
Брой 1, година ХІV                                                                                                                                          ноември, 2014 г. 

  И тази година на 15 септем-
ври, училищният двор на Про-
фесионална гимназия по селс-
ко стопанство гр. Чирпан бе 
изпълнен с усмивки, цветя, му-
зика. 
  Възпитаниците на гимназия-
та, техните родители, препода-
ватели и гости, сред които г-н 
Ст. Генов, заместник кмет на 
община Чирпан, членове на 
УН,  с вълнение очакваха пър-
вия училищен звънец. 
  Тържественото откриване за-
почна под звуците на нацио-
налния химн с издигне на бъл-

гарския трибагреник, след кое-
то бе посрещната знаменната 
група на училището. 
  Водещите Таня Христозова и 
Надежда Николова, от Ха клас 
приветстваха присъстващите. 

Те дадоха думата на г-жа Таня 
Тотева – директор на ПГСС гр. 
Чирпан. 
  В словото си г-жа Тотева с 

гордост изтъкна достигнатото 
от миналите години и изрази 
надеждата си, че успехите ще 
се множат и днешните млади 
хора ще бъдат поредната гор-
дост не само за училището, но 
и за града. 
  15 септември е ден на ново 
начало за 128 ученици от VІІІ 
и ІХ клас, изпълнено с надежда 
за нови знания и успехи. Г-жа 
Тотева ги приветства и обясни 
същността на изучаваните спе-
циалностите в VІІІ клас: 
“Производство и обслужване в 
заведенията за хранене и разв-
лечения”, “Механизация на 
селското стопанство” с интен-
зивното изучаване на английс-
кия език; и тези, които ще се 
и з у чава т  о т  І Х  к ла с : 
“Икономист”, “Селски туризъм”, 
“Производство и обслужване в 
заведенията за хранене и разв-
лечения”, “Механизация на 
с е л с к о т о  с т о п а н с т в о ” , 
“Растителна защита”. 
  Това са специалности, акту-
ални на пазара на труда, необ-
ходими за икономическия рас-
теж на Чирпан и района. 
  Приветствени слова към уче-

ниците и преподавателите от 

правиха г-н Стайко Генов—
зам.кмет на община Чирпан и  
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                   Издание на ПГСС и Училищното настоятелство 

О Б Я В А 
ПГСС обявява прием на доку-

менти за кандидатстване по 
проект №2014-1-BG01-KA102-

0 0 1 2 0 1  н а  т е м а 
„Предприемчиви и конкурен-
тоспособни чрез иновации от 
стажуване в Испания“  по прог-
рама “Еразъм+”. 

  Транснационалната двусед-
мична практика ще се  проведе 
през лятото на 2015 г. в гр. 
Барселона, Испания. 

  Проектът е предназначен за 
20 ученици – момичета и мом-
чета  от всички специалности 
изучавани в ПГСС, на образо-
вателно ниво ІХ-ХІІ клас. 

 Желаещите, за участие, уче-
ници попълват заявление по 
образец. 

Формулярите ще получават  
о т :  2 9 . 1 0 . 2 0 1 4  г .  д о 
07.11.2012г. в стая 212 /ЗАС/ 

на стр.2 
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проект  № 2014-1-BG01-KA102-001201  
                                     „Предприемчиви и конкурентоспособни чрез иновации от  

стажуване в Испания“  

  На 28.10.2014 год. в Конферентната зала на ПГСС 
гр.Чирпан беше представена презентация за реали-

зираните от 
у ч и л и щ е т о 
проекти по 
п р о г р а м а 
„Леонардо да 
Винчи“ на ЕС. 
В презентация-
та бяха посо-
чени целите на  
новия проект  
№ 2014 -1-

BG01-KA102-001201 на тема „Предприемчиви и кон-
курентоспособни чрез иновации от стажуване в Ис-
пания“  по програма “Еразъм+ :  подготвяне на мла-
дите хора като висококвалифицирани, предприем-
чиви и мотивирани  специалисти, конкурентоспособ-
ни на пазара на труда.   
   Ползвателите ще бъдат 20 момичета и момчета, 
обучаващи се в ПГСС гр. Чирпан от 9 до 12 клас,  
разделени в две направления. В направление " Зе-
меделие" ще бъдат включени  10 ученици от специ-
алностите: " Механизация на селското стопанство"; 
" Растителна защита и агрохимия"; " Трайни насаж-
дения"; "Земеделско стопанство", а в направление 
"Селски туризъм" - 10 ученици  от специалностите  
"Селски туризъм" и " Производство и обслужване в 
заведенията за хранене и развлечения".  
Подборът на заявилите желание за участие в проек-
та ще бъде извършен по следните критерии: 
   Учениците от направление " Земеделие" ще над-
градят  знания  и компетенции за: изграждане, екс-

