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75 години традиции, партньорства и 

предизвикателства 
Професионална гимназия по селско стопан-

ство гр. Чирпан празнува своя 75 – годишен 
юбилей! 
Всичко започва в далечната 1942 година, 

когато в източната част на гр. Чирпан се съз-
дава Държавно мъжко земеделско училище, 
съобразно нуждите на Чирпан и региона ка-
то селскостопански край. Развитието на учи-
лището преминава през различни важни ета-
пи: Машинно-тракторно училище, Лозаро-
винарски техникум, Селскостопански техни-
кум, Средно професионално техническо учи-
лище, Техникум по селско стопанство. И 
така до днес-Професионална гимназия по 
селско стопанство. Имената са се сменяли, 
но посоката остава винаги една и съща – 
напред и нагоре, с пулса на времето. 
Има ли нещо по-величаво и по-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, за да го развиват 
и пазят. 
Днес това е едно модерно училище, което 

мери своите сили с най-добрите в бранша. За 
това говорят непрекъснатите успехи: десет-
ки спечелени проекта, призови места в със-
тезания и конкурси от регионален и нацио-
нален мащаб, учебна и материална база, коя-
то се обновява и модернизира непрекъснато. 
В ПГСС работят подготвени и креативни 
специалисти, за които няма невъзможни за-
дачи. 
Професионална гимназия по селско стопан-

ство е място, където стотици момичета и 
момчета развиват себе си, откриват своите 
способности и таланти, ангажират се с бла-
городни каузи, разбират, че светът е едно 
интересно място, където трябва да 

Таня Тотева -  Директор на ПГСС 

Уважаема госпожо  Тотева, 
Скъпи  учители, служители и учени-
ци! 

Поздравявам ви най-сърдечно по случай 75 
годишния юбилей на вашето училище, като ви 
пожелавам здраве, енергия и вдъхновение, лич-
ни и професионални успехи! 

Днешният празник е повод за гордост за нат-
рупания опит и постигнатите успехи в учебния 
и възпитателния процес. 

Пожелавам ви да съхраните творческия си 
дух и ентусиазъм, за да следвате добрите тра-
диции, утвърдени в дълголетната история на  
вашата  гимназия и да откривате нови перспек-
тиви за нейното развитие! 

Присъствието на вашето училище  в образователната структура на 
Община Чирпан  е доказателство за вашата воля, упоритост и мъдрост.  

Днес ПГСС предлага многообразие от професии, съобразени с потреб-
ностите на региона, възпитава достойни личности и отлични специа-
листи. 
 Убедена съм, че  благодарение на вашите усилия, старания и всеотдай-
ност Професионална гимназия по селско стопанство  ще продължи да 
оставя незаличима следа както в  облика на нашия град, така и в регио-
на.  

Честит празник! стр. 2 

Кичка Петкова—
кмет на общ. Чирпан 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 
Приемете поздравите ми по повод 75-
годишнината на Професионална гимназия по 
селско стопанство гр. Чирпан. 
Българското училище е един от най-светлите 
символи на националната ни идентичност. Исто-
рията на ПГСС започва през далечната 1942 г. 
Нуждите от специалисти за селското стопанство, 
налага създаването на Държавно мъжко практи-
ческо училище. 
Днес професионалната гимназия се нарежда сред 
най-уважаваните образователни институции в 

региона. От нея започва успешният професионален път на стотици мла-
ди хора. Приносът на чирпанската гимназия за подготовката на кадри за 
местната икономика е безспорен. Зад него стоят здрави традиции, педа-
гогически опит и новаторска амбиция на преподавателския екип. 

Настоящето ръководство на училището има нелеката задача да запази 
натрупания опит и стремеж към високо качество на образованието, как-
то и да поддържа модерно обучение, синхронизирано с европейските 
изисквания. 

Уважаеми учители, от сърце ви желая да съхраните енергията, надеж-
дата и вдъхновението на професионалисти, осъзнаващи обществената 
значимост на своята мисия. Сигурен съм, че удовлетворението от пос-
тигнатото е най-добрата награда за всички вас! 

Скъпи ученици, бъдете непримирими и силни в посрещането на нови-
те предизвикателства на живота. Вярвайте в себе си, в натрупаните зна-
ния и смело следвайте мечтите си! 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!  

проф. Николай Денков 
Министър на МОН 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
НАУКАТА 
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Уважаема госпожо Тотева, 
Уважаеми колеги, уважаеми ученици, 

  Приемете от името на Изпълни-
телния комитет на Синдиката на 
българските учители и лично от 
мое име най-сърдечни благопоже-
лания и искрени поздравления по 
повод отбелязването на 75-
годишния юбилей на Професио-
нална гимназия по селско стопанс-
тво в гр. Чирпан – най-
престижното професионално учеб-
но заведение в региона. 

В този празничен ден бих искала 
да изразя своето уважение към Вас, 
г-жо Тотева, и Вашия екип за уси-
лията, с които преодолявате пре-
дизвикателствата по пътя, за да 
превърнете Професионалната гим-
назия по селско стопанство в гр. 
Чирпан в учебно заведение, съчета-
ло устойчивостта на българските 
традиции и модерността на нашето 
съвремие. Убедена съм, че с дос-
тойнство ще продължавате велико-
то дело за съхранение на най-
добрите традиции в областта на 
селското стопанство и стремежа 
към овладяване на знанието в име-
то на просперитета и вечното дви-
жение напред. 

Високо ценя Вашата идея за тър-
жественото отбелязване на този 
значим юбилей, който ще изпълне-
ни с гордост, вдъхновение и опти-
мизъм присъстващите на празнич-
ното събитие. 

Изказвам и своята благодарност 
към всички колеги учители и чле-
нове на СБУ за всеотдайния труд и 
неимоверните грижи, за  професио-
нализма и уменията да превръщате 
учебните дни на своите ученици в 
неповторими съкровени мигове, 
даващи знания и самочувствие. 

