
Page 1 
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Всяко училище има своя 
специален ден, така и 
ПГСС”Сергей Румянцев” празнува 
своя на 7 май. Послучай празника 
в гимназията ни се бе заснет 
филм. Заснемането започна с 
посрещането на г-жа Стефка 
Станева, страши учител в ПГСС 
“Сергей Румянцев”.То се 
осъществи от клуб ”Традиции, 
ритуали, култура и образование”, 
ръководен от г-жа Преслава 
Христова, и от  клуб ”Балкански 
ритми“,  

 

ръководен от инж. Йорданка 
Кунева. Всеки клуб представи 
талантта си и презентира 
своята дейност.  Г-жа Станева 
мина и през нашия екип от 
списание „Сергеевски плам“, за 
да провери колко усърдно 
работим по новия ни, юбилеен 
брой. Разходката из ПГСС 
продължи и до много други 
места, които ще разберете 
съвсем скоро. След това в 
училището се проведе нещо 
много интересно - флашмоб,  

като в него взеха участие всички 
ученици и учители от 
професионалната ни гимназията. 
Идеята за заснемането му е чрез 
учениците да се образуват 
инициалите ”ПГСС”, а чрез 
учителите - формата на сърце. За 
тази цел учениците бяха 
облечени с бели тениски, а 
ръководителите с червени. С 
нетърпение чакаме крайнитете 
резултати, а целта на всичко това 
бе да покажем колко всъщност 
сме задружни в семейството на 
ПГСС. 

  

 
 
 

 "Механизация на 
селското 
стопанство".  
 В категорията 
"Майсторско 
управление на  
колесен трактор 
по предварително 
зададен маршрут" 
почетното Трето 
място бе 
присъдено на 
Цветомир 
Лазаров.   

Поздравления на 
нашите 
дванадесетоклас
ници и 
адмирации на  
преподавателите 
им.Цялото 
училище се 
гордее с 
постиженията на 
нашите момчета 
и им пожелава все 
така да покоряват 
нови висини в 
развитието си! 

Зрелостниците на 
ПГСС”Сергей 
Румянцев” 
показаха своите 
умения като се 
представиха 
достойно в 
националното 
състезание “Млад 
Фермер”,състоящ
о се от три 
модула.В него 
участие взеха: 

-Веселин 
Христофоров - в 
модул 
"Животновъдств
о"; 

- Христо Ивайлов - 
в модул 
"Растениевъдство
"; 

 - Цветомир 
Лазаров - в модул  

Автори: Десислава Динкова и 
Деница Петрова, ученички от 9-а 
клас 

 

Великден 
разпръсква 
красота! 

Състезанието „Млад 
Фермер“ 

 

Автор: Деница Петрова, 
ученичка от  9-а клас 

 

,,Където растат 
цветя, там 
расте и 
надежда” 



 
 

 

 

На 05.05.2021г. в ПГСС „Сергей Румянцев“ ще се проведе състезанието „Млад 

Фермер“. 

 

Млад учител с 
перспектива

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Христо Ивайлов Георгиев и Весела Ивайлова 
Георгиева 

Той и Тя са брат и сестра от с. Ракита. Интересен 
факт е, че Основното си образование са получили 
в СУ "д-р Петър Берон", гр.Червен бряг, но както 
казва чаровната девойка: "Какво ни накара да 
дойдем в това училище ли, ще бъда искрена! 
Много мислихме и накрая решихме да дойдем в 
семейството на ПГСС ,,Сергей Румянцев’’, 

