
СПЕЦИАЛНОСТИ В ПГАТ 
„ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ – 

ПРИЕМ 2021 – 2022г.   ПГАТ „Цанко Церковски“ 
спечели проект „Подкрепа за 
дуалната система на обуче-
ние“, чрез който за нуждите 
на учениците от специалност 
,,Полиграфия“ се закупиха: 
работно и предпазно облекло 
за всички ученици в дуална 
форма на обучение; широко-
форматен цветен принтер, 
учебни помагала и пособия; 
лабораторна база за извърш-
ване на анализи; стативи за 
рисуване и помощни матери-
али, нужни за качественото и 
иновативно обучение по спе-
циализираните предмети.
   Специалност „Полиграфия” 
е въведена в гимназията 
през учебната 2015 - 2016 г., 
а от 2018 - 2019 г. е в дуална 
форма на обучение. Благода-
рение на тристранното съ-
трудничество между учили-
ще, бизнес и университет, в 
лицето на Русенски универ-
ситет „Ангел Кънчев”, Хими-
котехнологичен и Металурги-
чен университет - град 
София,  „Унипак“ АД гр. Пав-
ликени, “Друкфарбен” ЕООД, 
в училището се подготвят 
високо квалифицирани 
кадри. За подпомагане про-
цеса на дуалното обучение 
“Унипак” АД осигури нов ком-
пютърен кабинет. Той е обо-
рудван със специализирани 
софтуерни програми и 3D 
принтер, нужни за усвояване 
на работа и умения за растер-
ни и векторни програми.
   При успешно завършване 
на дуалния курс на обучение, 
учениците ще получат дипло-
ма за завършено средно об-
разование и свидетелство за 
професионална квалифика-
ция с придобита трета 
степен. 
   ПГАТ „Цанко Церковски” е 
второто училище в България, 
което предлага специалност 
„Полиграфия”. Завършилите 
може да започнат работа в 
рекламни агенции, печатни-
ци, издателства, културни ин-
ституции.
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  На 26.04.2021г. в двора на 
ПГАТ „Цанко Церковски” се 
проведе Ден на специалности-
те „Полиграфия“ и „Механиза-
ция на селското стопанство“.   
Сред гостите на мероприятие-
то бяха завършващите учени-
ци от основните училища в об-
щината, както и учители и уче-
ници от професионалната гим-
назия.
 На празника бяха показани 
част от машините и селскосто-
панските агрегати, които се 
изучават в предметите по  тео-
рия в специалността „Механи-
зация на селското стопанство“.  
С показаната техника се обра-
ботва земеделската земя на 
ПГАТ, а така също с подобна 
работят завършилите и реали-
зирали се наши ученици. Най-
голям интерес предизвика ра-
ботата на пръскачка за полско 
пръскане с обем 2000 л. и об-
хват от 16 метра . Освен нея се 

демонстрира работа със съ-
временен трактор и шест ре-
дова сеялка за сеитба на про-
летни култури. Показан беше и 
агрегат за предсеитбена обра-
ботка „Замидис”. 
  Ученици изпълниха дейности 
от обучението си и показаха 
как управляват машини в кате-
гория  ”Ткт” (трактор с ремар-
ке) и категория ”В” (учебен лек 
автомобил).
   Учениците от IXв клас, специ-
алност „Полиграфия“, демон-
стрираха своите знания и уме-
ния за облагородяване на пе-
чатна продукция на симула-
ционните апарати 
пред гостите. Те ги 
запознаха с печат-
ните технологии -  
„Топъл печат“ и 
„Студено ламини-
ране“. Училищното 
фоайе бе украсено 
с ръчно изработе-

ни картички, пана и рисунки на 
учениците от IXв и Xв клас.
  В края г-жа Ваня Накова - 
ЗДУД, приветства и благодари 
на организаторите, учениците 
и учителите за показаните 
умения и отговорност. Пожела 
им в ПГАТ да влиза повече 
нова техника и ученици, за да я 
използват.

ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТТА В ПГАТ „Цанко Церковски”

I Специалност “Машини и системи с цифрово програмно 
управление”
    1. Професия “Машинен техник”
Дуално обучение в партньорство с “Унипак” АД, “Метарем” 
ЕАД, РУ “Ангел Кънчев”.
Реализация:
• Монтьор на металообработващи машини с цифрово 
програмно управление; Програмист на металообработващи 
машини с ЦПУ; Оператор на металообработващи машини с 
ЦПУ; Технолог в металообработващо предприятие.

II Специалност “Механизация на селското стопанство”
    1. Професия “Монтьор на селскостопанска техника” 
Дуално обучение в партньорство със земеделски производи-
тели и кооперации, РУ “Ангел Кънчев”.
Реализация:
• Монтьор на леки и товарни автомобили; Монтьор на селско-
стопанска техника; Механизатор, работещ с трактори и 
селскостопански машини; Консултант - продавач във фирми 
за търговия със селскостопанска и автомобилна техника.

III Специалност “Полиграфия”
    1. Професия “Полиграфист” 
Дуално обучение в партньорство с “Унипак” АД, “Друкфарбен” 
ЕООД, ХТМУ гр. София, РУ “Ангел Кънчев”.
Реализация:
• Работа в рекламни агенции, печатници, издателства и 
културни институции; Създаване и развитие на собствен 
бизнес.

IV Специалност “Производство и преработка на мляко и 
млечни продукти”
    1. Професия “Оператор в хранително - вкусовата 
промишленост”
Дуално обучение в партньорство с “Милки Лукс” ЕООД и 
“Мултизим” ЕООД.  
Реализация:
• Технолози в хранително - вкусовата промишленост; Oперато-
ри на машини; Специалисти по качеството.

Придобиване на правоспособност за водач на МПС в 
следните категории:
    • “В”      • “Ткт”       • “Твк”-3       • “Твк”

Социална  политика  на  училището:
- Модерна селскостопанска техника и инвентар;
- Кабинет със светлинно табло с над 260 пътни знаци, с 
дистанционно управление за обучението на младите шофьо-
ри;
- Спортни площадки за футбол, волейбол и баскетбол;
- Провеждане на учебни практики по програма “Еразъм+” в 
страни от ЕС: Германия, Австрия, Белгия, Португалия, Италия, 
Испания.
- Проект “Подкрепа за успех” на МОН;
- Проект “Образование за утрешния ден” на МОН;
- Проект “За качествено образование в малките населени 
места” на МОН;
- Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на МОН;
- Проект “Иновативен модел за образование чрез спорт” към 
"ЦОИДУЕМ на МОН.
- Пет компютърни зали с неограничен интернет достъп;
- Библиотечно - информационно обслужване;
- Всички ученици в дуална форма на обучение получават 
стипендии;
- Безплатно общежитие с интернет;
- Собствена кухня в ученическия стол;
- Безплатен транспорт, учебници и работно облекло за нужда-
ещите се;
- Два тенис корта;
- Психолог.

   Нашата Професионална гим-
назия се слави из цяла Бълга-
рия главно с традиционната си 
специалност - Механизация на 
селското стопанство. През го-
дините тази паралелка се е 
превърнала във визитна кар-
тичка на училището. Ученици-
те, в края на обучението си, 
стават истински професиона-
листи в аграрната сфера и по-
казват изключително добри 
резултати. Оказва се, че 
нашите възпитаници могат да 
покажат добри резултати още 
преди да са завършили сред-
ното си образование.
  На 25 април в ПГССХТ гр. 
Шумен се проведе регионал-
ният етап за Северна България 
на Националното състезание 
„Млад фермер”. Надпреварата 
продължи два дни. Нейната 
основна цел е демонстриране 
на придобитите теоретични 
знания и практически компе-
тентности по растениевъд-
ство, животновъдство и земе-
делска техника. Другата цел на 
състезанието е да провери 
уменията за работа в екип на 

