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Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ 
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Трифон Зарезан е празник, в който всички 

българи трябва да празнуват, точно както 

традицията повелява. Всяка година в ПГСС 

,,Сергей Румянцев“ около 14 февруари се 

провежда традиционно ученическо 

тържество послучай празника. Основното 

послание, което инициатира 

тържестовото е предаването на  
българските традиции и обичаи на 

младото поколение. Всичко това носеше 

на цялото сергеевско семейство топлина, 

положителност и сплотеност. През 

изминалата и настоящата година всичко е 

някак различно... Не можем да усетим 

емоцията от късните следобедни 

репетиции за предстоящото тържество, не  
можем да  усетим българския дух, който 

ни обвзема, когато облечем 

националните носии и се потопим във 

възстановката, за която сме се готвили 

дълго време. Всички тези емоции 

остават завинаги запечатани в 

съзнанието, сърцата и духа ни. Преди 

световната пандемия през 2019г. 

отпразнувахме подобаващо Трифон 

Зарезан, както вече казах никога няма 

да забравя емоцията, която настъпваше 

в мен. Благодарение на ПГСС,, Сергей 

Румянцев“ в мен на пиедестал се 

издигна българското, моралното и 

ценностното. Сега осъзнавам колко 

ценно е било да се докоснеш до  

традициите и обичаите на Майка 

България 

и колко все по-далеч и отчужден ставаш, 

когато времето и  ситуацията не ти 

позволяват да се допреш до това усещане. 

Въпреки обстановката, в която се намира 

страната ни и ограниченията, които ни 

поставя, ние  успяваме да се докоснем 

макар и малко до традициите и обичаите. 

Това се случа благодарение на нашите 

скъпи учители, които с труд и упоритост 

се борят със ситуацията и времето, за да 

можем  ние поколението сергеевци да не 

забравяме от къде сме тръгнали и на къде 

отиваме. Сега осъзнавам смисълът на 

поговорката ,,Никой не е по- голям от 

хляба“! Традициите и обичаите са това, 

което прави човека стойностен и душевно 

извисен. 

  

отново ще се 
съберем всички 
заедно пред входа 
на нашето 
училище, готови и 
жадни за нови 
знания и умения. 
Засега може само 
да се надяваме да 
лудеем отново в 
класните стаи, 
гледайки се през 
екраните. 

 
 

осъзнахме, че не е 
точно така, както 
смятахме всички. 
През онлайн 
обучението също 
научаваме много 
нови неща 
благодарение на 
нашите 
всеотдайни 
учители.  
Например учим 
уроците си по по-
различни и 
интересни за нас 
начини,  
представяме 

 разнообразни 
проекти и 
презентации и 
работим в екипи. 
Знаем, че тези 
предпазни мерки 
да учим от вкъщи 
са за здравето на  
всички нас, затова 
търпеливо чакаме 
всичко да свърши 
по-бързо и отново 
да чуем 
училищния 
звънец.   Аз 
вярвам, че не след 
дълго 

Поради 
епидемичната 
обстановка се 
наложи да учим в 
електронна среда. 
Това решение се 
хареса на много 
ученици и 
учители, но пък на 
други не им 
допадна особено.  
Всички обаче вече 
сме на едно 
мнение,  че 

училището ни 
липсва, заради 
спомените, които 
създаваме и 
моментите, които 
изживяваме 
заедно в 
училищната 
сграда.  Всеки от 
нас си е мечтал 
поне веднъж да не 
ходи на училище, 
но когато това 
стана реалност, 

Автор: Алекси Иванов, ученик от 
12-а клас 

 

Трудът – извор на 
ценности и учител на 
морал 

Онлайн обучението 
през погледа на ученика 

Автор: Гергана Вацова, 
ученичка от  10-а клас 

 

,,Стойностните цели 
в живота са 
постигнати от хора, 
които са 
продължавали да 
опитват, дори когато 
е изглеждало, че 
няма никаква 
надежда” 



 
 

 

 
На 07.03.2021г. ще се проведе турнир по математика, към Великотърновския Университет. 

 

Интервю с носителката 
на сертифкат по 
английски език 
„Cambridge B2 (FCE)”- 
Никол Ангелова 

 

 

Cambridge B2 

(FCE) е изпит, 

който се 

провежда на 

високо 

равнище със 

силна 

конкуренция, 

как би описала 
пътят, по който 

стигна до 

крайната си 
цел? Всяко 

начало е трудно. 

Пътят, към 

която и да е цел, 

винаги е 

обсипан с 

препятствия и 

несгоди, затова 

упоритостта и 

устремеността 

са ключовите 

пътеводни 

качества, които 

трябва всеки 

човек да 

притежава, 

когато тръгва по 

пътя на 

собствените си 

цели. Освен да 

се трудим, 

трябва и да 

вярваме в себе 

си и във 

възможностите 

си. В живота 

винаги ще има 

изпитания, но 

важното е как 

ще се изправим 

пред тях - със 

страх или с вяра. 