Уважаема госпожо Тотева, 
Искрено се надявам в бъдещата ни 

съвместна работа да продължим ут-
върденото социално партньорство и 
споделените отговорности в името на 
българското образование, авторитета 
на българския учител и качеството на 
учебно-възпитателния процес. 

Приемете моите пожелания към 
Вас, Вашия екип и всички гости на 
тържествения юбилей за здраве, лич-
ни и професионални успехи и много 
благоденствие! 

Продължавайте да будите съзна-
нието на младото поколение и на 
цялото общество в името на обща-
та кауза – качествено българско 
образование, достойнство на про-
фесията и по-добро бъдеще на мла-
дите хора на България! 

Честит празник! 

Уважаема госпожо директор, 
Уважаеми колеги, 

Най-сърдечно Ви поздравяваме 
по случай 75-годишнината от осно-
ваването на Вашето учебно заведе-
ние. 

Пожелаваме Ви да съхраните доб-
рите образователни традиции, гор-
до да държите факела на просвеще-
нието и прогреса, да отговорите на 
стремежите, очакванията и надеж-
дите на днешния ден, трасирайки 
бъдещето на тези, които утре ще го 
изпълнят със смисъл и съдържа-
ние. Много сили и мъдрост са нуж-
ни, за да не изменим на свещената 
си мисия. Много решителност, во-
ля и енергия е необходима за дос-
тойно оцеляване днес и за по-добро 
утре. 

Приемете най-топлите ни пожела-
ния за здраве и лично щастие, за 
професионални успехи и удовлет-
ворение. 

Бъдете живи и здрави! 
Пожелаваме Ви нови успехи и все 

така с нестихващ ентусиазъм да ра-
ботите за децата – бъдещето на Бъл-

гария! 
Честит празник! 

се живее със знания, уме-
ния и любов! 

И всички, учители и ученици, ги 
обединява онова нещо – позитивно 
и съзидателно, което е невидимо за 
очите и се пази, и носи само в сър-
цето. Тези традиции се съхраняват 
благодарение на упорития труд, на 
нестихващия ентусиазъм и вярата  в 
доброто. И днес ПГСС съществува и 
ражда силни,  можещи хора. 
Посрещаме събитието с вдигнати 

глави, защото празникът на нашето 
училище се превръща в личен праз-
ник – 75 години традиции, парт-
ньорства и предизвикателства. 
Всички заедно сме градили и про-
дължаваме да градим нашето учили-
ще за бъдещите поколения! 

Честит юбилей! 

Юлиян Петров—председател на  Синдикат 
„Образование“ към КТ „Подкрепа“ 

Янка Такева—председател на СБУ 

Димитър Балев, 
 випуск 1993, 
 ТСС „Найден 
Стоянов",  
висше образова-
ние - Академия на 
МВР гр. София  
От тогава до нас-
тоящия момент - 

служител в ОДМВР гр. Пловдив. 
Настояща заемана длъжност – на-
чалник на Второ Районно Управле-
ние на МВР. 
Въпрос: Как сте запомнили годи-
ните, прекарани в ПГСС? 
Спомням си ги като едни прекрас-
ни ученически години с чудесни 
учители и добри приятели. 

 Уважаема госпожо 
Тотева,  
 Уважаеми учители 
и служители,  
 Скъпи ученици, 
Споделям вашето 
вълнение и радост и 
ви поздравявам с 
празника на вашето 
училище, така знаме-
нателно съвпадащ с 
Деня на земята – 22 

април. 
В 75-годишната си история ПГСС се е 
превърнала в емблематично място, в 
което чирпанските деца получават най-
доброто образование. 
На днешните и бъдещите възпитаници 
на Професионалната гимназия по селс-
ко стопанство град Чирпан пожелавам 
усърдност, амбиция, воля и оптимизъм, 
които да им дадат самочувствие и уве-
реност на достойни личности. 
В лицето на Общински съвет Чирпан 
ще срещате разбиране и подкрепа, съп-
ричастност към вашите проблеми и ак-
тивна съвместна работа за доброто на 
децата ни.  
Уверена съм в доброто бъдеще на ваши-
те възпитаници и вярвам, че ще се реа-
лизират успешно у нас и ще прославят 
България по света.  

Честит празник! 
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Даниела Драгийска 
Председател на  ОС  

стр. 3 



п-к Минчо Минев, 
 випуск 1993, СПТУ по 
МСС „Н. Стоянов”  
висше образование—
ВВОВУ „В. Левски”- гр. В. 
Търново  
Армейския командно- ща-
бен колеж на армията на 
САЩ – форт „Левънуърт” - 
Канзас - САЩ 
В момента съм командир на 
1 разузнавателен батальон в 

с. Свобода. 
Въпрос: Как сте запомнили годините, прекарани в ПГСС? 
  Трите години съм запомнил с: 
 многото ученици; 
 преподаватели, които изпълняваха професионално задълженията си; 
 активната спортна дейност, която развиваше училището; 
 модерна техника - трактори, комбайни и т.н; 
 много приятелства, част от които поддържам и днес. 
Въпрос: С какво обучението в ПГСС Ви помогна за Вашата професио-
нална реализация?  
  Помогна ми основно с техническата подготовка, която ми бе много по-
лезна по време на обучението във ВВОВУ и след това - за танкист - стро-
еви. 
Въпрос: Най-силен и вълнуващ спомен, а може и пожелание за 75 годиш-
ния юбилей. 
  На преподавателите от ПГСС пожелавам да бъдат все такива професио-
налисти и стожери на българщината, а на учениците—да учат и да се раз-
виват, защото след завършване на училището ще се сблъскат с реалнос-
тите на  живота - различни от времето в училище,  освен ако не искат да 
„висят” на гърбовете на родителите си докато са живи. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
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 Иван Иванов 
 випуск 1999, ТСС „Найден Стоянов“ 
 Висшето си образование завърших в Университет 
“Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, спец. 
„Компютърни системи и технологии“. В момента 
работя в Български спортен тотализатор, гр. Бургас, 
като техник  на електронна техника. 
Въпрос: Как сте запомнили годините, прекарани в 
ПГСС? 
  Според мен, най-хубавата част от човешкия живот, 
е свързана с училището. За периода на обучението 
ми в ПГСС от четири години се формира личността 
ми и възприятията ми за света. Получих  полезни 