участниците, както и 
да се осъществи 
междуучилищно съ-
ревнование и профе-
сионално сътрудни-
чество.
   Отборите в състе-
занието „Млад 
фермер” включваха 
по трима ученици, 
които се състезаваха 
в шест етапа с по три модула: 
„Растениевъдство”,  „Живот-
новъдство”  и „Механизация 
на селското стопанство”. Учас-
тие в състезанието взеха еди-
надесет професионални гим-
назии от Северна България. 
Нашият отбор се представи от 
Бойко Байчев от ХI клас- модул 
„Животновъдство”, Иван 
Иванов от ХI клас- модул „Ме-
ханизация на селското стопан-
ство” и Христомир Валентин 
Манов от ХІI клас – модул ”Рас-
тениевъдство”.
  Двата дни от състезанието 
преминаха в усилена надпре-
вара, при която си проличаха 
придобитите умения и компе-
тенции в различните модули. В 

модул „Механизация на сел-
ското стопанство”, поради  
майсторското си управление и 
отличното решаване на елек-
тронен тест по Безопасност на 
движението, Иван Иванов се 
класира на трето място. 
   Всички участници в състеза-
нието получиха грамоти, медал 
за участие и предметни награ-
ди. Може би най-голямото им 
признание бе фактът, че учас-
тниците бяха приети за студен-
ти в Аграрен университет – гр. 
Пловдив. Учениците предста-
виха достойно училището и до-
казаха високото ниво на про-
фесионална подготовка, което 
гимназията предлага.

ОТНОВО ПРИЗОВИ МЕСТА В 
НАЦИОНАЛНОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ 
„МЛАД ФЕРМЕР”



  Смело можем да кажем, че 
днес Празникът на яйцето е 
един от разпознаваемите сим-
воли на град Павликени. Това 
събитие не може да мине без 
своите интересни и оригинал-

ни талисмани – петелът и ко-
кошката. Те придават една 
специфична и празнична ат-
мосфера, без която събитието 
не би било същото. Всички ги 

обичаме, тези интересни и за-
бавни ,,пернати“, искаме да ги 
пипнем и да се снимаме с тях 
за спомен.
  И тази година честта да 
влязат в емблематичните роли 
на петел и кокошка се падна 

на двама наши съученици.  В 
петел се превъплъти Кристиян 
Халачев от Xв клас, а в ролята 
на кокошка влезе нашата ко-
лежка от редакторския екип 
Адриана Андреева от XIв клас. 
Ние от вестник ,,Жълтък“ се 
гордеем, че наш представител 
беше избран за талисман на 
Празника на яйцето. Все пак, 
кой би представил яйцето по-
добре, ако не жълтъка. 
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“Оковите стават ненуж-
ни, когато пленникът 

падне духом.“
Марк Твен

“Удовлетворението е 
природно богатство, а 

луксът изкуствена 
бедност.” 
Сократ

“Човек обича да брои 
проблемите, но не и 

радостите си.” 
Достоевски

“Действието невинаги 
носи щастие, но няма 

щастие без действие.”
Уилям Джеймс

“Щастието се състои в 
реализацията.” 

Джак Керуак

“Имам истинското 
усещане за себе си само, 
когато съм непоносимо 

нещастен.” 
Франц Кафка

“Ако погледнете към 
съвършенството, никога 

няма да сте доволни.” 
Лев Толстой

“Животът не е проблем 
за решаване, а реалност, 
която да бъде преживяна.” 

Сьорен Киркегор

“От страдание са се 
появили най-силните 

души. Най-силните герои 
са обгорени с белези.” 

Халил Джубран

“Светът пречупва всеки, 
но в крайна сметка, много 

стават по-силни точно 
на счупените места.” 

Ърнест Хемингуей

“Земята е музика за тези, 
които могат да слушат.” 