Автор: Виктория Йорданова, 
учителка по БЕЛ в ПГСС 
„Сергей Румянцев“  

Аз съм Виктория Йорданова и съм нов 
учител по български език и литература 
в ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит. 
Завърших бакалавърска и магистърска 
степен във ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“. Докато следвах, през цялото 
време знаех, че искам да стана учител в 
училище, а не в детска градина. След 
като видях обявата, че се търси учител 
по български език и литература в ПГСС 
„Сергей Румянцев“ гр. Луковит, реших 
да кандидатствам, защото това беше 
моята мечта. С подаването на 
документите, сякаш затворих една 
книга и отворих друга, защото да си 
учител е приключение и 
предизвикателство. Аз изпълнявам 
максимата, че когато искаш нещо, 
трябва да дадеш всичко от себе си, за да 
го постигнеш. Всъщност аз започнах 
работа в училище, за което не си бях и 
помисляла, но инстинктивно усетих, че 
това е моето място. Сбъднах мечтата 
си. Смятам, че бързо се адаптирах и 
открих, че в ПГСС „Сергей Румянцев“ 
работят истински учители 
професионалисти, от които мога само 
да се уча. Учители, които дават най-
доброто от себе си в полза на своите 
ученици. Когато започнах работа като 
учител през учебната 2020/2021 г., 
най-важното за мен беше да бъда 
приета от колегите и учениците, и това 
се случи. 

 

Зрелостниците през 

погледа на един директор 

 

Чувствам се 
прекрасно да 
работя тази 
професия в това 
училище. Да 
идваш с желание и 
силна мотивация, 
да бъдеш 
подкрепян от 
колегите и 
ръководството, е 
огромен плюс, за 
да можеш да се 
справяш 
ежедневно с 
трудностите през 
деня и да се 
прибираш вкъщи 
удовлетворен от 
постигнатото. 
Аз съм от тези, 
които напълно 
съзнателно са 
избрали тази 
професия, защото 
през моя 
ученически живот 
съм имала 
учители, които са 
оставили трайна 
диря в съзнанието 
ми. Иска ми се и аз 
след време да 
бъда любимата 
учителка за 
поколения наред в 
ПГСС „Сергей 
Румянцев“ гр. 
Луковит. 
За мен е чест да 
бъда част от 
семейството на 
Сергеевци. 
 

Виктория Йорданова, 
учителка по БЕЛ в ПГСС 
“Сергей Румянцев” 
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  Ще Ви запознаем с една гальовна, чувствителна и 
изключително талантлива зрелостничка. Тя обича 
да чете и рисува в свободното си време, макар че 
както признава, вече не и остава такова. С нейната 
лъчиста усмивка класната стаята грейва, като че ли 
слънцето я е осветило. И колкото и да се опитваш 
да си сериозен, за да я смъмриш, че е закъсняла за 
първия учебен час, сияйната и сгряваща усмивка, 
ръцете, изнесени в молитвена поза за прошка, 
стопяват мигновено леда по лицето ти...  
Дейна и напориста, тази зрелостничка е не просто 
отлична ученичка, тя е девойка, която прави 
всичко, влагайки душата и сърцето си в него. 
Безспорно съдбата бе жестока, отнемайки и 
любими хора, но това борбено девойче пое върху 
крехките си плещи и се включи в семейния бизнес, 
балансирайки между него и училищните си 
обязаности. Няма как да не отбележим актьорския 
талант, който притежава тази зрелостничка. Като 
част от състава на театрална формация "Талия" и 
един от доайените на клуб "Традиции, ритуали, 
култура и образование" тя е участвала в много 
конкурси и представления. Журито на Национален 
конкурс "За хляба наш", провеждащ се ежегодно в 
Благоевград, бе възхитено от превъплъщението и 
в образа на старица. И тази зрелостничка, както 
всеки млад човек, има своите мечти, но те са 
алтруистични.  Една от най-големите и мечти е да 
стане доброволец в Африка, за да е от полза на най-
нуждаещите се и тези, които нямат възможността 
да живеят живота си като нас, прекалено 
задоволените с всичко, но не оценяващи. И както 
самата зростничка казва за себе си: "Мога да се 
нарека мечтател!" Коя е тази лъчезарно усмихната 
и талантлива девойка? Много от Вас я познават от 
нейните обществени изяви... Тя е Цветослава 
Стоянова Кирилова, чиято професинална 
насоченост- "Икономист", убедена съм, ще и бъде 
от полза при реализирането на нейните мечти. 

