживяване на икономиката 
и развитие на региона, в който живеем, превръ-
щайки го в предпочитано място за живеене и ту-
ризъм.    
  

Таня Тотева-директор на ПГСС, гр.Чирпан 
    

   За съдържанието на публикацията отговорност 

носи ПГСС. ЕК, ЕС и НА не поемат отговорност за 

начина, по който представената информация може 

да бъде използвана. 

от стр.1 гимназията.  
С кратко слово г-жа Тотева приветства при-

състващите и изрази надежда, че в новата 
база подготовката на професионалните кад-

ри ще бъде на съвременно европейско ниво. 
За здраве и благополучие в работата, залата 
бе осветена от отец Иван. Под ръководството 

на г-жа 
Ницова – 
препода -
вател по 
специални 
предмети, 

учениците от спе-
циалност „Селски 
туризъм“ - Х и ХІ 
клас демонстрира-
ха своите умения 
като приготвиха 
апетитни блюда,  
аранжирани с мно-
го вкус. 
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  На 18.11.2014 год. с учениците от 10 клас се проведе практическо занятие по начално военно обу-
чение в поделението в с. Свобода.  

У Ч И Л И Щ Н А     Х Р О Н И К А 

  На 12.12.2014 година ученици от ПГСС взеха участие в, станалия вече традиционен за община, 
Чирпан Коледен базар. С голямо желание и усърдие учениците от 8а, 9а и 10а  класове изработиха 
коледни картички, играчки и украса, които изложиха на базара.  

   На 30 ноември 2014 год., по повод Световния ден за борба срещу 
СПИН (1 декември), в Чирпан се проведе тематичен концерт, в кой-
то взеха участие и ученици от ПГСС. Организатори на тържеството 
са Местната комисия за борба с противообществените прояви на ма-
лолетни и непълнолетни при Община Чирпан, Военен клуб, гр. Чир-
пан и Център за обществена подкрепа, гр. Чирпан.  

  На 18.12.2014 год. се проведе Коледно тържество, организирано от община Чирпан. ПГСС се 
представи с чудесните певици Даяна, Виктория и Ивелина и с оригинален етюд, подготвен от г-жа 
Стоянка Търгова и изпълнен с много чувство и настроение, заради което получи бурни аплодисмен-
ти. 
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Представи се - как се каз-
ваш, къде учиш в кой клас, 
каква специалност? 
  Казвам се Петя Рангелова. 
Уча в ПГСС град Чирпан, в 10а 
клас. Професията ми е 
„Организатор на туристическа 
агентска дейност“, специал-
ност „Селски туризъм”. 
Кое е любимото ти занима-

ние през свободното време? 
  Обичам да рисувам,  да чета и разбира се да 
се забавлявам  с моите приятелки, както всяко 
момиче на моята възраст.  Предпочитам гра-
фиката през живописта. Като взема молива и 
всичко изглежда лесно.  Рисувам и върху стени 

и върху различни предмети. Чрез рисуването се пре-
насям в друг свят. 
Защо избра да учиш в ПГСС ? 
  Защото мисля, че професионалното образование 
дава по-големи възможности за развитие на нас, 
младите хора.   
Пожелай нещо на своите учители и съученици. 
  В навечерието на най-светлите празници—
Коледните, пожелавам на всички учители от Профе-
сионална гимназия по селско стопанство град Чир-
пан да са здрави и все така всеотдайни, да даряват 
знания и мъдрост. На съучениците си пожелавам да 
бъдат по-добри, да вярват в собствените си възмож-
ности и да постигат успехи.   

 

 Весела Коледа и Честита Нова година! 

разказаха преданието за малката Мария. Интересно 
е, че православната църква започва да чества Деня 

на християнското семейство, няколко столетия по-рано от като-
лическата, а като Ден на християнското семейство и православ-
ната християнска младеж в България се празнува от 1929 г.  Те 
напомниха, че празникът е и за родителите, и за учителите, ко-
ито трябва да възпитават децата в благочестие и вяра, в послу-
шание към родителите си и чистота на нравите и, че трябва 
всички да почитаме и уважаваме този ден. 
  От името на учителския колектив г-жа София Генова и г-жа 
Евелина Генова подариха цветя на Директора на ПГСС – г-жа 
Таня Тотева и ПДУПД г-жа Емилия Рашева с благодарност за 
това, че непрекъснато се стремят да обновяват МТБ и училището върви напред и нагоре. От своя 
страна, Г-жа Тотева благодари за оказаното уважение и подчерта, че всички — учители, служители и 
ученици, са едно голямо семейство, което трябва да е задружно, за да има успехи и занапред! 
  В края на празника всички опитаха от вкусните ястия, приготвени с голямо желание и любов от бъ-
дещите специалисти – учениците от 8 и 10 клас от професиите „Ресторантьор“ и „Организатор на ту-
ристическа агентска дейност“. 
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