съвети, бъдещи насоки и  се научих да бъда отговорен. Когато започнах 
средното си образование бях волен младеж и изведнъж завърших целена-
сочен, пълнолетен мъж. Обучението ми в ПГСС беше много разнообраз-
но и интересно. Освен основните предмети, които се изучаваха, бяха 
включени и много практики и стажове. Посетихме и много изложения,  
известни исторически забележителности.  
  Някои от предметите, които изучавах, като информатика и икономика, 
ми помогнаха да се насоча към бъдещето си развитие. По времето,  кога-
то се обучавах в ПГСС, нямаше компютри и едва тогава се докоснах до 
тях чрез предмета информатика. Беше ми изключително интересно и мо-
же би оттогава се породи интересът ми към компютрите и продължих да 
се занимавам с тях и до ден днешен!  
Въпрос: С какво обучението в ПГСС Ви помогна за Вашата професио-
нална реализация?  
 С помощта на преподавателите, които ме напътстваха и подготвиха доб-
ре, успях да продължа образованието си и да вляза в университет.  

Марияна 
Манчева  
випуск 
1999, ТСС 
„Н. Стоя-
нов“ 
Веднага 
след като се 
дипломи-
рах зами-
нах за Анг-

лия с ясната идея да науча език и с 
надеждата за собствена реализация 
там. Поради една или друга причина 
се завърнах в България и продължих 
образованието си в София. Изборът 
ми за специалност, бакалавърска 
степен, беше базиран изцяло на ста-
билната практическа подготовка, 
която получих от преподавателите и 
програмата на профила в средния 
курс. Много добре си спомням как 
преминаваха часовете ни – бяха из-
пълнени с лекционен материал и 
множество примери от различни 
практики. Всички ученици си водех-
ме записки през по-

 Иван Иванов 
 Благодарен съм на всички препода-
ватели, които ме научиха на много 
неща в това училище и ме подготви-
ха за живота! И за хубавите момен-
ти, и за спомените ми от 4-те години 
в това училище! 

Честит празник! 
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Въпрос: Най-силен и 
вълнуващ спомен, а мо-

же и пожелание за 75 годишния 
юбилей. 

Желая на ръководството и учителс-
кия колектив здраве, сили, воля и 
упоритост в ежедневното професио-
нално обучение на учениците, както 
и във възпитаването у тях на патри-
отизъм, морал, честност, доблест, 
съвест, алтруизъм и трудолюбие. 
Въпрос: С какво обучението в 
ПГСС Ви помогна за Вашата про-
фесионална реализация?  
Благодарен съм на преподавателите 
за знанията, които ми дадоха по об-
щообразователните предмети, с по-
мощта на което успях да запиша и 
завърша висше образование. Изказ-
вам специални благодарности на 
класния си ръководител  г-н Борис-
лав Илиев за доброто отношение, за 
подкрепата и всеотдайността и днес 
продължавам да поддържам контакт 
с него и винаги се радвам на нашите 
срещи и разговори. 

Честит юбилей! 
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голямата част от време-
то, в подкрепа на мате-

риала в учебниците и влизахме в 
дискусия с учителите изобщо 
обстановката наподобяваше по-
скоро академична подготовка, 
отколкото училищна такава. 
Преподавателите ни бяха амби-
циозни и харизматични хора, с 
уникален подход към нас и кре-
ативност. Изискваха от всички 
ни много и бяха педантично 
прецизни в работата си. Заедно с 
това ни подкрепяха и ни обг-
раждаха с родителска топлина и 
разбиране. 

Всъщност това го осъзнах ед-
ва, когато станах студентка. Из-
брах специалност Маркетинг и 
мениджмънт, тъй като вече имах 
основата от училище.  Приятно 
се изненадах още през първата 
година в университета, защото 
всичко, което чувах ми беше 
познато и го разбирах. Знаех 
какво е счетоводна статия и за-
що се съставя, SWOT анализ и 
как се тълкува той, управление 
на персонал, четях с разбиране 
Закони в Търговското право, 
знаех що е то полица и акция и 
още много други.  Образование-
то си продължих с магистърска 
специалност по Международен 
туризъм, която избрах и заради 
трудовия опит, който междувре-
менно трупах всяка изминала 
година. 

Избрах да работя в сферата на 
туризма, като икономическа 
дисциплина, разбира се и заради 
увереността от наученото. Вече 
16 години това е моя страст и 
продължавам да се развивам. 
През последните 8 години рабо-
тя като мениджър на Кол център 
в най-голямата  онлайн туристи-
ческа агенция в България.  
Благодаря на всички учители от 
ПГСС за усърдния труд, за вни-
манието и любовта към профе-
сията им, за това, че лично за 
мен, те са пример, който ме е 
мотивирал да постигам успехи и 
да бъда това, което съм сега.  
Пожелавам им много успехи, да 
горят винаги с този плам в рабо-
тата си, да берат плодовете на 
труда си още много години за-
напред и да имат много после-
дователи! 
 Честит празник! 

Росен Иванов 
випуск 2000, ТСС „Найден Стоянов“ 
спец. „Аграрна икономика” 
  Продължих следването си в СА „Димитър Апостолов 
Ценов” – Свищов, където придобих висше образова-
ние бакалавърска степен по специалност 
„Счетоводство и контрол” и две магистърски степени 
по специалност „Счетоводство и одитинг на нефинан-
совите предприятия” и специалност „Международни 
икономически отношения” с профил „Международни 

проекти”. Работя като Директор на Дирекция „Устройство на територията, 
инвестиции, собственост, програми и проекти” в Община Братя Даскалови, а 
от 2015 г. и като общински съветник в Общински съвет Чирпан. 
Въпрос: Как сте запомнили годините, прекарани в ПГСС?  