 

защото бяхме чували 
много хубави думи за 
училището и 
обучението в него и 
именно това ни накара 
да се преместим. 
Направихме този избор 
и беше правилният!" 
Тази девойка е 
надарена не само с 
физическа красота, но и 
нравствена такава. 
Дейна, ученолюбива, 
пазителка на 
традициите и обичаите 
български, тя 
целеустремено следва и 
се бори за 
осъществяването на 
своята мечта - да бъде 
приета в Медицинския 
университет. Той е 
скромен, усмихнат и 
сърцат младеж. Запален 
е по лова и чака с 
нетърпение да стане 
пълнолетен, за да 
изкара курса за ловец. 
От малък следва баща 
си и с него управлява 
трактори и комбайни. 
Може би заради това 
неговата мечта е да има 
собствена ферма и земя, 
която да обработва. Той 
споделя: "Харесва ми 
фактът, че от нас идва 
хлябът, с който храним 
хората!"  

Брат и сестра...  

Той се казва Христо 
Ивайлов Георгиев и се 
готви да доразвие 
своите умения като 
агроеколог в собствена 
ферма. 

Тя се казва Весела 
Ивайлова Георгиева и 
независимо от 
икономическото 
образование, което ще 
получи, се готви да 
следва мечтата си... 

Но мечтите са именно 
за това, а нашата роля 
на педагози е да 
подпомагаме 
младежите да ги 
откриват и реализират. 

Фани Тихомирова 
Маринова 

Ще Ви запознаем с една 
слънчева девойка. Тя 
обича бързите скорости 
и моторите. Проявява 
голям интерес към 
всички видове 
земеделски машини. 

Волейболните емоции 
са и присърце. 
Добродушна, 
загрижена и 
отзивчива, винаги 
подкрепя своите 
приятели. Вътрешно се 
радва, когато успее да 
допринесе, макар и с 
малко, за да се появи 
усмивката на нечии 
устни. Тази девойка е 
от с. Торос. Именно 
там, в ОУ "Васил 
Левски", получава и 
основното си 
образование. Към 
сергеевското ни 
семейство тя се 
присъедини едва в 
10.клас. И нейното 
идване при нас не е 
случайно, не е по 
стечение на 
обстоятелствата, а е 
продиктувано от 
личното желание за 
развитие... Както 
самата тя споделя: 
"Прецених, че няма да 
имам реализация с 
първоначално 
избраната 
специалност. Имах 
интерес към знания и 
умения, които старото 
ми училище не можеше 
да ми предостави. 
Открих ги в професия 
"Агроеколог" в ПГСС 
"Сергей Румянцев" и 
затова се преместих. 
Днес не съжалявам за 
избора си, защото 
попаднах в среда на 
професионализъм от 
страна на моите 
преподаватели, които 
през годините се 
стремяха да ни дадат 
добър старт в живота и 
да ни научат да бъдем 
хора с големи сърца." 
Коя е тази загадъчно 
усмихната 
зрелостничка, на която 
и ние от своя страна 
благоДарим за искрено 
споделената висока 
оценка за качеството 
на педагогическия ни 
труд!? Нейното име е 
Фани Тихомирова 
Маринова - поредният 
достоен сергеевец! 
 
Цветомир 
Венциславов Лазаров 
 
Ще Ви представим един 

деен и изключително 

отговорен младеж.  