Джордж Сантаяна

  Учениците от ПГАТ ,,Цанко 
Церковски“ неведнъж показа-
ха, че ги е грижа за околната 
среда и обичат да рециклират 

ненужни предмети от бита. 
Само чрез рециклирането, съ-
временният свят може да се 

противопостави на нараства-
щите с всяка година темпове 
на замърсяване. Ето защо уче-
ниците от IXв клас, специал-
ност „Полиграфия“, с огромно 
желание се включиха и прет-

вориха отпадъци от домакин-
ството в красива великденска 
украса. Използваните отпа-
дъчни пластмасови прибори, 
хартиени отпадъци и други не-
нужни материали се превър-
наха в красиви фигури и деко-
рации, стилна украса за праз-
ричната великденска трапеза.
 През целия ден учениците 
сръчно и отговорно и с голямо 
желание, изработваха своите 
творения, същевременно 
водеха беседа на тема: Защо 
ни е нужно рециклирането и 
какви са начините за вдъхване 
на втори живот на отпадъците 
от хартия, картон, пластмаса и 
други материали, използвани 
ежедневно в бита ни?
   Благодарение на креативни-
те и оригинални идеи на юно-
шите, като краен резултат се 
получиха повече от впечатля-
ващи предмети за великден-
ска украса – истинско удо-
волствие за очите и душата.         

  Тазгодиш-
ният 14 май е ден, 
който бившите ученици 
от дванадесетите класове на 
ПГАТ „Цанко Церковски“ нико-
га няма да забравят – офици-
ално бяха изпратени в по-на-
татъшния си житейски път. 
   Незабравимите за тях по-
следни пет години, изпълнени 
с най-различни преживявания 
и емоции, доведоха до момен-
та на раздялата. Спомените от 
училище навярно ще бъдат 
помнени завинаги. Как можеш 
да забравиш всички тези кон-
тролни, изпитвания, спортни 
празници, тържества, проек-
тите в чужбина, практиките, 
извънкласните дейности и за-
дружните смехове в клас. Как 
можеш да забравиш любимия 
класен ръководител и верните 
приятели?
    Церемонията по изпращане-
то беше съчетана от сълзи, 
песни, смях и хумор; ностал-
гични настроения отстъпиха 
на доброто настроение преди 

раздялата. 
Абитуриентите се 

смееха, брояха до 12 и 
се радваха, защото за тях на-
стъпва нов етап от живота. 
Различното тази година бяха 
тогите и квадратните шапки, в 
които бяха облечени завърш-
ващите. Тържествена част от 
изпращането завърши с пре-
даването на знамето и смяна-
та на знаменосците. Старите 
пазители на училищния флаг 
го предадоха на по-младите 
си съученици със завета да го 
пазят и с гордост да го развя-
ват в бъдещите славни дни за 
училището.
    Скъпи абитуриенти, пожела-
ваме ви с придобитите знания 
през тези пет години да 
сбъднете мечтите си. Нека 
след време, когато станете ус-
пешни, щастливи млади хора 
и си спомните за родната гим-
назия, със самочувствие да 
възкликвате ,,Аз съм горд 
възпитаник на ПГАТ „Цанко 
Церковски“!

  Ден преди Гергьовден, на 5 
май, ученици и учители от 
ПГАТ почистиха двора и райо-
на около гимназията. Почист-
ването мина леко и приятно, 
въпреки че на някои тежката 
физическа работа не им е по 
вкуса. В процеса на почиства-
не се зароди и мотото на не-
учебния ден: ,,Да изчистим 
ПГАТ за един ден“. За опреде-
лени часове огромната площ 
на училището бе почистена от 
ненужни растения, пластмасо-
ви и хартиени отпадъци. Уче-
ниците засадиха 60 дръвчета 
и озелениха с пролетни теме-
нужки градинките в двора на 
училището. Тази привидно 

,,лека работа“, 
смело можем да 
наречем достоен 
подвиг, заради 
огромната площ 
на училището. То  
е най-голямото 
училище в Се-
верна България, 
със своята площ 
от 183 дка. Та да 
се почисти такава голяма 
площ не е никак ,,лека работа“. 
За да върви по-ползотворно 
работата, всеки клас с класни-
ят си ръководител, имаше 
свой предварително обозна-
чен район, който трябваше да 
изчисти. Тук е моментът да ка-

жем, че работата по почиства-
нето мина по-скоро като игра, 
а не като робско задължение. 
Причината за забавата, покрай 
чистенето, е фактът, че много 
от учениците се виждаха за 
първи път след дистанционно-
то обучение.