Въпреки, че отминаха повече от 15 години откакто напуснах прага на 
ПГСС, в моето съзнание остават ярки спомени. Сградата и кабинетите в са-
мото училище тогава не изглеждаха в сегашния си вид (чест и почитания за г
-жа Тотева, че направи училището така приветливо, успя да ремонтира сград-
ния фонд и да оборудва учебните кабинети с необходимата техника), но въп-
реки това то бе притегателно място както за мен така и за много от моите съ-
ученици. Няма как да забравя учителите, които ми дадоха старт в кариерата, 
трудовите практики (стажове) по „Растениевъдство” и „Животновъдство”, 
които провеждахме в края на учебната година. Силни емоционални спомени 
пазя и от провеждането на училищния футболен турнир. Не на последно мяс-
то си тръгнах от ПГСС с изключително добри приятели, с които поддържаме 
връзка и до ден днешен. 
Въпрос: С какво обучението в ПГСС Ви помогна за Вашата професионал-
на реализация?  

Смело мога да заявя, че обучението ми в ПГСС изгради солидна база от 

знания за стартирането на кариерния ми път. Комбинацията от основни и 

специални дисциплини през четирите години на обучение, високо квалифи-

цираните преподаватели и добре структурираната програма на обучение, 

допринесе за изграждането на комплекс от знания и умения, необходими при 

кандидатстването ми във Висше учебно заведение и подготовката ми при 

включването на пазара на труда. Учителският състав включва опитни препо-

даватели, съчетавайки в себе си необходимите качества, които да бъдат пре-

дадени и на учениците. Убеден съм, че взаимната работа на ученици и учите-

ли ще продължава да носи успехи и да съдейства за реализацията на младите 

хора. 

Присъствах на 70 годишния юбилей, радвам се, че получавам възможност 

да отправя пожелания и за 75 годишния юбилей на училището. На това място 

могат да бъдат изредени имената на директори, учители, ученици, 
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Евелин Видев  
випуск 2001, ПГСС 
висше образование - Счетоводство и контрол.  
 Работя от 9 години в ОББ АД, клон Чирпан, като бан-
ков служител и съм насочен предимно  към клиенти 
физически лица, предлагайки пълна гама финансови, 
инвестиционни  и застрахователни продукти.  
въпрос: Как сте запомнили годините, прекарани в 
ПГСС?  
 Спомените които съм запазил,  често ме връщат в го-
дините, през които съм бил възпитаник на ПГСС Чир-

пан. Професионалното отношение от страна на  учителите допринесе много 
за това, да направя своя житейски избор на професия.  
  На всички пожелавам крепко здраве и дълги години  безупречна работа. 

Честит празник! 
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Владимир  
Кехайов 
випуск 2002, 
ПГСС 
висше образова-
ние - професиона-
лен бакалавър  
 

"Стопанско управление", 
бакалавър: "Аграрна икономика" 
магистър: "Икономика и управление 
на европейското земеделие и селски 
райони", магистър "Финансов мени-
джмънт и счетоводство" 

Това бяха години, прекарани заед-

придобихме много практически 
опит.  

Пожелавам на професионалната 
гимназия да бъде силно и  устой-
чиво училище, да ражда таланти,  
да бъде неспокоен, но сигурен 
дом за учителите, които носят 
достойно своята мисия! Нека се 
развива иновативно и творчески, 
в съответствие с развитието на 
модерния свят. 

Таня Паунова 
випуск 2005, 
ПГСС  
специалност 
„Икономика на зе-
меделското стопан-
ство“ 
висше образование 
- две бакалавърски 
степени по 

„Стокознание“ и „Маркетинг и 
PR“ и магистърска степен по 
„Мениджмънт на бизнес органи-
зации“ 
  След усъвършенстването ми ка-
то професионалист днес работя 
като „Експерт продажби“ във 
фирма за търговия с природен газ 
и  петролни продукти - 
"БУЛМАРКЕТ СИ ЕН ДЖИ" 
ЕООД от групата на БУЛМАР-
КЕТ ДМ ООД. 
  Спомените ми за времето прека-
рано в ПГСС са прекрасни. Мина-
ха повече от десет години, но все 
още си спомням с уважение и по-
чит за преподавателите. С умиле-
ние си спомням за безгрижните 
приятелства и за всички тези не-
вероятни спомени, които създа-
дохме заедно. 
  Обучението в ПГСС до някаква 
степен изгради в мен стремеж към 
усъвършенстване и големия инат 
да постигам предначертаните ми 
цели.    
  По случай 75-годишния юбилей 
на ПГСС пожелавам здраве и тър-
пение на преподавателите и успех 
на всички ученици по пътя на тях-
ната реализация. 

Ангел Ангелов 
випуск 2002, 
ПГСС 
специалност: 
„Земеделски тех-
ник“ 
висше образова-
ние - бакалавърс-
ка степен “Обща 
агрономия“ 

магистърска степен - „Растениевъдна 
продукция“ придобити в АУ – гр. 
Пловдив  
Паралелно с това завърших и втора 
специалност в Център за допълнител-
но обучение към АУ Пловдив, специ-
алност  „Професионална педагогика“. 
В момента работя в системата на МВР 
и по-точно в РУ МВР Чирпан, на 
длъжност Полицейски инспектор. 
  Обучението ми в ПГСС ме научи  на 
дисциплина и отговорност, които са 
задължителни за работата на държав-
ния служител. Съветите на класния ми 
ръководител, София Генова, изгради-
ха в мен борбена личност, която да 
отстоява мнението си и  постига цели-
те си. 
 Спомените от обучението ми в ПГСС 
са изпълнени с положителни емоции, 
получени професионални съвети от 
любимите учители  и много научени 
уроци. Искам да изкажа моята благо-
дарност към класния ми ръководител, 
София Генова, която за мен е един 
невероятен професионалист в препо-
даването на химия и биология.  

