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За учебната 2017/2018 гимназията има 

одобрен план-прием за две нови специал-

ности - специалност: ,,РАСТИТЕЛНА ЗА-

ЩИТА“,  професия: ,,Растениевъд ”,  срок 

на обучение: 4 години, като приемът е за 

ученици завършили 8 клас. Другата нова 

специалност за ученици завършили 7 клас 

е специалност: ,,ЗЕМЕДЕЛСКО СТО-

ПАНСТВО”, професия:   ,Икономист”,  

срок на обучение: 5 години.  

Новите специалности са одобрени благо-

дарение на отзивите на местния бизнес и 

препоръките на земеделски специалисти. 

Двете специалности са съобразени изцяло 

с потребностите на община Ситово и об-

ласт Силистра.  

Другите специалности по които  ще се ре-

ализира  прием са  специалност: 

“Производство на мляко и млечни продук-

ти“, професия: "Оператор в хранително ` 

вкусовата промишленост” със срок на обу-

чение: 4 години и специалност: 

,,ЗЕМЕДЕЛЕЦ”, професия: ,,Фермер”. 

Двете специалности са необходими на ре-

гиона и отговарят на желанието на мест-

ните работодатели.  

Гимназията и в бъдеще ще работи, съобра-

зявайки се с нуждите на общината и реги-

она, като по този начин ще произвежда ви-

сококачествени селскостопански специа-

листи в полза на обществото. 

 

Какви умения ще придобия ако изучавам 

специалност: ,,РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”?           
За прилагане на Европейски агроекологични 

програми и системи за управление на окол-

ната среда;  знания и практически умения за 

начините на употреба и прилагане на средст-

вата за растителна защита и агрохимични 

препарати, съгласно европейските тенден-

ции за производство на екологично чисти 

продукти за производство на здравословни, 

висококачествени  продукти; работа с ком-

пютър и владеене на чужди езици и др.     

                

Къде ще се реализирам ? 
Като специалисти и консултанти - в регио-

налните служби по растителна защита и инс-

пекциите за околната среда и водите. 

Имате възможност да развивате собствен 

бизнес, да работите във фирми, кооперации 

и сдружения за производство, преработка и 

реализация на агроекологични продукти.  

Може да работите в земеделските коопера-

ции, фирми, общинските служби по земеде-

лие, в агроаптеки, в складове за препарати 

за растителна защита и агролаборатории. 

 



  2                                             ПЛАН-ПРИЕМ  

    Безплатно общежитие. 

Безплатен транспорт. 

Училищен стол. 

Стипендии: 

⇛ за всички ученици от 9  клас; 

⇛  за успех; 

⇛  социални; 

⇛  за братя и сестри. 

        

 

 

ПРИЕМ СЛЕД  8 КЛАС 
 

СПЕЦИАЛНОСТ: ,,РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА“ 
Професия: ,,Растениевъд ”               

Срок на обучение: 4 години 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ,,ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ  

ПРОДУКТИ“ 
Професия: „Оператор в хранително - вкусовата промишленост” 

Срок на обучение: 4 години 

 

ПРИЕМ СЛЕД  7 КЛАС 
 

СПЕЦИАЛНОСТ: „ЗЕМЕДЕЛСКО    СТОПАНСТВО “                                                             
Професия: ,,Икономист’’                                                                                                           

Срок на обучение: 5 години 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ” 
Професия: ,,Фермер” 

Срок на обучение: 5 години 

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ” 
Професия: ФЕРМЕР 

Срок на обучение: 4 години 

 

 

           
 

 

Безплатна книжка  

категории:  

,,В”,  ,,Ткт”, ,,Твк “ 
  

Удостоверение за  

курс по фризьорство. 
           

                 



 3                                          СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ  

 

                                              РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП 

 

                   Зооинж. Рашид Абтула– учител по професионална подготовка 

                   Елиз Бакал – учител 

                   Анета Петлешкова - зам. директор, учебна дейност 

                   Снимки – учителски колектив на ПГСС,  с. Ситово 

На 29.03.2017г. група учени-

ци от ПГСС с ръководител 

инж. Надя Кръстева и прид-

ружаващ учител зооинж. Ра-

шид Абтула участваха в със-

тезание ,,Млад фермер",  

което тази година се 

проведе в град Луковит. 

Илкай Илхами - ученик 

от 12 клас се класира на 

второ място в модул: 

,,Рязане на овошки" и 

трето място в направле-

ние: ,,Растениевъдство".   

На 21.04.2017 г. ПГСС, с. Ситово участва в нацио-

нално състезание ,,Панорама на професионалното 

образование - 2017" в гр. Пловдив. Ученици: Нар-

гис Хабил - 12 клас, Мария Йорданова - 11 клас и 

Ивет Кулева - 9 клас с ръководител инж. агроном 

Даниела Георгиева и придружаващ учител Дими-

тър Иванов, се класираха на 1 място за аранжира-

не на бутиков букет в направление ,,Озеленяване и 

цветарство"  



 4                                        СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ  

Колекция от Еко-тоалети на уче-

ници от ПГСС - Ситово. Тоалети-

те са изработени от найлонови 

торби, като колекцията е предс-

тавена в конкурс "Букет" прове-

ден в с. Искра.  

