
 

 издание на ПГСС и 

Училищното настоятелство 

 

 
април  2019 брой  3, година XVIII 

ПГСС - НОВИНИ стр. 1 

За пета поредна година ПГСС и 
Училищното настоятелство към нея 
организираха изложението „Бит и тра-
диции в Чирпанския край”. На него се 

популяризират местни производите-
ли, традиции и занаяти, характерни за 
региона. Целта на проекта и да се 
представи реализирания  проект 
„Чирпан – минало, настояще, бъдеще” 
и автентичното културно наследство 
на града. Изложението съвпада с па-
наира на професиите, който ПГСС 
организира по случай празника на 
училището – 22 април, Ден на земя-
та , на който жителите и гостите на 
града имат възможност да се запозна-
ят с тенденциите в образователната 
дейност на училището.  

Гости на изложението бяха г-жа Кич-
ка Петкова – кмет на община Чирпан, 
г- жа  Блага Димитрова – заместник 
кмет, г – н Стайко Генов – заместник 

кмет, г – жа Даниела Драгийска – пред-
седател на Общинския съвет, членове 
на училищното настоятелство, общест-
веници, партньори на училището.  

Изложението беше открито от г – жа 
Таня Тотева – директор на ПГСС. Учас-
тие в него взеха институции, занаятчии 
и фирми, които представиха занаяти 

ПАНОРАМА  
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

  На 23 април 2019 година Професи-
онална гимназия по селско стопанст-
во се представи с информационен 
щанд в градския парк на Чирпан във 
връзка с Панорамата на професио-
налното образование  и кариерното 
развитие на учениците от областта , 
организирана от РУО – Стара Заго-
ра. 

  Ученици от различни класове и спе-
циалности представиха професии и 
специалности, по които  ще се осъ-
ществи прием за учебната 2019-2020 
година в ПГСС: професия 
„Организатор на туристическа агент-
ска дейност“, професия „Техник на 
селскостопанска техника“, професия 
„Машинен техник“, професия „Техник
-растениевъд“ и нова професия - 
„Електромонтьор“.  
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като хлебарство, винопроизводство, произ-
водство на мед и пчелни продукти, биопро-

дукти, сувенири, сечива: ЕТ ”Виолета Христова” – Анви, 

ЕТ „ Пенчев” – 2002 ЕООД, „ Винарис” ЕООД –с. Свобо-
да, ЕТ „Елимед” – Александра Стоева, г- жа Гергана Бо-
бева, г – жа Славка Генова, ресторантите „Зографа”, 

“Строител”, „Република”, „Конска мелница”. Всяка година 
изложението се подготвя с много любов и всеотдайност 
от учениците и учителите на ПГСС и с надеждата, че ще 
подпомогне съхраняването  на културното наследство в 
Чирпанския край. 

стр. 1 

  По време на изложението учениците раздаваха информационни брошури за всяка от професиите и кон-
султираха проявилите интерес за спецификата на всяка една от тях. 

  На специално подготвените за целта щанд и постери  бяха изложени рекламни материали  и продукти,  изготвени 
от учениците,  и грамоти от техни участия в престижни конкурси и състезания.  Бизнесът също подкрепи ПГСС, кое-
то за пореден път показа на настоящи и бъдещи ученици, че е престижно да учиш в професионално училище.  
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ПРИЗОВО КЛАСИРАНЕ НА  
НС „МЛАД ФЕРМЕР“ В ГР. ДОБРИЧ 

На  23 и 24 април 2019 год. в Професионална гимна-
зия по аграрно стопанство в гр. Добрич се проведе прес-
тижното национално състезание „Млад фермер 2019“. 

Стоян Желязков, ученик от XI
Б
 клас, специалност 

„Механизация на селското стопанство“, се представи 
отлично в майсторското управление на трактор по пред-
варително зададен маршрут и  решаване на електронен 
тест по безопасност на движението по пътищата и заво-
юва призовото трето място. Научен  ръководител  на 
ученика е Николай  Рачевски – преподавател по профе-
сионална подготовка в ПГСС. 

ПРИЗНАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 
ПГСС 

  На 16.04.2019 г. в Съдебната 
палата в гр. Стара Загора се със-
тоя награждаването на участници-
те в конкурса за есе и рисунка, 
обявен от Районен съд - Стара 
Загора, на тема: „140 години от 
приемането на Търновската конс-

титуция”. 
  Сред отличените  е  Виктория Тодорова 
Стоева от VIII

А
 клас, член на клуба по 

„Гражданско образование“. Тя участва с 
есе,  посветено на Райна Княгиня. Сиса 
Тончева Георгиева от VIII

А
 клас участва с 

рисунка  на сградата на Учредителното 
събрание във Велико Търново. 

