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Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ гр. Луковит 

  
23.12.2022 г. 

 

 

 

 
 

Уважаеми учители, служители, скъпи ученици 
и родители, броени са дните, които остават до 
Бъдни вечер и Коледа, а след това и до Нова 
година. Първите празници са свързани с 
християнската вяра, символ на надеждата, на 
началото на нов живот: "Благовестявам ви 
голяма радост, която ще бъде за всички хора. 
Защото днес ви се роди Спасител..." 
Сакрални са дните, носещи светлината на 
Витлеемската звезда и показващи ни 
правилния път. Труден е нашият житейски 
друм, понякога трънлив, изпълнен с 
препятствия, но закърмени с вярата, 
свещенодействаме чрез добродеяние и 
милостиво сърце... В святата нощ ние 
пресътворяваме себе си с помощта на 
Иисусовите слова: "Аз съм добрият пастир(...), 
хлябът на живота(...), светлината на света(...), 
пътят, истината и животът."/Евангелие от 
Йоан/. Душата ни се стопля от бъдника, сложен 
в огнището, от уюта на семейната задруга и 
благословите на коледарите. 
 

Коледната магия за миг ни обгръща и ни 
кара да забравим за сивотата в делника, за 
крамоли и тегоби... Но ето, последните дни 
на 2022 година мълниеносно се изнизват 
като безценни мъниста от житийната ни 
огърлица и настава време за равносметка... 
Каква беше изтичащата година за 
сергеевци? 
Без да се замислям, ще отговоря: "Успешна!". 
Заедно, ръководство, учители, служители, 
ученици и родители, сплотени извървяхме 
пътя си през 2022 година. Завоювани бяха 
много призове, всеки,  според 
индивидуалните си възможности, покори 
своя мечтан връх, разви таланта си. 
Обогатена беше материалната база на 
училището, появиха се нови плодни 
дръвчета в овощната ни градина, засадени 
бяха красиви цветя в цветните лехи, 
произведохме първата реколта от 
екологично зеле...  

 

Някой беше казал: "По делата им ще ги 
познаете!"  И да, това е безспорен факт - 
сергеевци могат да бъдат разпознати по  своята 
деятелност и амбиция за личностно развитие! 
Гордея се, че имам честта да бъда ръководител 
на педагогически специалисти, отдадени на 
професията, на служители, приемащи и 
стопанисващи професионалната гимназия не 
като работно място, а като свой роден дом, на 
ученици, приемащи предизвикателствата на 
професионалното обучение и устремени към 
израстване, на все повече увеличавващ се  брой 
родители, загрижени и подпомагащи ни! 
В духа на традицията първо ще пожелая на 
всички здраве и благословена 2023 година, но 
вярна на себе си, ще пожелая и още по-голяма 
отдаденост на святата кауза - образование, 
нравствено и творческо развитие! 
Нека е честита Коледата Ви, мирна, щастлива и  
благодатна да Ви е Новата година! 

  

 
 
 

 
 
 
по НП ,, Заедно в 
изкуствата и 
спорта", изградиха в 
ПГСС кът, 
символизиращ 
силата на 
българския дух. 
 

  

 
Българските корени 
са живи, когато 
биват съхранени. Те 
са основата, върху 
която младото 
поколение се 
развива и дава 
устойчиви плодове. 
Мостовете между 
миналото и 
настоящето 
съхраняват жива 
паметта на 
българина и 
неговата  

идентичност. 
Групите, 
,,Възстановка на 
тракийски и 
прабългарски 
ритуали" с 
ръководител 
госпожа Преслава 
Николова и 
,,Възстановка на 
танцови традиции и 
ритуали" с 
ръководител 
госпожа Йорданка 
Кунева, сформирани  

 

 

 