плоатация и поддържане на  хидромелиоративните 
системи, използвани в земеделието;  дейности, по-
добряващи състоянието на земеделските земи и 

съхраняващи тяхното плодородие; основните 
принципи  на биологичното земеделие и него-
вите различия и предимства пред традицион-
ното; иновациите в техниката и технологиите 
при отглеждане на земеделски култури и жи-
вотни.  
  Учениците от направление "Селски туризъм" 
ще се усъвършенстват в: посрещането, наста-
няването и обслужването на гости в селските 
имения; приготвянето на ястия от различни 
национални кухни; организиране и провежда-
не на забавно-развлекателна анимационна 
програма за гостите; приготвяне на храни от 
биоземеделието; правилно съчетаване на хра-

ни и напитки за здравословно хранене; при-
готвянето на храна в нетипична среда, съоб-
разено с европейските изисквания. 
  След приключването на практиката ученици-
те ще споделят и разпространят придобитите 
знания, умения и компетенции,  ще валидират 
наученото чрез Сертификат EUROPASS мобил-
ност.  
   Проектът ще се реализира от 21.06.2015  
до 04.07.2015 година в  Барселона, област 

Каталуня с партньор 
Nexus Training and Mo-
bility. 
 Г- жа Тотева, дирек-
тор на училището, от-
говори на въпросите на 
учениците, свързани с 
условията за кандидат-
стване, езиковата под-
готовката и реализа-
цията на проекта. 

Критерии Точки 

Резултати от проведен теоретичен изпит 10 

Резултати от проведен практически изпит 10 

Резултат от проведен изпит по английски 

език 

15 

Резултат от тест за проверка на уменията 

за работа в група 

10 

Участие в извънкласни и училищни изяви  5 

Проверка на комуникативните способности 

чрез събеседване 

10 
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  „Климатичните промени в моята 

страна”, бе темата по която работи-
ха партньорите на третата работна 

среща в Унгария. 

В началото на месец октомври, гру-

па ученици от ПГСС, придружавани 

от г-жа Тотева – директор на учили-
щето и учителите Св. Радева и Т. 

Тодоров,  взеха участие в работна 
среща по проект на тема: 

„Изправени пред проблемите в кли-
мата през 21 век”, по програма 

„Коменски”. 

Домакин на срещата бе гимназия в 
гр. Токай, Унгария.  Унгарските пар-

тньори  посрещнаха участниците от 
България, Португалия, Румъния и 

Турция, с типичните продукти за 

Токай- грозде и фогача.  
  В работната програма на срещата 

бяха включени културни и работни 
визити, при които разгледахме пър-

вокласните токайски лозя и местни-

те културни забележителности. В 
лозята се отглежда само бяло гроз-

де, а доброто си качество дължат 
на вулканичните почви, върху които 

виреят. При обиколките из лозовите 
масиви, шатата и института по ено-

логия, бяха представени презента-

ции и лекции за отражението на кли-
матичните промени върху лозята и 

реколтата. Стана ясно, че в резултат 
на многото валежи през годината, 

реколтата не е добра. Голяма част от 

гроздето е изгнило и изсъхнало. По-
сетихме гр. Егер – стар исторически 

град с  множество църкви, замъци и 
зеленина. Разходката в с. Mad про-

дължи с разглеждане на Синагогата, 
която е спечелила Европейска награ-

да за културно наследство от Europa 

Nostra. В музея на меда в Vizoli ни 
беше  представена лекция за произ-

водството на мед и перспективите 
във връзка с променящия се климат. 

Дегустирахме различни видове мед,  

учениците разгледаха как са устрое-
ни кошерите. През следващите дни 

работната среща продължи в залата 
на училището. Учениците бяха раз-

делени на международни групи и 
получиха за задача да направят пре-

зентации за местата, които са посе-
тили предишните два дни и какво 

ново са научили за променящия се 
климат. Слушахме презентация, коя-

то беше представена от най-големия 

изследовател на климата в Унгария  
д-р Mika.  

 Най-важната част от работната сре-
ща беше конференцията. Откри я 

кметът на града. Учениците, разделе-

ни в международни отбори, трябва-
ше да подготвят презентации за кли-

матичните промени в страните си и 
как те се отразяват върху хората, 

природата, земеделието. Пред гости-
те в залата- учени, политици, учени-

ци от училището, бенефициенти-
те представиха презентациите 

си. Учениците от ПГСС - Павел 

Ковачев, Михаил Стоянов, Геор-
ги Георгиев и Йоно Йонов от 9 „б“ 

клас, се справиха много добре 
със задачата и успешно  презен-

тираха на английски език.  