 

 

 

 

 

  

 

Вирусът накара милиони хора да 

забравят за света извън вкъщи и 

да се затворят, за да предпазят 

своето здраве.  

Взел интервюто: Алекси Иванов, ученик 
от 12-а. клас  

Здравейте, скъпи читатели!  

Днес ще имаме удоволствието да Ви 

представим възпитаничката на ПГСС 

,,Сергей Румянцев”, която 

целенасочено и без капка страх от 

трудностите преследва своите мечти-

Никол Ангелова. През месец октомври 

се проведе изпит за придобиване на 

сертификат по английски език ,, 

Cambridge B2 (FCE)” , в който се 

включиха десетки хора от всякаква 

възраст и пол. Изпитът бе 

организиран от Британския съвет в 

България, а сертификатите подлежаха 

на проверка в чужбина. Амбициозната 

единадесетокласничка съумя да 

завоюва сертификата, като защити 

своята оценка с A(отличен), поради 

което завоюваният сертификат се 

приравнява на ниво C1. Никол се 

съгласи да ни даде кратко интервю 

относно личното и постижение. 

Как би ни представила изпита 
Cambridge B2 (FCE), по какъв 

начин научи за него и кое породи 
мотивация за участие в теб? Изпитът 

за придобиване на сертификат не е 

никак лесен. Необходими са труд и 

упоритост, за да се постигнат успешни 

резултати. Английският език е 

любимият ми предмет в училище и 

винаги съм искала да придобия 

сертификационен документ за 

знанията, които имам. 

Какви възможности ти предоставя 

завоюваният сертификат, би ли се 

възползвала от предимствата, които 

ти предоставя за бъдеще? В 

съвремието ни владеенето на поне два 

езика е ключово за успешната 

професионална реализация в много 

сфери. Завоюваният сертификат ми 

дава предимства, от които със 

сигурност ще се възползвам, след като 

завърша 12-ти клас. 

 

 

Отново на училище 
 

Никол Ангелова, 
ученичка от  11-а 
клас 
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 отново в класните стаи и ги 

разбирам и подкрепям, но 

все пак трябва да сме 

отговорни към здравето си и 

това на околните. Според 

мен, въпреки пандемията, 

ние като зрелостници трябва 

да останем в класните стаи, 

за да се върнем към старите 

си навици и да учим по-

усилено, защото само след 

броени месеци ние 

напускаме гнездото.  А ако се 

пуснем по течението и не 

усетим какво наистина ни 

предстои, може да ни 

изиграе лоша шега точно на 

финаланата права. Надявам 

се учениците след нас да 

могат да изпитат истинския 

смисъл на училището и това 

да не стоят зад екрана,  

затворени между четири 

стени. Бих казала на всички 

ученици внимавайте какво 

си пожелавате, защото  

понякога нашите желания се 

сбъдват не по този начин, по 

който на нас ни се е искало. 

Радвайте се на училището и 

на времето прекарано в него. 

Няма по-хубави от 

ученическите години. 

Наслаждавайте им се! 

Ние 

учениците 

сме едни от 

най-

потърпевшит
е от 

епидемичнат
а обстановка, 

тъй като 

първо 

затвориха 

училищата. 

На много от 

нас ни беше 

на шега и 

смятахме, че 

това ще е 

само месец, 

два, но за 

съжаление 

по-голямата 

част от 

учебното 

време 

прекарахме 

вкъщи пред 

компютрите, 

като някои 

ученици и до 

днес са на 

обучение от 

разстояние в 

електронна 

среда. Че се 

връщаме в 

класните 

стаи беше 

най-хубавата 

новина, 

която сме 

чували 

напоследък.  

Емоцията и 

усещането са 

съвсем 

различни, да 

видиш 

приятелите 

си на живо, а 

не през 

монитора 

вкъщи. Аз 

като 

дванайсеток
ласник се 

радвам, че 

съм на 

училище. 

Това е моето 

последно 

време там и 

го прекарвам 

с 

удоволствие. 

Само за 

двата дена 

отново там 

се 

почувствах 

някак си 

жива и 

изпълнена с 

енергия. 

Отново да 

мога да 

общувам с 

моите 

приятели, да 

виждаме 

учителите 

си, които 

честно 

казано ни 

липсваха, а и 

все пак за  

последна 

година сме 

заедно, да се 

разхождаме 

из 

училищната 

сграда и да 

създаваме 

спомени. 

Емоции, 

които през 

екрана няма 

как да 

изпитаме. 

Времето в 

училище 

трябва да се 

цени и 

пандемията 

ни го доказа. 