  За желанието на ученици и 
учители да популяризират учи-
лищните специалности няма 
граници. Освен от многоброй-
ните презентации, статии и из-
вънкласни дейности за специ-
алностите изучавани в ПГАТ, 
всеки желаещ може да научи 
повече и от специални видео 
клипове, намиращи се в интер-
нет платформите на гимназия-

та, като всяка специалност е 
представена в отделен клип. 
  В друга част от клиповете 
може да се види и истинска ак-
тьорска игра, с предварително 
приготвен сценарий и режису-
ра. Актьорите са самите учени-
ци, а разиграваните сцени 
представляват ситуации, които 
съпътстват процеса на работа-
та за дадената специалност. 

Макар и мини-филмчетата да 
не спечелят награди като 
,,Оскар“ и ,,Златен глобус“, те 
изпълняват своята мисия: по 
достъпен и разбираем начин 
да представят същността на 
учебните специалности и уме-
нията, които учениците ще 
придобият от тях.

ВЕЛИКДЕН С ПО-МАЛКО 
ОТПАДЪЦИ СЕДМОТО ИЗКУСТВО - РАБОТИ ЗА ПГАТ

ПГАТ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

“Çàâåòúò íà Öåðêîâñêè“
    Òàì íàêðàé ãðàäà, 
ó÷èëèùå âèñîêî, ñíàãà ñè èçâèñÿâà
è ñúñ ñâîéòà äèâíà êðàñîòà
ìëàäèòå ñúðöà ïëåíÿâà!
Ó÷èëèùå âåêîâíî, äîñòîëåïíî…
êîé òå òåá ñúñ òðóä íàïðàâè, èçãðàäè? 
Òúé ñòîðè, ÷å õèëÿäè ÷îâåøêè, ñâåòëè 
áúäíèíè òè îïðåäåëè. 
Âåðíè íà íàðîäíàòà ñúäáà,
òâîèòå ñòðîèòåëè, îò õîðîñàí è òóõëè 
îñàíêàòà òè èçãðàäèõà,
à ó÷èòåëèòå-ïðîñâåòèòåëè íàðîäíè,
äóøàòà òâîÿ âúïëúòèõà.
Ó÷èëèùåòî õðàì å êàçâàò,
õðàì íà çíàíèå è ìèñëîâíà ñâîáîäà.
Òîâà ñè òè ó÷èëèùå ëþáèìî, 

íîñåùî ñëàâàòà íà  áåëî÷åðêîâñêî ÷åäî, 
ùî òîçè äèâåí êðàé âúçïÿ! 
Çàâåòúò íà Öåðêîâñêè - ñúñ çåìÿòà äà òâîðèì, 
ñ ïîò äà ÿ íàõðàíèì è  ÷óäåñà äà ñúòâîðèì. 
Íàïîìíÿ íè àãðàðíà ñëàâà,
íà âåëèêè ñâåòëè äíè, 
â êîèòî ïëóã  íà íàñ ïðîïðàâÿ
áðàçäè çà ñëàâíè íîâè äíè.
È âñå òàì,  íàêðàé ãðàäà,
ó÷èëèùå ëþáèìî ùå äà ñè îñòàíåø,
íî îò ñúðöàòà íà Ïàâëèêåíñêèòå ÷åäà
åäâà ëè íÿâãà ùå èçïàäíåø!

Èâàí Ìèðîíîâ
XIâ êëàñ

Мъдрост
от времената