  В последния ден от работната 
среща, домакините връчиха сер-

тификатите на участниците, раз-
менихме си подаръци. Денят 

продължи с разглеждане на па-
наира на реколтата в гр. Токай, 

който е традиционен и се орга-

низира всяка година. Местни 
производители излагат традици-

онни за региона продукти – гроз-
де, сирена, сладкиши, керамика 

и разбира се най-вече вино. Сбо-

гувахме се с приятелите от дру-
гите държави и си пожелахме до 

нови срещи в Румъния, където 

през 2015 г. ще се проведе след-
ващата работна среща. 
   

Този проект е финансиран по линия на 
Програма „Учене през целия живот”  на 
Европейската комисия. ПГСС гр. Чирпан 
носи отговорност за съдържанието на 
настоящата публикация. ЕК, ЕС и НА не 
поемат отговорност за начина, по който 
представената  информация може да 
бъде използвана. 

проект  №  LLP-2013-COM-MP-108   

 „Изправени пред проблемите в климата през 21 век” 
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През миналата учебна година в 

Професионална гимназия по селско 
стопанство, град Чирпан бе основан 

ЕКОклуб ПГСС, с ръководител София 
Генова – преподавател по биология и 

химия.  

В работната програма на клуба са 
включени практически инициативи, 

свързани с екологични проучвания в 
района, предприемане на мерки за 

опазване на природни ресурси, изгот-
вяне на флаери, постери и мултиме-

дийни презентации на екотематика, 

провеждане на информационни кам-
пании, изготвяне на сувенири от при-

родни и трудно рециклируеми мате-
риали, организиране на изложения. 

Инициират се и дейности, свързани с 

подготовката и отбелязването на 

празника на училището и Деня на Земята – 22 април. 

Клубната дейност е обвързана и с инициативи на Националния 
ученически екопарламент, към който членува ЕКОклуб ПГСС. Във 

връзка с финализиране на проект: „Младежи за устойчиво разви-
тие“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България, 

учениците членуващи в нашия екоклуб изготвиха флаер с еко при-

зиви, който бе одобрен, отпечатан и разпространен сред всички 
екоклубове в страната. 

Последната изява е участие в Националния конкурс "Моята зеле-
на мечта за България", организиран от „ЕКОПАК България”. Ивета, 

Теодора, Десислава и Гергана от 8А клас, Станимира и Ивелина Та-
нева от 9А клас, Надежда и Ралица от 10А клас изразиха своята зе-

лена мечта за България, под формата на рисунки, есета и макет. На 

1 ноември – Денят на народните будители техните творби украсиха 
„Градината на мечтите“, в град Пловдив. Очакваме нашите участни-

ци да са сред печелившите, които ще се съобщят на 18 ноември 
2014 г.  на интернет страницата на „ЕКОПАК България”.  

Предстоят участия на ЕКОклуба и в други национални състеза-

ния и конкурси: конкурс за презентация, на тема: „Водата – извор 
на живот“; конкурс за есе, на тема: „За хляба наш“, международен 

екологичен форум „Сребърна 2015“ – представяне на 

НАШИЯТ ЕКОКЛУБ    

на стр.5 

от стр.1 

г-н Петър Йонов,  член на Учи-
лищното настоятелство. Те по-
желаха успешна учебна годи-
на. 
  За празничното настроение 
допринесе и певческото изпъл-
нение на Ивелина Иванова, 

ученичка от ІХа клас. 
  Учениците от осми и девети 
клас бяха посрещнати  по стар 
български обичай с пита и 

здравец, за да са силни и здра-
ви. Накрая г-жа Тотева плисна 
вода от украсеното със здравец 

менче и учениците прекрачиха 
училищния праг с благословия-
та: “Да ви върви по вода в света 
на знанието”. 
  Както в много други училища, 
така и при нас първият учебен 
ден премина под мотото да се 
помогне на бедстващите райони. 

Учители и ученици подкрепиха 
инициативата “Дарение вместо 
цветя за първия учебен ден!” 
  Отново е време за училище.  
  Нека новата 2014/2015 учеб-
на година бъде наситена с ен-
тусиазъм, творчески дух и во-
ля, да се върви напред и на 
горе по стръмния път на нау-
ката. 

Успешна учебна година! 



                                                                                                                                    Стр.5,  Брой 1, година ХІV 

от стр.2 НАШИЯТ ЕКОКЛУБ    
екологичен проект; международен конкурс за рисун-

ка, есе, стихотворение, разказ на тема: “Земята наш 
дом”, национален конкурс "Зелена планета 2015", 

който е част от международен детски екологичен фо-
рум, инициативи на Националния ученически екопар-

ламент. 