Най-вълнуващо от обучението ми 
беше посещението в Германия по сек-
торна програма „Леонардо да Винчи“. 
Благодарение на него се запознахме с 
иновациите в селското стопанство и 

но с моите съученици, изпълнени с 
положителни емоции. 

Образованието в ПГСС ми помогна в 
професионалната ориентация и ми по-
могна да реша какво искам да постиг-
на занапред. 

На всички – учители и ученици, по-
желавам крепко здраве и много успехи 
в живота! 
 

Анна Тодорова, 
випуск 2002, 
ПГСС,  
висше образова-
ние - бакалавър в 
гр. Бургас,  спец. " 
Стопанско управ-
ление" и след това 
магистратура 
"Финанси" в гр. 

София. В момента работя Централно 
управление на НАП - София  
 Спомените ми от ученическите  

години в ПГСС са изпълнени с мно-
го хубави и емоционални моменти, 
свързани с един задружен клас и 
учителски екип,  който беше много 
добър,  амбициозен и млад.  
  Подготовката, която получих в 

ПГСС в гр. Чирпан ми помогна да 

изкарам с лекота висшето си образо-

вание и да се изградя като един от-

говорен, отстояващ позициите си, 

човек. 

По повод 75 - годишнината на учи-

лището пожелавам на учителския 

екип здраве и професионални успе-

хи, а на учениците разум, позитиви-

зъм и успешна реализация в живота. 

Запазете добрите традиции на бъл-

гарското земеделско  образование и 

продължете към предизвикателства-

та на модерното европейско земеде-

лие. 

оставили частица от своя житейски и творчески път в училището. По-важно е обаче да се каже една исти-

на, а именно, че без това училище градът не би бил и няма да бъде същият. На учителите пожелавам творчески 

успехи, които да мотивират благородния им труд. Нека обичта и упоритостта да светят и будят младите умове и 

уверено да ги водят по пътя на знанието. А за учениците на ПГСС гр. Чирпан - искрено се надявам и очаквам да се 

реализират като личности в едно достойно гражданско общество.  

На добър час! 
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Койчо Христов 
випуск 2002 
Специалност 
“Земеделски техник” 
Земеделски 
производител съм. и 
разполагам със собст-
вена база селско-
стопански машини. 

Извършвам внос на земеделска 
техника и имам автосервиз. 
въпрос: Как сте запомнили години-
те прекарани в ПГСС? 
От ученическите си години в ПГСС 

оставам с много приятни чувства. В 
себе си тая мили и хубави спомени за 
винаги отзивчивите учители, за при-
ятните и ползотворни часове, весели-
те междучасия и задружния клас.  
въпрос: С какво обучението в ПГСС 
Ви помогна за Вашата професионал-
на реализация? 
Наученото в професионалната гим-

назия ми помага много в професио-
налното ми поприще, за което съм 
много благодарен на моите препода-
ватели.  
Пожелавам на всички учители от 

ПГСС град Чирпан да запазят профе-
сионализма, който носят в себе си, да 
обичат професията си и да се радват 
на ефекта от своите дела още дълги 
години! А на учениците от училището 
пожелавам да завършат успешно 
средното си  образование и да се реа-
лизират на пазара на труда, осъщест-
вявайки мечтите си! 

Веселина Илиева 
випуск 2007, ПГСС 
специалност: „Икономика на земеделското стопанст-
во“ 
висше образование - ОКС Бакалавър по спец. Финанси 
и ОКС Магистър по спец. Корпоративни финанси в 
Икономически университет – Варна.  
Работя като банков служител Обслужване на клиенти 
в Обединена българска банка АД.  
въпрос: Как сте запомнили годините, прекарани в 
ПГСС? 

Времето отминава, но в годините се връщам често назад към многото 
мили и топли спомени, които съхраних и пазя – спомени за училищните 
празници, за любовта, отдадеността и професионализма на учителите, за 
светлата класна стая, за съучениците и за многобройните уроци – про-
фесионални и житейски. 
въпрос: С какво обучението в ПГСС Ви помогна за Вашата професи-
онална реализация? 
Обучението в ПГСС допринесе не само за моето образование под фор-
мата на знания, умения и професионална подготовка, но и за възпитава-
нето на увереност, амбиция и отговорност, които са изключително цен-
ни и нужни на всеки един млад човек и за които винаги ще бъда благо-
дарна! 
По повод 75 – годишния  юбилей искам да поздравя всички учители и 

ученици на ПГСС – гр. Чирпан и да отправя най – искрени пожелания за 

здраве, сили и вдъхновение, които да ви водят напред и нека успехите 

да надминат мечтите ви! 

Красимир Колев 
випуск 2007, ПГСС 
спец. „Икономика на земеделието“ 
висше образование 
магистър по Кинезитерапия, в момента редовен 
докторант по Кинезитерапия в Национална Спорт-
на Академия „Васил Левски“ – гр. София;  Кинези-
терапевт , експертно участие в проекти на  Спешъл 
Олимпикс България.  
въпрос: Как сте запомнили годините, прекарани 
в ПГСС?  

С много положителни емоции и хора. Понякога трудни, но закаляващи 
моменти (моменти на контролни, изпитвания, когато подготовката ми за 
предметите е слаба, моменти на някоя друга пакост, отсъствия или за-
къснения). Също така многобройните мероприятия, които училището 
организираше по празници и годишнини, или в чест на някой заслужил 
ученик. Уважението на учителите към учениците ще запомня като безг-
ранично.  
въпрос: С какво обучението в ПГСС Ви помогна за Вашата професи-
онална реализация? 