 
Антоанета Нечева  
Директор на ПГСС "Сергей Румянцев" 
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На 06.12.2022г. за втора поредна година 
възпитаниците на ПГСС "Сергей Румянцев" гр. 
Луковит стартираха участието си в проект 
"Ученически практики-2" по ОП "Наука и образование 
за интелигентен растеж“. Основната цел на проекта е 
повишаване на ефективността от партньорствата 
между училищата, осъществяващи професионална 
подготовка, и работодателите, за подобряване на 
практическите умения на учениците в съответствие 
със специфичните нужди на пазара на труда. В проекта 
се включват ученици от 11. и 12. клас: специалност 
"Земеделско стопанство", професия"Икономист" с 
ИИЧЕ с ръководител старши учител Полета Цанова; 
специалност "Агроекология", професия "Агроеколог" и 
специалност "Механизация на селското стопанство" , 
професия "Монтьор на ССТ" с ръководител инж. 
Младен Иванов , както и специалност "Моделиране, 
конструиране и технология на облекло от текстил", 
професия "Моделиер-технолог на облекло" с 
ръководител старши учител Йорданка Кунева. 
Всички ученици, участници в проекта, провеждат 
практика си в реална работна среда. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Три важни неща има в човешкия живот: първото е да си 
добър, второто е да си добър и третото е да си добър. ~ 
Хенри Джеймс 

Коледа е времето, което ни обединява и ни прави по-
добри. В студените зимни дни, топлите сърца на 
сергеевци „горят“ в една обща кауза. Да подадеш ръка на 
някой в нужда е достойна постъпка. Да отвориш сърцето 
си за нечия чужда съдба и да бъдеш съпричастен, това 
вече е чиста форма на доброта. Тя е искрицата 
божественост, заложена у всеки един човек. Ние, 
възпитаниците на ПГСС „Сергей  Румянцев“, за втора 
поредна година организираме благотворителен коледен 
базар, като този път каузата на сергеевци е да помогнат на  
млада жена от гр. Луковит, диагностицирана с тежка 
болест. Заедно можем повече и затова учениците от 8.а 
клас, 9.а клас, 10.а клас, 11.а и 11.б клас, и 12.а клас, се 
обединихме около изработването на коледни сувенири и 
орнаменти, направени с желание, лично от нашите ръце. 
На базара може да откриете и красиви коледни чорапчета, 
изработени от нашите съученички с професия „Моделиер-
технолог на облекло“. Средствата от базара ще бъдат 
дарени за лечението на една млада майка, бореща се с 
Лимфон на Хочкин.  
Благодарим на всички, които ни подкрепиха. Капка по 
капка става вир, нека и с добрите дела е така. Нека живеем 
в по-добър свят, всичко зависи от нас! 

 
Автор: Виктория Лалева 12.а клас 
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 Коледната ваканция за всички ученици започва от 24.12.2022 г. до 02.01.2023г. 

включително. 
 

 

 

 С какво се срещате най-често в практиката си като 

училищен психолог?   

Най-често се срещам с деца, които имат потребност да бъдат 
изслушани и разбрани, което е много тъжно. Много от 
проблемите могат да се решат и само чрез разговор. Точно 
това правим и ние психолозите, оставяме човек сам да избере 
посоката си. Ние лекуваме с думи. Човек понякога има нужда 
да сподели на глас мислите и проблемите си, за да му олекне. 
А ние внимателно изслушваме и акцентираме върху 
решението, защото отговора е в клиента. В практика си съм се 
срещала и с агресивни деца. Те са такива, защото са нечути и 
неразбрани хора, които имат нужда да бъдат насочени в 
правилна посока.   

Какво бихте посъветвали учениците?   

Първо да бъдат по-толерантни един към друг. Животът е 
достатъчно жесток, за да се нараняват взаимно. В практиката 
си съм забелязала, че те дори и на игра се нараняват - 
физически и психически. Също бих ги посъветвала да са по-
разбиращи. Думите им да са изпълнени с мисъл и да отговарят 
на действията им, а не да казват едно и да правят съвсем 
различно нещо. 