Радостно е, че планираните дейности привличат 
все повече ученици.  ЕКОклубът е отворен за всички, 

съпричастни към екологичните проблеми, генериращи 
екоидеи за здравословен и пълноценен живот, готови 

да допринесат с действията си за зелената кауза! 

На 28.10.2014 год. в Конферентната зала 
на ПГСС гр.Чирпан се проведе тържествено 
връчване на удостоверенията за ниво на 
владеене на английски език на учениците 
от специалност „Механизация на селското 
стопанство“ с усилено изучаване на анг-
лийски език.  

 На 1 и 2.11.2014 г. Иван Димов - ученик Хб клас в 
ПГСС, спечели две престижни първи места в кръг от 
републиканското първенство по мотокрос на 
"Обиколка на язовир Студен кладенец" край Кърджа-
ли при трудни условия–проливни дъждове и преход 
от 105 км и в затворено трасе—"Х-трак". Той показа 
майсторско управление на мотоциклет. 
 Поздравления и пожелания за бъдещи успехи! 

  На 09.10.2014год. в ПГСС гр. Чирпан се проведе 
учебна евакуация на учениците и личния състав с цел 
да се провери готовността за действие при по-
жар.Беше направена демонстрация на различни видо-
ве пожарогасители и работа с тях.  

У Ч И Л И Щ Н А     Х Р О Н И К А 
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  На 30. и 31. 10. 2014 г. се про-
веде обучение на учителския ко-

лектив при ПГСС, гр Чирпан в 
комплекс „Фенерите“, с. Кметов-
ци. Тема на обучението бе 
„Умението да работиш в екип – 
изпитание на АЗ-а“.  

  Занятието бе подготвено и воде-
но от г-жа Мария Димова, старши 

Учителите от ПГСС – екип от висококвалифицирани специалисти 

учител по руски език и по бъл-
гарски език и литература и  от г
-жа Евелина Генова, старши 
учител по философски цикъл. 

  По много интересен начин, 
чрез практически задания с иг-
рови елемент, бяха коментира-
ни и обсъдени важни аспекти 
на работата в екип. Участници-
те в обучението бяха активни, 

креативни и добронамерени. 
На следващия ден учителите 
посетиха приказното село 
Боженци и въпреки снега и 
студа усетиха  неповторима 
красота и романтика, които 

и з л ъ ч в ах а  
в е к о в н и т е 
къщи. 
  По с е т ен о 
бе и будното 
б ъ л г а р с к о 
градче Габ-
рово и него-
вата ембле-
ма – Дома 

на хумора и сатирата.  
  С много добри емоции и с 
очакване на следващото обу-
чение завърши това полезно 
и изпълнено с нови впечат-
ления пътуване. 

Представи се - как се казваш, къде 
учиш в кой клас, каква специал-
ност? 

Аз съм Ивета Пеева, на 14 години. 
Уча в ПГСС град 
Чирпан, в 8а клас. 
Професията ми е 
„Р ес торант ьор “ , 
с п е ц и а л н о с т 
„Производство и 
обслужване в заве-

денията за хранене и развлечения“, 
с английски език. 
Кое е любимото ти занима-

ние през свободното време? 

През свободното си време 
обичам да се занимавам с 
декупаж и ноктопластика. 
Идеи за декупажите взи-
мам от интернет и обме-

ням информа-
ция с много 
п р и я т е л и . 
Имам и прия-
тели от града, 
които ми спо-
делят за тех-
никата и ма-
териалите, с които се правят де-
купажите. Относно материалите - 
поръчвам ги интернет, а някои от 
тях намирам в града. А за праз-
ниците изненадвам роднините и 
приятелите ми мои декупажи . 
Другата ми страст е ноктопласти-
ката. Започнах да се занимавам 
отскоро, но доста 
се запалих и сега 
ми е страст. Ня-
кои идеи си ги 
измислям аз, а 
други взимам от 

интернет. Лаковете и мате-
риалите ги купувам от по-
големите градове или ги по-
ръчвам по интернет. Все 
още се уча и правя ноктоп-
ластика на роднини, но най-
вече на приятелки и съуче-
нички. 
Пожелай нещо на своите 
учители и съученици. 

Пожелавам на всички учите-
ли и ученици от Професио-
нална гимназия по селско 
стопанство град Чирпан да 
бъдат най-вече здрави и да 
имат нови и все по-големи 
успехи занапред.  
Защо избра да учиш в 
ПГСС ? 

Защото има интересни про-

фесии и специалности,  с 

добра реализация.  