Той е от с. Радомирци. 
Основното си 
образование получава 
в СУ "Алеко 
Константинов". 
Чаровно усмихнат, 
скромен и отзивчив, 
той е готов да се 
включи във всяка една 
дейност, свързана с 
професионалната му 
насоченост. Участва и 
защитава успешно 
честта на сергеевското 
ни семейство в 
Национално 
състезание „Млад 
фермер”, Регионален 
етап за Северна 
България. Този младеж 
е здраво свързан със 
земята. Според него: 
"Да обработваш земя е 
също толкова 
достойна работа, 
колкото да 
разработиш софтуер." 
Младежът е упорит и 
всеотдаен. Дейно се 
включва в Проект "Под 
небето на Тоскана - 
иновативни практики 
в биологичното 
земеделие и селския 
туризъм", 
съфинансиран по 
програма "Еразъм+" на 
ЕС, КД1, сектор "ПОО". 
В Castello Dell'Aquila 
(Италия ) взима 
участие в подготовката 
на замък за 
предстоящите 
тържествени събития; 
включва се в 
изграждането на 
ограда на маслиновите 
насаждения; 
придобива 
ползотворни и 
разнообразни 
познания и умения в 
сферата на селския 
туризъм и био 
производството. 
Ето такъв е този наш 
зрелостник от 
специалност 
"Агроекорогия"!  
А кой е той ли? Как се 
казва? 
Е, време е да споделим-
това е Цветомир 
Венциславов Лазаров, 
поредният достоен 
сергеевец, с когото се 
гордеем! 
 
Цветослава Стоянова 
Кирилова 
 

Автор: Антоанета Нечева, 
директор на ПГСС “Сергей 
Румянцев” 

 



 
 

  

В периода  от 22-28 март се 
проведе Национален 
конкурс за ученически 
екипи ,,Финансов 
#LIFEHACK за моето 
бъдеще". Учениците от 
10“а“ клас-Виктория 
Лалева, Гергана Вацова и  
Ивайла Иванова  и 
учениците от 

12“а“ клас- 
Наталия 
Пейкова, 
Виолина 
Георгиева и 
Алекси Иванов 
към ПГСС 
,,Сергей 
Румянцев"  се 
включиха в 
него и 
отбелязаха 

 

 

 

Ден на Земята 
 

Автор: Десислава Динкова от  
9-а клас 

 

ПГСС ,,Сергей 
Румянцев“ 
изработиха 
табло с  част от 
правилата за 
опазване на 
нашата 
планета, също 
така и 
емблеми, 
които 
раздадоха на 
учениците в 
клас. 
Сергеевците са 
запознати с 
дейности, 
влияещи 
положително 
на 
обикалящата 
ни среда, често 
садят дървета 
и почистват 
училищния 
двор. 
Природата е 
нашият живот, 
а живота е най-
ценното нещо, 

което имаме и трябва да пазим. 
Затова нека по-често мислим за 
нашия общ дом – Земята. 

 

 

 

 

На 22 април 
отбелязваме 
Световния ден 
на Земята. 
Честването на 
това събитие е с 
цел, да 
съхраним 
Земята, да си 
осигурим по-
добър начин на 
живот, както на 
нас, така и на 
следващите 
поколения. 
Погълнати от 
съвременния 
начин на живот, 
почти всички 
сме забравили 
за 
заобикалящия  

 

ни натурален 
свят. 
Ежедневието 
ни е забързано, 
което ни кара 
да не 
обръщаме 
внимание на 
замърсената 
околна среда. 
По света са 
останали 
малко хора, 
които да се 
грижат за 
природата без 
да има повод. 
По случай 
отбелязването 
на празника, 
учениците от  

JA Bulgaria седмицата  
на парите. 
Всички 
ученици 
получиха 
сертифика
ти от JA 
Bulgaria. 