Убедена съм, 

че няма  

ученик, 

който поне 

веднъж не си 

е казвал не 

може ли 

повече 

ваканция и 

да си стоим 

вкъщи. Но 

когато това 

стана 

реалност не 

беше съвсем 

така, както 

всички си го 

представяхм
е. И много 

ученици 

искат да се 

върнат  

Автор: Наталия 
Пейкова, ученичка 
от 12-а клас 

 



 
 

Първи стъпки в ПГСС 

Как се почувствах, когато за първи 
път прекрачих прага на ново 
училище, където ме очакваха нови 
учители, приятели и незабравими 
мигове? Какви бяха моите първи 
впечатления?  Всеки ден минавам 
през входа на училището, вървя по 
коридорите и влизам в класната стая 
и всичко е толкова приятно,защото с 
годините притеснението, страхът и 
неувереността вече ги няма. 
Училището е като мой втори дом. Тук 
изживявам едни от първите си 
разочарования и неуспехи, от които  
се уча, че не всичко е лесно, понякога 

няма да стане от 
първия път, а трябва 
да опитам отново.  А 
учителите  се опитват 
да ни научат на това, 
което ни е 
необходимо за в 
бъдеще. Аз смятам, че 
образованието ни 
зависи и от това в кое 
училище учим и се 
образоваме.  И дори 
заради ситуацията в 
страната, когато сме 
онлайн, пак можем 
да учим, стига да 
имаме желание.   

,,Образовани
ето е 
болезнена, 
дълга и 
трудна 
работа, която 
трябва да се 
изпълнява с 
доброжелате
лност, чрез 
наблюдение, 
предупрежде
ние, с 
похвала, но 
най-вече с 
пример''. 

 

 

 

Достоен сергеевец – 
носител на 
ценностите

 

Взел  интервюто: Виктория  
Лалева от 10-а клас 

 

гимназия аз 

израстнах като 

личност, на пиедестал 

в мен се издигна 

спокойствието, 

уравновесеността, 

целенасочеността и 

най-важно 

непреклонността. 

Тези качества ме 

изкачиха на нивото, в 

което се намирам в 

момента. Най- ярките 

спомени, които ще 

останат завинаги 

запечатани в 

съзнанието ми са 

борбеността, на която 

ме учеха учителите, 

всички извънкласни 

дейности, в които съм 

взимал участие  и 

незабравимите 

изживявания  с 

любимият клас. 

Какво би казал на 

малките 
сергеевци, които 

тепърва ще се 

развиват при 
нас? Скъпи 

сергеевци, следвайте 

интуицията си, тя ще 

Ви отведе до вашият 

скъп момент, за който 

винаги сте копнеели. 

Бранете традициите 

на нашето училище и 

прославяйте името 

му.  

Бъдете здрави, щастливи и много 

успешни, бъдете горди да се наречете 

сергеевци! 

 

 

 

 

Днес ще поговорим с 

носителя на приза 

„Ученик на годината 

2020“ Алекси Иванов, 

който е ученик от 12“а“ 

клас. За неговата 

мотивация и позитивна 

промяна във времето 

прекарано в ПГСС“ 

Сергей Румянцев“ ще 

разберем лично от 

него. 

Какво те 

мотивира да 

постигаш целите 
си?  Нека започна от 

идеята, че преди да 

добия реална представа 

за ,,пътуване” на 

някъде, трябва да знам 

точката, от която съм 

тръгнал, както и онази, 

до която искам да 

стигна. В тази връзка 

искам да Ви споделя, че 

моите ,,навигатори”, 

които ме напътстваха  

 

към постигането на 

целите ми са моите 

родители и учители. 

Една от най-важните 

мотивации, които бих 

посочил е желанието 

ми  за развитие. 

Благодарение на нея аз 

не се спирам пред 

трудностите  и не 

свеждам глава, а 

продължавам смело 

напред до постигането 

на моите  съкровенни 

мечти. 

Съвсем скоро 

напускаш нашата 

професионална 
гимназия , с какво 

ще запомниш 
ПГСС „Сергей 

Румянцев“? ПГСС,, 

Сергей Румянцев” ме 

научи на 

изключително много 

неща. Благодарение на 

професионалната  

 
  

Автор: Елена 
Стилиянова, 
ученичка от 8-а клас 

 

Алекси Иванов, ученик от 12-а клас 
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Наградени сергеевци в 
общинския конкурс „Моето 
семейство. Пазим ценностите и 
традициите. 

