
Брой 2 , година ХІ І І                                                                                                                                              март, 2014 г.  

   Във връзка с отбелязване на На-
ционалния празник на Република 

България, учители и ученици от 

ПГСС участваха в различни ме-

роприятия. 
   Бяха поднесени цветя на памет-

ника на руските освободители, 

построен в памет на полковник 
Сиделников и неговия отряд, кои-

то на 15 януари 1878 година осво-

бождават гр. Чирпан. С едноми-
нутно мълчание беше почетена 

паметта и саможертвата на всички 

воини, загинали за Освобождени-

ето на България. 

Ученици се включиха в органи-

зираното от община Чирпан шест-

вие с националния трибагреник до 
паметника на Съединението, къ-

дето Анелия Лукова, ученичка от 
12а клас, поднесе цветя в знак на 

преклонение пред загиналите за 

свободата на Родината. 

С много ентусиазъм 19 ученици 

от VІІІ, ІХ и ХІІ клас и техните 

ръководители,  участваха в орга-
низираната от община Чирпан и 

Туристическо дружество „Сред-

ногорец―, екскурзия-поход до 

връх Шипка, където се включиха 

в националните тържества. 
ПГСС—новини 

  

ПГСС  НовиниПГСС  Новини  
                               

                   Издание на ПГСС и Училищното настоятелство 

Български традиции  

и обичаи 
   Месец март е свързан с много оби-

чаи и празници, посветени на идва-

щата пролет. За  1 март – деня на 

пристигането на Баба Марта, учени-

ците от ІХ клас специалност „Селски 
туризъм― изработиха оригинални 

мартеници, с които украсиха входа на 

училището.  

   Организиран беше и щанд, от който 

учители и ученици имаха възможност 
да си закупят символа на този ден - 

мартеницата,  за да ги дадат на близ-

ки и приятели за здраве и плодоро-

дие. 

Урок по здравословен начин 

на живот 
    На 29.01.2014г. в Професионална 
гимназия по селско стопанство, град 

Чирпан, се проведе комплексен урок 

с ученици от 8 и 9 клас, посветен на 

здравословния начин на живот.  

Лекцията бе водена от г-н Борис Вул-

чев, специалист по су-джок терапия.  

 на стр.6 
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проект № LLP-2013-COM-MP-108  

“Facing the climate changes in the 21st century”  

по програма Коменски  

    През учебната 2013/2014 година 

Професионална гимназия по селско 

стопанство, град Чирпан работи по 

два транснационални проекта на 
програма „Учене през целия жи-

вот―, по секторни програми: 

„Леонардо Да Винчи― и 

„Коменски―.  

   Темата на проекта по програма 

„Коменски― е: „Изправени пред проблемите на климата 

през 21 век―.  

  Проектните дейности целят да разширят културния кръго-

зор и екологичната информираност на учениците от петте 

страни-партньори: България, Турция, Унгария, Румъния и 

Португалия.  

  По проекта е предвидено да се проведат 24 мобилности, с 
участието на учители и ученици. Шест ученици, от 8, 9 и 10 

клас и преподавателите София Генова и Тодор Тодоров 

взеха участие в първата работна среща, която се проведе в 

турския град Самсун, в периода от 22.02.2014 до 28.02.2014 

година. 

  Самсун е красив град, разположен в азиатската част на 

Турция, на брега на Черно море, сред хълмиста местност.  

На път за Самсун българската група разгледа забележител-

ностите в град Истанбул. Посетихме Синята джамия и се 

разходи по централния площад „Султан Ахмет―.   

  На следващия ден, турските ни партньори, от Професио-

нално средно училище, ни очакваха на летището в Самсун. 

Всеки от ползвателите получи брошура, с работната прог-

рама на домакините. След топлото посрещане на летището, 

последваха настаняване в хотела и специален обяд за 

„Добре дошли!―  

   Предстоеше седмица с планирани визити, наблюдения, 

дискусии и общи проектни дейности, насочени към причи-

ните за климатичните промени, последствията от тях и на-
чините, чрез които съвременният човек може да реагира, за 

постигане на чиста и здравословна околна среда.  