 

 

 

 

  

На 02.12.2022 г. учениците от ПГСС „Сергей 
Румянцев“ специалност “Икономист” с ИИЧЕ - 12 
клас и “Икономист - информатик” с ИИЧЕ - 9 клас, 
под ръководството на старши учител Диляна 
Колева - класен ръководител на 12.а клас, в 
присъствието на директора на образователната 
институция - госпожа Антоанета Нечева, 
психолога - госпожа Виолета Милчева и адвокат 
Бистра Лазарова, посетиха Народното събрание, 
където бяха топло посрещнати от г-жа Вяра 
Емилова - народен представител от Ловешки 
избирателен район. 

От началото на учебната 2022/2023 година в 
ПГСС „Сергей Румянцев“ има назначен 
училищен психолог – г-жа Виолета Милчева.  
Какво мотивира г-жа Милчева да се посвети 
на тази професия ще разберем лично от нея.  
 
Г-жо Милчева, какво Ви насочи към 
психологията, за да започнете да я 
изучавате и работите в тази област?  

Завършила съм и право, но психологията 
остана на първо място в сърцето ми. В 
психологията ми харесва това, че се работи с 
деца. Основно подкрепа, за да продължавам 
да се развивам и да правя това, което обичам, 
получих от баща си и неговата дейност. 
Първата ми работно място също ме насочи 
към тази професия. Работила съм в дом за 
деца с увреждания, като мотивация ми 
даваше това да виждам усмивките на децата, 
които нямат нищо и никой до себе си. 
Въпреки образованието ми и работата ми с 
деца в продължение на 12 години, все още не 
се чувствам подготвена да посрещна всяка 
ситуация, но съм готова да дам подкрепа и да 
изслушам всеки.   

 

Какво Ви накара да изберете нашето 
училище, за да практикувате професията 
си?   
 
Желанието ми да бъда близо до децата. Във 
всяка институция трябва да има 
„професионален приятел“, който да помага 
на учениците и на училищния персонал. 
Някой, който да изслушва останалите, когато 
имат проблеми и да ги насочи към 
правилното решение.  
 
Как минава един ваш работен ден?   

 
Динамично! Понякога идвам на работа с 
идеята, че денят ще бъде прекрасен, а става 
точно обратното. В началото на деня може 
да съм 14 годишно момиче, а после да стана 
16-17 годишна девойка, изгубила 
правилният път, търсеща себе си. Въпреки 
всичко това ми харесва, защото ме връща в 
годините, когато аз бях малка. 
Същевременно се опитвам да съм адекватна, 
което понякога не е толкова лесно. Често ми 
се налага да оставям някои дела, които не са 
толкова спешни за по-късно, за да мога да 
свърша нещо по-важно и неотложно. Като 
цяло един мой ден е изпълнен с много 
емоции.   

 

 

Взели интервюто: Десислава 
Георгиева и Кристиана Василева 
9.б клас 
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Учениците имаха възможност да разгледат сградата на Парламента и да 
наблюдават заседанието на депутатите от балкона на пленарната зала. По-
късно сергеевци взеха участие в кръгла маса, на която бяха дискутирани 
въпроси на земеделска тематика с господин Иван Иванов - бивш министър 
на земеделието. По време на срещата директорът на професионалната 
гимназия разказа за естеството на обучение, за специалностите, 
професиите и за необходимостта от осъществяване на часовете по практика 
в реална работна среда. На учениците бе предоставена възможност да 
споделят впечатленията си от работата си по програма "Еразъм +" в Маса, 
област Тоскана, Италия, както и от участието си в Проект BG05M2ОP001-
2.015-0001 „Ученически практики – 2“. В кулоарите на парламента 
сергеевци разговаряха още с народните представители госпожа Корнелия 
Нинова и господин Георги Гьоков по теми, свързани с младежки и социални 
политики. В края на срещата учениците получиха подарък „140 години 
Народно събрание в Република България“ в снимки, а те от своя страна 
подариха на депутатите училищен календар и алманах по случай 60-
годишнината на ПГСС. 
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Сергеевци дейно се включиха в традиционното 
запалване на коледните светлини в глад Луковит. 
В официалната церемония участие взеха чаровните 
мажоретки с ръководител старши учител Биляна 
Михайлова. 
В коледния базар, обединяващ благотворителните 
каузи и на ДГ „Звънче“, СУ „Алеко Константинов“, 
учениците от ПГСС „Сергей Румянцев“, под 
ръководството на своите учители: госпожа 
Преслава Николова и госпожа Диана Петкова, 
продаваха, водени от добротворяща цел, ръчно 
изработени кулинарни изкушения, сувенири, 
коледна украса и даряваха всеки клиент с искрена 
усмивка на благодарнoст. 
 