Много ми е трудно да отговоря на този въпрос.  
Опитът, който съм получил през годините в ПГСС ми е донесъл не 

малко успехи в професионален план. Мога да дам пример с изграждане 
на финансови план-сметки по различни научно-изследователски и про-
екти с външно финансиране. /по повод професията, която съм получил 
от ПГСС/. Редовното ми участие в редакцията на училищния 
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Милан  
Стаматов 
випуск 2006, 
ПГСС 
спец.: 
„Икономика на 
земеделското 
стопанство“ 
висше образо-
вание: 
 ТУ  гр. Плов-
див, специал-
ност 
„Автоматика, 
информационна 

и управляваща техника“ и специал-
ност: „Счетоводство и контрол“ в АУ 
гр. Пловдив 
 В момента работя, като главен счето-
водител на две дружества:   
 „БЕ ПЕТ“ ЕООД, франчайз на вери-

га бензиностанции „ЛУКОЙЛ“, 
притежаващо 10 бензиностанции и 
„БК-БЪЛГАРИЯ“ООД, франчайз на 
верига заведения за бързо хранене-

Милан Стаматов 
„Burger King”, притежаващо 5 заведения. 
  Първите си познания по счетоводство получих именно в средното си 
образование.     
  Благодарение на професионализма и упоритостта на преподавателите 
от ПГСС успях да положа основите на моите знания, с които успях да се 
изградя като професионалист в областта.  
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Мариела 
Стайкова 
випуск 2010, 
ПГСС 
висше образо-
вание -  бака-
лавърска сте-
пен по 
„Бизнес ико-
номика“ и 
магистратура 

„Финанси“. Работя в отдел Марке-
тинг и логистика в дилърство на ав-
томобили Рено, Дачия и Нисан – Ау-
то Франс 3000 ООД. 
въпрос: Как сте запомнили години-
те, прекарани в ПГСС?  

С множеството проекти и събития, 
в които имах възможността да участ-
вам. 
въпрос: С какво обучението в ПГСС 
Ви помогна за Вашата професионал-
на реализация? 

Знанията, придобити в ПГСС, ми 
помогнаха много през първите годи-
ни в университета и ми беше по-
лесно в сравнение с колегите, които 
не са завършили професионална гим-
назия. В професионалната ми реали-
зация най-много ми помогнаха прове-
дените практики по програмата 
„Леонардо да Винчи“.  

Бих искала на първо място да позд-
равя преподавателите на ПГСС гр. 
Чирпан – бъдете все така всеотдайни 
и търпеливи към учениците, колкото 
и трудно да е понякога.  

За 75-годишния юбилей на ПГСС 
пожелавам още много успехи и реа-
лизирани проекти в страната и чуж-
бина.   

Петя Калчева 
випуск 2010, 
ПГСС 
висше образование 
-бакалавър , спец. 
„Счетоводство“ 
Магистър, спец. 
„Финанси“ 
В момента работя 
в СК Атина Алфа 
ЕООД – гр. Стара 

Загора – Оперативен счетоводител. 
въпрос: Как сте запомнили години-
те, прекарани в ПГСС?  

Прекрасни  четири години, изпъл-
нени с безброй незабравими момен-
ти, приятелства и пътувания. Придо-
бих много нови знания, умения и 
компетенции.  
въпрос: С какво обучението в ПГСС 

Спас Пеев  
випуск 
2011, ПГСС 
висше обра-
зование -  
АУ гр. 
Пловдив, 
бакалавър - 
специал-
ност: 
„Растителна 

защита“ и международен магистърс-
ки курс: „Plant Medicine“. 
Общински съветник в общ. Братя 

Даскалови от квотата на ПП ГЕРБ. 
Земеделски производител съм, обра-
ботвам 200 дка земя и отглеждам 50 
глави Черно-шарено говедо в семей-
ната ни ферма, която се намира в с. 
Мирово.  
Годините, през които бях ученик в 

ПГСС, бяха вълнуващи! Най-
вълнуващите ми преживявания са 
практиките, които провеждахме и 
състезанията между класовете! Как-
то и лятото на 2008 г., през което 
бяхме в Германия, като бенефициен-
ти по проект, спечелен от ПГСС по 
програмата "Леонардо да Винчи". 
Завършването ми на средното обра-

зование в ПГСС даде тласък на моя 
път в земеделието с продължаване на 
моето обучение в Аграрен универси-
тет - Пловдив. 
За 75-годишния юбилей искам да 

пожелая крепко здраве на целия екип 
на ПГСС гр. Чирпан и успех на всич-
ки ученици, избрали професионално-
то образование!  

Марияна 
Вичева 
випуск 2009, 
ПГСС  
специалност: 
"Икономика" 
В момента ра-
ботя в Община 
Братя Даска-

лови като младши експерт 
"Човешки ресурси". 
въпрос: Как сте запомнили годи-
ните, прекарани в ПГСС?  
Годините, прекарани в учили-

ще, ще запомня само с хубави 
спомени. Преподавателите, ко-
ито винаги бяха до нас и ни по-
магаха във всичко. Те не само 
ни научиха на нови знания и 
умения, но и ни дадоха житейс-
ки опит, който ни бе полезен и 
след като завършихме училище. 
въпрос: С какво обучението в 
ПГСС Ви помогна за Вашата про-
фесионална реализация? 
Обучението ми в ПГСС гр. 

Чирпан ми даде много силен 
старт в живота. Благодарение 
на който аз продължих образо-
ванието си в Икономически 
университет гр. Варна и след 
това успешно се реализирам в 
сферата, която желая. 
По случай юбилея на ПГСС гр. 

Чирпан искам да пожелая мно-
го реализирани проекти и още 
повече успехи занапред, а на 
преподавателите—да бъдат жи-
ви и здрави и винаги така прек-
расни, да продължават да рад-
ват своите ученици както досе-
га. 

Честит юбилей! 

Ви помогна за Вашата професионал-
на реализация?  

Придобитите знания ми помогнаха 
много при обучението ми във висше-
то учебно заведение, където продъл-
жих образованието си. Помагат ми и 
до днес в работата, която извършвам. 

Най-вълнуващ спомен е европейс-
кият проект, в който имах възмож-
ността да участвам, реализиран в 
Италия. Това бяха три седмици, през 
които научих много нови неща, ви-
дях прекрасни забележителности и 
изживях незабравими моменти.  