   По време на съвместните дейности, учители и ученици 

комуникираха на работния език по проекта – английски.  

   През първия ден присъствахме на работна среща в учили-

щето-домакин, на която всички партньори се опознаха и 

обсъдиха работната програма предложена от турската стра-

на.  

  Последва туристическа обиколка на красивия Самсун, по-

сещение на „селото на Амазонките―, чай-почивка в Амисос 

хил. Бяхме очаровани от красивата крайбрежна алея на чер-

номорския град – отлична инфраструктура, невероятни 

гледки, чистота и грижа към околната среда. 

   Вторият ден започна с работна среща в общинската зала 

на Самсун, на която всеки от партньорите представи, чрез 

мултимедийни презентации,  училището си и своите вижда-

ния по подтемата на проекта в Турция: „Ефектът от клима-

тичните промени в земеделието―.  

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ПГСС НА ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА В САМСУН, ТУРЦИЯ  
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  Учениците от ПГСС, град Чирпан се представиха достой-

но. Срещата продължи през целия ден, с кратки почивки.  

  Следващата ни визита бе в център за провеждане на прак-

тически занятия, в който 9 професионални училища от 

града извеждат практиката си, като наблюдават и анализи-

рат лабораторни тествания.  

  И през следващия ден ни очакваха изненади. Домакините 
бяха организирали разходка до Бафра. Край този красив 

турски град се намира най-големият резерват за птици в 

страната – 

„Кизилимарк―.  

Защитената терито-

рия е разположена 

по делтата на река, 

вливаща се в Черно 

море. Научихме, че 

в района има 20 

естествени езера. 
Убежище в екосис-

темата намират 340 

вида пернати. Резерватът е място 

за възстановяване на прелетните 

птици, идващи от Русия и про-

дължаващи на юг. Територията, 

на която се простира защитената 

местност е 56 000  хектара, като 

28 000 от тях са под вода, около 8 

месеца в годината. Тази година 

обаче прави изключение, поради 
настъпилата суша в района. 

   На връщане от резервата разг-

ледахме и град Хавза, разполо-

жен в планинска област, на 90 км от Самсун. Градът е про-

чут с термалните си води и язовир в района. Вечерта дома-

кините ни бяха устроили турска вечер, в битов ресторант, с 

традиционни ястия и музика.  

   На следващия ден изненадите продължиха. Очакваше ни 

ново предизвикателство – разходка из Амасия и посещение 

на забележителностите в този красив исторически град, 

наподобяващ нашия Мелник. Разгледахме Музея на лю-
бовта и Регионалния исторически музей. Обядът бе в би-

тов ресторант, с традиционни блюда от турската кухня. 

Вечерта завърши в един от най-изисканите ресторанти в 

района – Отоман. Облечени в красиви народни носии, че-

тирите момичета от ПГСС, участници в работната среща, 

проект № LLP-2013-COM-MP-108  
“Facing the climate changes in the 21st century”  

по програма Коменски  

представиха Родината с 

букет от народни танци. Те 

бяха бурно аплодирани, 

като накрая всички присъс-

тващи се хванаха на кръш-
но право хоро.  Танцът бе 

специален поздрав за гос-

топриемните домакини от 

турската страна, както и за 

всички партньори по про-

екта.   

   През последния ден от работната среща се проведе диску-

сия по групи по поставени екологични проблеми, като във 

всеки отбор имаше участници от различните страни. Всеки 

ползвател сподели проблеми, свързани с промените на клима-

та в родните им места, с отразяването на климатичните ано-

малии върху земеделието, споделиха се идеи за решаване на 
проблеми, чрез разумна човешка дейност.  

  Екипната работа завърши с изготвяне на постери с обобще-

ни данни, екологични идеи и призиви.  

   Всеки ползвател получи сертификат за проведеното обуче-

ние по време на първата работна среща в Самсун, Турция. 