НС  ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ, СЕРВИТЬОР, 
БАРМАН И ХЛЕБАР-СЛАДКАР 

За първи път наши ученици взеха участие в Региона-
лен кръг на националното състезание за най-добър 
млад готвач, сервитьор, барман, хлебар-сладкар, който 

се проведе на 27-29 април 
2019 г. в гр. Велинград. Със-
тезанието е организирано от 
Министерство на образова-
нието и науката, а домакин 
бе ПГМТ „Алеко Константи-
нов“. 
 Ученици от 19 професионал-
ни гимназии от Южна Бълга-
рия в продължение на 6 часа 
представиха своите умения в 
реална работна среда. 
Компетентно жури, чиито 
членове са водещи фигури 
на националните браншови 
организации, оценяваше 
участниците. Отборът от 
ПГСС се  представи много 
достойно. Десислава Живко-
ва Иванова от XII

А
 клас зае 

10-то място в категория „Най
-добър млад сервитьор”, а Пламен Филчев Тодоров от 
XII

Б
 клас – 13-то място в категория „Най-добър млад 

готвач”. 

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИ 
КОНКУРСИ  

Учениците от IX
А
 клас, сп. „Селски 

туризъм“ - Виктория Енева и Васи-
лена Генова,  бяха отличени на 
национални конкурси, включени в 
календара за извънкласни дей-
ности на МОН.  
За своята картина „Лазарки край 
реката“, Виктория получи почетно-
то III

-то 
място в раздел 

„Изобразително изкуство“ на На-
ционалния конкурс "Лазарка мома 
гиздава", организиран от Двореца 
на децата – град София.  
Василена Генова бе отличена с 
поощрителна награда в Нацио-
налния конкурс за изработване на 
театрални кукли на любими лите-
ратурни герои – град Сливен. 
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   В следващия брой! 

     24 май 
    Изпращане  на ВИПУСК’2019 
    Училищна хроника 
    Знаете ли? 
    Вестникът се вписва от учениците на ПГСС 
   Дизайн и оформление— Галя Нинова 

„Природни и исторически забележителности в Чирпанския край “ 

жа Галя Нинова – ЗДУД, г-жа Еми-
лия Рашева – ЗДУПД, учители и 
ученици от различни класове. 
Чрез кратък разказ за исторически-
те и природни дадености в чирпанс-
кия край, водещите - Виктория Сто-
ева от VIII

A
 клас и Мирела Николова 

от IX
А
 клас, разкриха пред присъст-

ващите магията на родния Чирпан, 
съхранил културните и исторически 
ценности на българския народ: къ-
щи-музеи, паметници, Художестве-
на галерия „Никола Манев“, Истори-
чески музей, Палеонтоложки музей, 

 В навечерието на 22 април – Ден 
на Земята и празник на Професио-
налната гимназия,  учениците от 

ЕКОклуб и клуб „Гражданско обра-
зование“ организираха и представи-
ха изложба от фотографии, рисунки 
и постери, на тема: „Природни и 
исторически забележителности в 
Чирпанския край “. 
   Инициативата се проведе на 17 
април в конферентната зала на учи-
лището. На нея присъстваха  г-жа 
Даниела Драгийска – председател 
на Общ. съвет – град Чирпан, г-жа 
Таня Тотева – директор на ПГСС, г-

църковни храмове.  
  Специално място в словото на 
водещите бе отделено на бележи-
тите българи, родени в Чирпан, 
чиито дела и подвизи са изиграли 
важна роля в цялостния духовен 
облик на България. Днес  тези па-
метници и личности са най-
ценното богатство на нашия малък 
и китен Чирпан. А цялата тази кра-
сота бе претворена в рисунки и 
постери чрез обективите на мла-
дите фотографи. 
  Г-жа Таня Тотева отличи с грамо-
ти всички ученици. 

На 17. април 2019 г. в двора на ПГСС за девета по-
редна година се проведе спортен празник за преход-
ната купа " Спортът за една чиста планета" . В него по 
традиция взеха участие отбори от ОУ „Васил Левски“ 
и ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий“  - гр. Чирпан.  
С голямо желание  и емоции учениците участваха в 

състезанията по футбол, баскетбол, дърпане на въже 
и различни щафетни игри. Гост на проявата беше г-
жа Даниела Драгийска – председател на Общински 
съвет гр. Чирпан, а главен съдия – г-н Жельо Димит-
ров -  МКБППМН и спортен организатор в общината. 
След оспорвана борба купата завоюваха учениците 
от ПГСС гр. Чирпан.  

СПОРТЕН ПРАЗНИК "СПОРТЪТ ЗА ЕДНА ЧИСТА ПЛАНЕТА"  