 

 

 На общоградското коледно тържество в НЧ "Съзнание 
1985" дейно участие взеха коледарската група и 
мажоретен състав към ПГСС "Сергей Румянцев" с 
ръководители г-жа Преслава Николова и г-жа Биляна 
Михайлова. Много настроение и пожелания за здраве, 
късмет и берекет отправиха младите сергеевци към 
всички жители и гости на гр. Луковит. 
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На 20.12.2022г. в зала "Луковит" на х-л "Дипломат 
Плаза" се състоя тържествената церемония по 
връчване на приза "Ученик на годината" 2022г. на 
ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит. Гости на 
тържеството бяха г-н Георги Георгиев – зам.-кмет на 
Община Луковит, г-жа Камелия Василева – секретар на 
Община Луковит, г-жа Стела Любомирова – началник 
отдел „Образование, култура, социални и младежки 
дейности“, г-жа Цветинка Цолова – представител на 
Община Луковит, училищното ръководство, родители, 
учители и ученици. За шеста поредна година бяха 
номинирани отличили се възпитаници на 
Професионалната гимназия. Всеки един от тях се 
представи с презентация, в която разказа и показа на 
публиката участието си в училищния живот и 
извънкласните занимания. Номинираните бяха 
поздравени от директора на ПГСС „Сергей Румянцев“ - 
г-жа Антоанета Нечева, а за доброто настроение в 
залата се погрижи групата по НП "Заедно в изкуствата 
и спорта", ръководена от г-жа Йорданка Кунева. След 
гласуване на публиката и жури в състав: г-жа 
Антоанета Нечева - директор на ПГСС, г-н Анатоли 
Владимиров - зам.-директор УПД на ПГСС, г-жа 
Виолета Милчева – психолог в ПГСС и адв. Радослав 
Монов –председател на училищното настоятелство в 
ПГСС за Ученик на 2022 година бе избрана Виктория 
Лалева от 12.а клас проф. "Икономист" с ИИЧЕ. Г-жа 
Антоанета Нечева и г-жа Камелия Василева - секретар 
на Община Луковит подариха на участниците грамоти, 
предметни и парични награди, а на „Ученик на 
годината“ за 2022г. – и статуетка, като поздравиха 
всички достойни сергеевци за техните успехи и им 
пожелаха здраве, вяра във възможностите им и 
откриване на нови хоризонти. На всички присътващи 
пожелаха спорна, здрава и ползотворна Нова година.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През месец януари 2023г. в ПГСС „Сергей Румянцев“ ще бъде проведена олимпиада по 

български език и литература. 
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Броени дни преди Коледа тържеството на 
учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" премина 
с невероятни изпълнения, много музика и 
танци. Коледното тържество започна с 
обръщение на г-жа Антоанета Нечева- директор 
на ПГСС "Сергей Румянцев", която пожела 
здраве, топлина и доброта, защото тогава 
празникът е истински. Народните традиции и 
обичаи за отбелязване на Бъдни вечер и 
Рождество Христово пресъздадоха учениците 
от клуб "Традиции, ритуали, култура и 
образование" с ръководител г-жа Преслава 
Николова. За доброто настроение в залата се 
погрижи групата по НП "Заедно в изкуствата и 
спорта", ръководена от г-жа Йорданка Кунева. В 
тържеството се включиха и учениците от клуб 
"През фокуса на обектива " с ръководител г-жа 
Диана Петкова. Младите фотографи зарадваха 
учители и ученици, като им подариха картички 
с пожелания за светли коледни и новогодишни 
празници. Истински фурор предизвикаха 
атрактивните момичета от клуб "Мажоретен 
състав ПГСС" с ръководител г-жа Биляна 
Михайлова. Изненада за всички присъстващи 
беше и участието на част от педагогическия 
колектив в танца на мажоретките.  
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По Коледа стават чудеса... 