Планирахме нови общи инициативи и проектни дейности, 

водени от целта на проекта, които ще осъществим по време 

на другите партньорски срещи в България, Унгария, Румъния 

и Португалия, в периода от 2014 до 2015 година.   

   В края на работната седмица се разделихме като приятели!  

Домакин на втората проектна среща е България, представена 

от Професионална гимназия по селско стопанство, град Чир-

пан.  

  В периода от 17.03.2014 до 21.03.2014 година, очакваме на-
шите приятели от Турция, Унгария, Румъния и Португалия. 

  Подтемата ни по проекта е: Как проблемите на климата въз-

действат на нашия свят и с какво ще трябва да се справим в 

бъдеще". Освен богата и наситена с дейности програма ще 

представим на нашите партньори Екологичен речник, който 

през 2015 година ще се издаде като общ продукт от съвмест-

ните дейности на страните-партньори. Надяваме се партньор-

ските срещи да бъдат ползотворни, а съвместните продукти 

от тях полезни за всички! 

София Генова-главен учител  
 Този проект е финансиран по линия на Програма „Учене 

през целия живот”  на Европейската комисия. ПГСС гр. 

Чирпан носи отговорност за съдържанието на настояща-

та публикация. ЕК, ЕС и НА не поемат отговорност за 

начина, по който представената  информация може да 

бъде използвана.   
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   На 1 февруари, по стар народен обичай, се отбелязва празникът Трифон Зарезан, посветен на плодородието, веселието 

и трудолюбието. На този ден селските стопани изразяват уважението си към земята и нейните плодове, към Св.мъченик 

Трифон, живял праведно и загинал мъченически за християнската вяра.  

   По традиция на 1 февруари учениците от ПГСС извършват ритуала Зарязване на лозовия масив в училището. Ритуал-

ното зарязване извършиха епископ Инокентий от Старозагорската митрополия, г-жа Таня Тотева – директор на учили-
щето, г-н Христо Стефанов – председател на Общински съвет гр. Чирпан и член на УН и г-жа Емилия Рашева – ПДУПД. 

Присъстваха членове на училищното настоятелство, граждани, учители и ученици. Гостите пожелаха здраве и богата 

реколта през 2014 г., спорни и щастливи дни за стопаните на лозето и пълни бъклици с вино. 

  По покана на г-н Владимир Рогошев, на 14 февруари 2014 г. ученици от ПГСС взеха участие в ритуала по 
зарязването на лозята в Шато „Рогошев―. Пръв заряза лозето неговият създател Иван Рогошев, който пожела 

спорна и плодородна година за лозарите. Последваха го г-жа Кичка Петкова – кмет на Община Чирпан, мла-

дият стопанин на лозето г-н Владимир Рогошев и г-жа Желка Рогошева.  

  Всички се присъединиха към пожеланията – лозарите да се грижат за лозите с безкрайна любов, за да се отб-
лагодари щедро земята с буйно грозде и руйно вино. 

 на стр.5 
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  На 14 февруари, за трета поредна година, виното и любовта си 
дадоха среща на площада в Чирпан по инициатива на кмета на об-

щината, г-жа Кичка Петкова, във фестивала „Вино и любов“. За 

доброто настроение на чирпанлии се бяха погрижили винопроизво-

дителите от региона, а учениците раздаваха романтични послания 
с валентинки и балони. Оркестърът за народна музика създаде ве-

село настроение и събра всички на хорото.  

  Със свой принос в красивия празник се включиха учениците от 
ПГСС, които предложиха на гражданите от виното, произведено 

от стр.2 

в училището, топла пита и бонбони.  
За романтичното настроение на 

нашия щанд се погрижиха учениците 

от специалност „Селски туризъм“ – 

ІХ, Х и ХІІ клас с изработените от 
тях оригинални валентинки. Община 

Чирпан награди всички участници с 

грамоти. 

Единадесета година благотворителност в ПГСС – град Чирпан 

   От дълбока древност отноше-
нието на хората към виното е 

било като към сакрална напитка. 