 По случай Деня на християнското семейство, 

учениците от ПГСС „Сергей Румянцев“, се 

включиха в общинския конкурс „Моето 

семейство“. Участваха ученици от различни 

класове и показаха креативност в различните 

раздели на конкурса. Това е тема, върху която 

всеки може да се изрази и всички участвали в 

конкурса са се представили достойно. Класирани 

за поезия са Цветослав Динков,  ученик от 12а клас 

за стихотворението „Семейството е дар от Бога“ с 

почетното първо място, а на второ място е Марина 

Тонева, ученичка от 9а клас за стихотворението си 

„Семейство“. За есе първото място зае Никол 

Маринова, ученичка от 11а клас с есето „Ядрото на 

живота“. На второ място бе поставен Йонко Йотов, 

ученик от 10а клас за есе на тема: „Семейството 

по-ценно от всичко“. И на трето място-Виктория 

Лалева, ученичка от 10а клас за есе на тема: 

„Семейството – смисъл на живота“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрителни награди 

получиха Елена Стилиянова, 

ученичка от 8а клас за есето 

„Семейството- моята най- 

висша ценност“ и Гергана 

Вацова, ученичка от 10а клас 

за есе на тема: „Семейството 

ми моя живот“. В раздела 

Изобразително изкуство 

също имаме отличени 

ученици. Това са Елена 

Стилиянова - 8 клас, заела 

първото място и Алекс 

Кирилов - 10 клас на второ 

място. За проект бяха 

наградени двамата братя-

Димитър Иванов Димитров- 8 

клас с проекта си „С майчина 

обич“ и Мирослав Иванов 

Димитров- 10 клас с 

„Вълшебството на пламъка“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Този конкурс даде 

възможност на 

възпитаници от 

ПГСС“Сергей 

Румянцев“ да 

изразят себе си и 

да изкажат 

мнението си по 

тази толкова 

важна тема-

семейството. 

Важното не са 

наградите, а да 

съхраняваме и 

предаваме 

ценностите и 

традициите. 
 

Автор: Виктория 
Лалева, ученичка от 
10-а клас 

 

На 9ти февруари, в ПГСС "Сергей Румянцев" се проведе олимпиада по Български език и Литература. 



 
 

 

 

  

Йовковото задание като 
пламък на личен катарзс

 

Трудната за нас среда(постоянна смяна от 

присъствен учебен процес в ОРЕС  и 

обратно), в която всички даваме най - 

оптималното от себе си,  ни научи на 

изключително много различни и нови 

умения. През месец януари на нас, 

зрелостниците, ни бе поставена проектна 

задача по БЕЛ, в която трябваше  да 

представим духовния катарзис, който 

изживяват Йовковите герои. Всеки един от 

нас подходи по различен начин към 

заданието. Това от своя страна бе 

предпоставка за интересни идеи и 

презентиране. Трудът ни не бе напразен. В 

същността на проектното задание бе 

заложено условието- мъжката част от класа  

да представи духовното израстване в 

женските образи от разказите на Йордан 

Йовков, а женската част  съответно 

трябваше да характеризира мъжките 

образи. Подходът при всеки беше различен. 

Аз например  направих презентация под 

формата на анимирана книга, друг под 

формата на книга на хартиен носител, 

мултимедийна презентация и  т.н. Според 

мен в проектното задание всъщност имаше 

скрита уловка. Госпожата ни имаше за цел, 

от една страна, непринудено и с 

интерактивни подходи да  ни накара да 

вникнем по-дълбоко в посланията на 

Йовковите разкази, но от друга страна да ни 

научи на труд и упоритост. Да, упоритост, 

защото ние преследваме целите си ясно и без 

капка страх, за нас няма да има значение в 

каква ситуация се намираме или ще 

попаднем. Точно между големите цели в 

живота, които човек си поставя и проектната 

задача прави до известна степен паралел. 

Поуката, която си извличам от тази ситуация 

е следната: "Човек е така устроен, че в 

суровия живот първо преминава през по-

леките трудности, а след това и през по- 

тежките, като винаги мисълта, която го 

крепи през целия този "път", е крайният 

резултат. До известна степен, мисля, че 

може би такова  е било намерението на 

нашия скъп преподавател госпожа 

Антоанета Нечева. Нейното желание да ни 

подготви за предстоящите трудности, с 

които ще се сблъскаме само след броени 

месеци, когато дойде моментът завинаги да 

напуснем нашето училище, бе реализирано с 

помощта на една проектна задача. Именно 

тази задача неволно принуди всеки един от 

нас да изживее своя малък, но твърде личен 

душевен катарзис. 

 

   

 
 

Творческа 
страст 

 
 

  

 
  

Елена Стилянова 8-а. 

клас  

Алекси Иванов 12-а. 

клас  

Автор: Алекси 
Иванов от 12 –а 
клас 

Елена Стилянова 8-а. 

клас  
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Изкуството в нас 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алекси Иванов 12-а. клас  

 

Наталия Пейкова 12-а. клас  

 

Наталия Пейкова 12-а. клас  

 

Наталия Пейкова 12-а. клас  

Наталия Пейкова 12-а. клас  

 