Всеки ден на сергеевци носи магичен позитивен 
заряд и огромна доза удовлетвореност от 
постигнатото... 
Горда и доволна от постигнатото е и 
десетокласничката Елена Стилиянова от 
професия "Икономист" с ИИАЕ, която със своето 
поетично писмо-откровение "За Вас, учители, с 
любов!" успя да плени сърцата на 
представителите на журито на Втори 
международен поетичен конкурс на тема: 
"Защо пиша това писмо". Конкурсът е 
организиран от издателска къща "Многоточие", 
специализирана в издаването на българска 
художествена литература, поезия, монографии 
и др.  
За пореден път е удовлетворена нашата чарова 
и ителигентна десетокласничка, удовлетворена 
е и не само нейната ръководителка- старши 
учител Диляна Колева, посветила част от 
свободното си време на клуб "Поезията-свят на 
мечти", а и всички сергеевци, защото в нашето 
семейство има толкова борбена, но 
едновременно с това и нежно-поетична 
девойка! 
Дерзай, Елена! Пожелаваме ти още много 
творчески върхове да покориш, а ние ще бъдем 
неотлъчно до теб, за да те подкрепяме! 
А ето и коментарът на издателство 
"Многоточие" за нашето момиче: 
"Конкурсът "Защо пиша това писмо" ни 
убеждава за пореден път, че доброто е толкова 
заразно, че може да се удвои, утрои, и дори... 
Помните ли награденото момиче днес Елена 
Стилиянова от гр. Луковит, която е на 15 г.? Тя 
получи грамота за отлично представяне за 
стихотворението "За вас, учители, с любов". 
Молим за вашите аплодисменти, защото 
нейното писмо, изпратено до нас, толкова се е 
умножило, че е достигнало до всички нейни 
учители. Писма, които са пълни копия на 
изпратеното. 
Това е толкова прекрасно, което разбираме след 
края конкурса, че ИК "Многоточие" изказва 
благодарността си към Елена и решихме да ѝ 
изпратим малко подаръче, но от любов, също 
толкова голяма, колкото към нейните учители 
от ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит. Елена, 
получаваш книгата на Ивелина Цветкова "Дама 
в реалното. Вдишай дълбоко", "Ритъмът на 
сърцето" на Иван Ралчевски, както и книгата 
"През обектива" на Яна Ангелова 
Поклон, Елена! Поклон и пред твоите учители, 
които се гордеят с теб! " 
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Навън е люта зима! 
И всички чакаме отново 
Рождество Христово. 
Елхата светва и таз година 
украсена- 
с лампички, играчки 
пременена. 
Камбанки и снежинки 
пъстрокрили 
греят радостни и мили. 
Ври в котлето кървавица, 
кравай скача по полица. 
До трапезата красива 
и камината игрива 
всичките сме се събрали, 
чакаме за изненади. 
Подаръче за всеки има, 
а навън е люта зима. 
Часове,изпълнени с веселба, 
очакват ни до заранта! 
На небето грее Витлеемската 
звезда, 
а земята е покрита с бяла 
пелена. 
Коледари пеят песни 
и благословиите им са 
чудесни. 
Те за здраве благославят, 
Рождество Христово славят! 

 
 

   

 
 

 
 

  

 
  

Елена Стилиянова 10.а клас  

Елена Стилиянова 
10.а клас  

  

 

Автор: Елена Стилиянова, 
ученичка от  10.а  клас 

 

Елена Стилиянова 
10.а клас  
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Виктория Лалева 12.а клас  

 

Виктория Лалева 12.а клас 

 

Елена Стилиянова 10.а клас  

 

Десислава Динкова 11.а клас 

 

Десислава Динкова 11.а клас  