Професионална гимназия по сел-

ско стопанство за пореден път 

доказа това и на 6 февруари, поре-

дицата от благотворителни дегус-
тационни вечери, организирани от 

училището и Училищното настоя-

телство, беше продължена за еди-

надесети път. 
     Спонсори на събитието бяха: 

ЕТ ―Жеко Монев―, земеделски 

кооперации: с. Зетьово, с. Гита,  с. 
Спасово, ЕТ „Данчо Кабаков― – 

гр. Чирпан, Димитър Дженев, Ни-

колай Петков, Васил Радков, ЕТ 
„Кольо Байчев― – гр. Чирпан, 

„Кондор – Николай Димов― ЕО-

ОД, ‖Златна линия‖ ЕООД и др.  

   Тази вечер отвори сърцата на 

много хора за благотворителност и 

събраните средства, в размер на 3 
400 лева, ще бъдат насочени за 

подпомагане на ученици от профе-

сионалната гимназия.   
  Предложени за дегустация бяха 

20 вина, групирани в три катего-

рии: бели вина и розе, червени ви-
на, произведени при домашни ус-

ловия и червени вина, произведени 

 на стр.6 
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при промишлени условия. Компетентна комисия, с председател г-жа Тонка Даскалова, след задълбочен ана-
лиз на основните показатели: цвят, мирис, вкусов аромат и други впечатления, обяви резултатите.    

    В първата категория „бели вина и розе―, наградите отидоха при Слави Стайков и Гено Димитров. Награде-

ни във втора категория „червени вина произведени в домашни условия― бяха Стайко Генов, Николай Петков 

и Слави Стайков. Винарски изби – село Братя Даскалови и село Гранит бяха отличени в трета категория 
„вина произведени при промишлени условия―. 

Тази година награда за дегустатор, чийто резултати са най-близки до тези на журито се даде на Антоанета 

Паунова. Слави Стайков получи почетен диплом за участник с най- много проби. 
   Кулминацията на вечерта беше избирането на ―Цар на виното‖ 2014г. и призът тази година заслужено оти-

де при Гено Димитров от село Оризово. 

   За доброто настроение на всички гости, дегустационната вечер започна с музикално – танцова програма. 
Традиционно се проведе занимателна викторина. Разигра се благотворителна томбола, в която участва карти-

на на чирпанския художник Венцислав Петков. Д-р Тотев бе удостоен с първо място в поетичния конкурс за 

написване на стихотворение, включващо думите: вино - любов, вино – жени и вино без любов. 

   По стара традиция директорът на ПГСС - госпожа Таня Тотева, раздаде грамоти за заслуги и принос към 
гимназията. 

   За бързото и качествено разнасяне на дегустационните проби се погрижиха, с изключителна прецизност, 

възпитаници на ПГСС.  
   Вечерта продължи с кръшни хора, усмивки, много приятелски думи и срещи. Изрекоха се благословии, пя-

ха се песни, играха се танци… .  

Единадесета година благотворителност в ПГСС – град Чирпан 

  Присъстващите научиха любопит-

ни факти за лечебния метод, който 

се основава на микроакупунктурни 

системи, разположени върху ръцете 

и ходилата ни. Учениците научиха, 
че този вид терапия е достъпна, 

удобна, ефективна, широкоспектър-

на и безопасна за здравето. След 

лекцията и направената демонстрация, 

учениците зададоха въпроси, провокира-

ни от темата. Стана ясно, че акупунктур-

ните игли са най-ползвания инструмент в 

този вид терапия, както и че чрез енер-
гийната сила на различни видове семена 

и масла сами можем да поддържаме 

здраве и бодър дух, разбира се, ако сме 

добре информирани за метода на 

лечение! 

    Учениците от ПГСС благодариха 

на г-н Вулчев за интересната лекция 

и му подариха екосувенир, израбо-
тен от самите тях!  

ПГСС—новини 

 от стр. 1 Урок по здравословен начин на живот  