Пожелавам на ръководството и учи-
телите на първо място здраве, много 
успехи, търпение и всеотдайност в 
работата. Бъдете все така борбени и 
повишавайте качеството на българс-
кото  образование.  

Честит празник! 

вестник се оказа безце-
нен опит.   

Пожелавам на моето училище: 
първо -  ДА БЪДЕ! С много УЧЕ-
НИЦИ, умни и свежи, с хъс и мо-
тивация; второ – професионален и 
развиващ се екип от учители, ви-
наги в готовност за педагогическа 
помощ на учениците, вдъхновява-
ща и културна среда за обучение 
на учениците. Професионалните 
успехи на училището и учениците 
са налице. Трето - ЗДРАВЕ и мно-
го възможности за развитие. 

Честит празник! 

стр. 6 
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Адрес на ПГСС – гр. Чирпан:  
бул. „Г. Димитров” №78 
тел:  0416/ 92413 
e-mail: pgss_ch@abv.bg 
Web адрес: pgss-chirpan.com 
Facebook: ПГСС гр. Чирпан 
 

Петко Гогов 
випуск 2009, ПГСС 
висше образование - Нацио-
нална Спортна Академия гр. 
София, бакалавър със специал-
ност „Кинезитерапевт“ и ма-
гистър „Учител по физическо 
възпитание и спорт“.  
В момента работя като учител 
по физическо възпитание и 
спорт в ПГСС град Чирпан, 
там, където завърших и профе-

сионалното си гимназиално образование по специал-
ността „Растителна защипа и агрохимия“. 
В ПГСС бяха едни от най-хубавите ми години, защото 
бяхме клас със страхотен класен ръководител и колектив 
с приятелски отношения, които продължиха дори и след 
последния звънец.  Нашите юношески години преминаха 
в ПГСС с учителите, които даваха всичко от себе си за 
нас и образованието ни. 
Най-силният спомен е проектът в Италия по програма 
„Леонардо да Винчи“, чрез  който научихме и практику-
вахме методи в биологичното земеделие. Също  и екс-

курзиите, организирани във Венеция, Асизи, Рим и 
др., забавленията в Италия, които ни предоставиха 
организаторите на проекта и мога да кажа, че това 
много малко училища могат да го постигнат и ми ос-
тана като следа в живота, защото от първия до послед-
ния ден беше всичко на много високо ниво, разработе-
но от целия колектив на ПГСС. 
ПГСС ми даде подготовка за старта който ми беше 
нужен, за да започна и продължа по - висока степен в 
образованието ми. ПГСС ми помогна да бъда на ниво 
в образованието, с което могат да се похвалят много 
малко училища и същевременно да се конкурирам с 
ученици от елитни гимназии и части училища, така че 
мога да твърдя—само ПГСС изгражда стабилна осно-
ва, която дава старт в живота. 
Нека това продължава и занапред и поколенията да 
усетят това приятно чувство, което изпитах и аз. 
 Пожелавам на всички учители (вече колеги) да про-
дължават все така със същата енергия, защото ПГСС 
без тях нямаше да е това, което е сега. 

 С гордост мога да кажа -  
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КОЛЕГИ! 

На 22 април – Световния ден на 
Земята - ПГСС гр. Чирпан отбе-
лязва своя училищен празник. Та-
зи година своя 75 годишен юби-
лей ще отбележим с празнична 
програма, предвиждаща различни 
инициативи и прояви . 

По традиция в училище се про-
веждат състезания по професии, в 
които взимат участие ученици от 
ХІ и ХІІ клас. Участниците показ-
ват теоретични знания и практи-
чески умения по специалностите, 
по които се обучават. Те решават 
тестови задачи, показват майстор-
ство в кулинарните си умения, а 
бъдещите механизатори и расте-
ниевъди—сръчност в земеделски-
те работи и майсторско управле-
ние на трактор. 

В градския парк се проведе Пана-
ир на професиите. Гордост за наше-
то училището са спечелените и реа-
лизирани проекти по национални и 
международни проекти, затова  съз-
дадохме и „Алея на проектите“. В 
програмата е включено и интерак-
тивно занимание с ученици от НУ 
„Св. Климент Охридски“ на тема 
„Подкрепям Зелената кауза“, орга-
низирано от ЕКО клуб ПГСС и клуб 
по гражданско образование.  

Състоя се спортен турнир за връч-
ване преходната купа на община 
Чирпан под надслов „Спортът—за 
една по-чиста планета”. Със свои 
отбори се включиха  училищата от 
града. В състезанията по футбол, 
волейбол, спортни игри младите 
хора премериха сили, показаха 

спортен дух. 
Своя талант като бъдещи ху-

дожници или професионални фо-
тографи учениците показват на 
изложбата „Снимам и рисувам 
красотите на България“.  

Учители и ученици се включват 
в инициативата да направят учи-
лището по-чисто и приветливо. 
Заедно почистваме двора, засаж-
даме дръвчета, оформяме цветни-
те градинки. 

В деня за отбелязване на тър-
жествения юбилей се организира 
„Среща на поколенията”. В кон-
ферентната зала на ПГСС ще се 
съберат ученици и учители, свър-
зали съдбата си с това училище, 
ще споделят мисли и житейски 
опит, ще стоплят делника с ус-
мивка, с мили и незабравими спо-
мени. 