Автор: 
Виктория 
Лалева, ученичка 
от  10-а клас 
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Икономист – информатик 
с ИИЧЕ   

ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ – ИНФОРМАТИК 
СПЕЦИАЛНОСТ: „ИКОНОМИЧЕСКА 
ИНФОРМАТИКА“ 
 
Това е актуална специалност, която отговаря 
на изискванията на съвременните фирми, 
използващи високо интелигентни 
технологии и софтуерни продукти. Формира 
знания и умения в областта на 
приложението на информационните 
технологии в бизнеса. Включва запознаване 
със спецификата на икономическите 
приложения на информатиката и 
информационните технологии, както и 
усвояване на спецификата на английския 
език в подобна област. Икономист-
информатиците са подготвени да прилагат 
новите софтуерни технологии в различни 
области на човешката дейност – в банки и 
застрахователни дружества, в икономиката 
и търговията и други. Специалността дава 
знания за разработването на 
информационни системи за бизнес 
приложения, основани на авангардни 
софтуерни и хардуерни решения: системен 
анализ, средства и технологии за изграждане 
на фирмени Web сайтове, моделиране и 
решаване на бизнес задачи, администриране 
на клиент/сървър бази от данни, 
информационна сигурност. 
Ключови компетенции: 
 Работи отлично с компютър и умее да 

ползва програмни продукти, както и 

съвременни технологии за изпълнение 

на икономически задачи; 

 Познава и прилага правилата за работа 

с всички устройства от конфигурацията 

на една компютърна система; 

 Инсталира и администрира 

необходимия приложен и системен 

софтуер; 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Поради патронния празник на училишето, 7.05.2021г. ще бъде неучебен ден за всички ученици 

от ПГСС “Сергей Румянцев”. 

 Използва приложен софтуер 

за въвеждане, обработка, 

съхраняване и извеждане на 

различни форми и отчети, 

справки и сведения; 

 Работи с интернет, уеб 

технологии, графични пакети 

програми; 

 Познава стопанското 

устройство на страната, 

съществуващите 

икономически отношения, 

процеси и явления, прави 

изводи за факторите, които ги 

пораждат; 

 Познава и прилага правните 

норми в работата на 

предприятието, правилата за 

обработване, сортиране и 

съхраняване на 

информацията; 

 Умее да работи в екип. 

 

Завършилият курса на обучение  
може да заема следните 
длъжности: 
 Аналитичен специалист по 

програмно осигуряване на 

компютърни системи; 

 Банков служител-въвеждане 

на данни; 

 Оператор-въвеждане на 

данни; 

 Специалист с контролни 

функции, човешки ресурси; 

 Специалист по снабдяване и 

пласмент; 

 Мениджър екип; 

 Специалист с контролни 

функции, деловодство и 

архив; 

Специалист по маркетинг. 
 



 
 

 

 

 

 

Великден
 

Великден, смятан за най-големия 
християнски празник, всяка 
година озарява домовете на 
християнските семейства. 
Празнуването на Великден по 
света има различни обичаи. 
Агнето, козунакът и боядисаните 
яйца са три от основните 
елементи на трапезата. Първото 
яйце винаги се боядисва в 
червено. С него се помазват всички 
членове на семейството за 
здраве.Червено яйце се оставя 
пред иконата на Богородица, като 
се смята, че ще донесе здраве, 
благополучие и късмет на всички 
членове на семейството. 
Воскресение Христово е най-
старият християнски празник. 
Всяка година се празнува в неделя 
и всеки път сменя датата си. Пада 
се винаги първата седмица след 
пролетното равноденствие. 
Великден никога не може да се 
падне преди 7 април, нито след 6 
май. Великденското зайче е 
сравнително нов символ. За пръв 
път се появява през 17 век. 
Чукането или боричкането с яйца 
е един от най-веселите моменти, 
който винаги се очаква с голямо 
нетърпение. Яйцето, което остане 
здраво, се нарича Чукан, а 
неговият притежател се смята, че 
ще бъде здрав и щастлив през 
цялата година. Млади и стари се 
поздравяват отправяйки поздрав 
,,Христос Воскресе”, а отговорът е 
,,Воистина Воскресе”. В полунощ 
срещу Великден се пренася огън 
от Божи гроб, който пристига във 
всеки християнски храм. 
Свещеникът изнася навън 
запалена свещ, от която всички 
вярващи палят свещичките си, 
които се опитват да отнесат 
пламтящи в домовете си. 
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