Дизайнер - г-жа Невяна Петкова  

 Учениците от гимназията под ръководството инж. Надя Кръстева и Невяна Петкова 

представиха своите умения на конкурс ,,Букет", където се класираха на второ място.  

 Кадри от  сценка: ,,Полъх от древността” 

Мария Йорданова уче-

ничка от 11 клас, спе-

чели трето място в ре-

цитаторския конкурс  

,,България в сърцето. 

Съвместна изява по про-

ект ,,Твоят час” на ученици - 

природолюбители към клуб    

,, Биология и здравно образо-

вание” към ПГСС, с. Ситово с 

ръководител инж. Даниела Ге-

оргиева и клуб „Природна ла-

боратория“ – ОУ ,,Георги 

С. Раковски” - с. Ситово. 

Докладите на ученичките Яна Орлоева и 

Ивет Кулева са класирани за участие в 

ученическата конференция  ,,Първата све-

товна война– места на памет”, която ще се 

проведе на 16, 17 юни за конференцията в 

гр. Добрич. 

 

Похвална е инициативата на учениците 

от 12 клас и г-н Ервин Ибрям, които спе-

челиха 100 дръвчета от участието в кон-

курс ,, Когато станем 100000 ще посадим 

гора” 



 5                                                 ПРОЕКТИ       

В началото на 2016  / 2017 г.  стартира проект 

,,Твоят час”. Бяха изградени 2 клуба по интереси в раз-

лични сфери и 2 за обучителни затруднения. Целта на 

проекта е  увеличаване мотивацията за учене, творчес-

кия и спортния потенциал на учениците.  

Образователната интеграция на учениците се осъщест-

вява чрез формиране на общности по интереси и прео-

доляване на образователните трудности на учениците. 

През 2016г.  успешно приключи проек-

тът ,,Училище  без отсъствия”, който 

целеше намаляване на безпричинните 

отсъствия в училище. В рамките на 

проекта бяха основани 4 клуба по инте-

реси и организирани две екскурзии до  

гр. Балчик и гр. Добрич.  



 6                                ИЗ ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО  

Учениците от  гимназията вземат участие в различни 

дейности, включват се активно  в училищния живот, 

отбелязват празници и активно участват в културните 

мероприятия, организирани от община Ситово. 

ПГСС съвместно с общ. Ситово отбеляза  празни-

ка  ,,Трифон Зарезан”,  където Ивет Кулева  и 

Християн Петков – ученици от 9 клас представиха 

кратка презентация в чест на празника, а  Илкай 

Илхами - ученик в 12 клас демонстрира различни 

техники за рязане на лози. 

На 03.05.2017 г. учениците проведоха избори за 

кмет по случай 9 май -  Ден на самоуправлението, 

с кандидати Мария Йорданова и Наргис Хабил. 



 7                                            ОБЩЕЖИТИЕ  

Общежитието на ПГСС е модерно, с нови мебели, ком-

пютърна зала, тенис зала и безплатен достъп до wi-fi.  

Времето на учениците в общежитието е разпределено 

за самоподготовка, спорт и отдих. В библиотеката на 

общежитието се намира цялата необходима литература 

за подготовката на учениците. В двора на общежитие-

то има футболно и волейболно игрище, където учени-

ците спортуват.  



 8                                   ЗАНИМАТЕЛНА СТРАНИЦА  

                                              

                                            За контакти:  ПГСС  с. Ситово         

           Пощ. Код 7583 с. Ситово,  обл. Силистра, ул. ,,Г. С. Раковски”, №2, 

                                         тел. 086632704, 0894 41 95 96,  

                  e-mail: pu_stopanstvo@abv.bg. ,     www.pgss-sitovo.com 

ВОДОРАВНО: 1. Лице, което смята изкусно на пръсти. 10. Прелест, красота.  

11. Връх в Родопите, край Мадан. 12. Испански тенисист, шампион от Roland     Garros'98. 

13. Разбойник в околностите на гр. Мегара, баща на Алкиона (гр. мит.). 14. Марка руски 

самолети. 15. Японски пилот от 'Формула 1'. 16. Стих. от Димчо Дебелянов. 17. Фригийска 

богиня, ''Великата майка на боговете''. 19. Наша рок група. 20. Марка стари италиански ав-

томобили. 21. Римски прозаик, първият       известен книгоиздател (100-32 г. пр.н.е.).  

22.Аркадска нимфа, отъждествявана с римската гадателка Кармента. 

 

ОТВЕСНО: 1. Стопанин на дом, иконом. 2. Голяма група измрели     главоноги мекотели. 

3. Риба попче (диал.). 4. Песен на Стефан Вълдобрев. 5. Вид бонбони.  6. Растително мас-

ло. 7. Южен плод. 8. Възпаление на зъб (мед.). 9. Войнишки съд за вода. 13. Чилийски фут-

болист, 'Мундиал' 98'. 15. Малко населено място.  

18. Нос на лодка. 19. Наша телеграфна агенция. 21. Мярка за повърхнина.  

1 2 3 4   5 6 7 8 9 

10         11         

12       13           

14     15         16   

17   18         19     

20           20       

22                   