Кулминация на празничната 
програма е тържественият кон-
церт. Той е подготвян от учени-
ците и учителите с вдъхновение и 
любов и носи послания за чест-
ност, мъдрост и доброта. 

mailto:pgss_ch@abv.bg
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Професии и специалности за 2017/2018 г. 
Брой 
пара-

лелки 
Брой 

ученици СПК Изпити 
чрез тест 

Балооб-

разуващи 

предмети 
Срок на 
обучение 

Дневна форма на обучение   -  прием след VІІ клас   

1.  Проф.: Организатор на туристическа агентска дейност 
     Спец.:   Селски туризъм 1 26 трета 

2*БЕЛ  
2*Матема-
тика 

География и 
Химия 

5 години 

2.  Проф.: Монтьор на селскостопанска техника 
     Спец.:   Механизация на селското стопанство 1 26 втора 

2*БЕЛ  
2*Матема-
тика 

География и 
Химия 

5 години 

3.1. Проф.: Сътрудник в малък и среден бизнес 
        Спец.:  Малък и среден бизнес ½ 

13 втора 
2*БЕЛ  
2*Матема-
тика 

География и 
Математика 

5 години 

3.2. Проф.: Машинен оператор 
        Спец.:  Металорежещи машини ½ 

13 втора 
2*БЕЛ  
2*Матема
-тика 

Физика и 
Математи-
ка 

5 години 

2.  Проф.: Растениевъд 
     Спец.:  Растителна защита 1 26 втора 

2*БЕЛ  
2*Матема
-тика 

Биология 
и Химия 

5 години 

Дневна форма на обучение   -  прием след VІІI клас 

1.  Проф.: Ресторантьор 
     Спец.:   Производство и обслужване в заведенията за 

хранене и развлечения 
1 26 трета  Биоло-

гия*3, 
Химия, 
БЕЛ 

4 години 

2.  Проф.: Техник на селскостопанска техника 
     Спец.:   Механизация на селското стопанство 1 26 трета  Математи-

ка*3, Фи-
зика, БЕЛ 

4 години 

3.1. Проф.: Сътрудник в малък и среден бизнес 
        Спец.:  Малък и среден бизнес ½ 

13 втора  Математи-
ка*3, Геог-
рафия, 
БЕЛ 

4 години 

3.2. Проф.: Машинен оператор 
        Спец.:  Металорежещи машини 

½ 
13 втора  Математи-

ка*3, Фи-
зика, БЕЛ 

4 години 

4.  Проф.: Растениевъд 
     Спец.:  Растителна защита 1 26 втора  Биоло-

гия*3, 
Химия, 
БЕЛ 

4 години 

Задочна форма на обучение   -  прием след VІІI клас 

1.  Проф.: Растениевъд 
     Спец.:  Трайни насаждения 1 26 втора  Биоло-

гия*3, 
Химия, 
БЕЛ 

4 години 

Професия: Ресторантьор 

Специалност: Производство и об-
служване в заведенията за хранене 
и развлечения 

Какви умения ще усвоите? 
Да организирате и ръководите дейностите в 
кухнята, бара и ресторанта; 

 Да работите рационално и безопасно с тех-
нологичното обзавеждане в кухнята и бара; 

Да съхранявате хранителните продукти съг-
ласно хигиенните изисквания; 

Да приготвяте ястия от българската и 
други национални кухни; 

Да подобрявате компетенциите си в 
страни от ЕС чрез участие в междуна-
родни проекти. 

 

 
Професия:  

Специалност: 
Какви умения ще усвоите? 
Да развивате самостоятелен биз-
нес или да работите в туристически 
агенции и туроператорски фирми; 
Да предлагате и продавате турис-
тически пакети; 
Да осигурявате настаняване, само-
летни, автобусни и други билети, 
коли под наем; 
Да извършвате услуги, свързани с 
посрещане, трансфер и предлагане 
на допълнителни услуги. 
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Професия: Машинен оператор  
Специалност: Металорежещи машини  

Какви умения ще усвоите? 
 За поддържане и ремонт на машини, уреди и съоръжения; 
 За разчитане на работни чертежи на детайли; 
 За ползване на техническа документация; 
 За подготовка и работа с режещи и измервателни инструменти; 
 За настройка на металорежещи машини 
 За контрол на качеството на произвежданите изделия. 
 За изготвяне на фирмени стратегии, за комуникация и  менидж-

мънт на малкия бизнес. 
 

Избралите да се обучават по тази 
специалност ще получават сти-

пендия  от “Бъдещност” АД и га-
рантиран договор за работа. 

Професия: Техник на селскостопанска 
техника 

Специалност:  Механизация на селското 
стопанство 
 Какви умения ще усвоите? 

· Да извършване на всички механизирани опера-
ции при отглеждането на земеделски култури; 
· Да управляване, поддържане и ремонтиране на 
автомобили, трактори, комбайни, косачки и друга 
самоходна земеделска техника. 

Професия: Монтьор на селскосто  
   панска техника       
Специалност: Механизация на  

                        селското стопанство  
Какви умения ще усвоите? 
 Да извършвате всички механизирани операции 

при отглеждането на земеделски култури и 
селскостопански животни. 

 Да управлявате, поддържате и ремонтирате ав-
томобили, трактори, комбайни, косачки и дру-
га самоходна земеделска техника. 

Професия: Растениевъд 
Специалност:  Растителна защита 

 Какви умения ще усвоите? 
Да прилагате иновативни технологии при 
отглеждане на земеделски култури; 
Да провеждате борба с вредителите и бо-
лестите по тях, съобразно европейските 
стандарти. 

Безплатно ще получите свидетелст-
во за управление на МПС кат. “В”, 
“Ткт”, “Твк” и “Твк-З”. 

Професия: 

Специалност: 

Какви умения ще усвоите? 
 Да работите с компютърни програми и използване на 

чужди езици; 
 Да анализирате състоянието на пазара; 
 Да събирате данни и да подготвяте периодични и те-

кущи справки и отчети; 
 Да организирате на работни и бизнес срещи; 
 Да рекламирате  продажбата на стоки и услуги. 
 Да обработвате счетоводна документация. 

Подаване на документи за прием след VІІ клас -  I етап 
16.06. до 22.06. 2017 г.  
Подаване на документи за прием след VІІІ клас-  I етап 
03.07. до 05.07.2017 г. 

Н а п ра в и  с в оя  п ра в и л е н  
и з б о р!  

Ако имаш въпроси—обърни се 
към НАС!  

гр. Чирпан 
ул. “Георги Димитров” № 78 

Професионална гимназия по селско стопанство 
e-mail: pgss_ch@abv.bg 

Facebook: ПГСС гр. Чирпан 
http://pgss-chirpan.com 


