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“...Човек и добре да живее, умира и друг се ражда.
И нека родените по-късно, като видят построеното,
си спомнят за тези, които са го направили…”
Хан Омуртаг

ПГСАГ през годините:

1943 -

Държавно сред-

но техническо училище
“Панайот Волов”

1948 - Шуменска технико - строителна гимназия “П. Волов”

1951 - Строителен техникум “П. Волов”

1978 - обединяване
със СПТУ по индустриализирано строителство
в Техникум по строителство “М. Борисов”

2003 - Професионална

Времената се менят,
но човекът остава и неговата
най-насъщна
потребност е да
съгради дом, да
направи живота
си по-удобен и
по-щастлив.
Професията на
строителя е
уважавана, защото е вечна. Тя е интересна и
търсена. Тя е престижна.

На възпитаниците си ПГ
САГ
предлага
Нашата гимназия
усвояване на професии, с коиДнес Професионална то успешно да се реализират
на бързо променящия се труПреди 70 години се поставя гимназия по строителство,
дов
пазар.
началото на строителното об- архитектура и геодезия
продължава и обогатява
Честит празник!
разование в град Шумен.

гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Шумен

СЕДМИЦА НА ПГСАГ ПО СЛУЧАЙ 70 ГОДИШНИНАТА
22/26 АПРИЛ 2013 г.

С ЪД ЪР ЖАН И Е
Интервю с 2
инж. Стела Лалова
Интервю с
арх. Д. Марков
Да си строител - 3
гордост и призвание

традициите
и
опита на основоположниците.
Търси се новата
визия, за да се
създаде модерна и желана
образователна
институция.

22.04 /понеделник/



Конкурс “Мис и Мистър ПГСАГ”
/1 март, 2013 г.



Конкурс за ученическо творчество
/есе, стихотворение, рисунка/
/15 март, 2013 г.
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Изкушени от науката 5

Участие на ПГСАГ в 6
проект УСПЕХ

Спорт в ПГСАГ 7

ПРОГРАМА:

СЪПЪТСТВАЩИ ИНИЦИАТИВИ:



16,00 ч. - Откриване на изложба “70 години ПГСАГ”
в РБ “Ст. Чилингиров” и тържествено обявяване
Седмицата на ПГСАГ
23.04 /вторник/
8,00/15,30 ч. - Ден на отворените врати в ПГСАГ

Домакинство и участие в

24.04 /сряда/
17,00 ч. - Тържествен концерт “70 години ПГСАГ”

национално състезание по

- зала Община Шумен

професионално направление

18,30 ч. - Коктейл “Среща на поколенията”

“Строителство”

- ресторант Община Шумен

“НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ” -

25.04 /четвъртък/

регионален кръг

9,00 ч. - Час на класа, посветен на празника на ПГСАГ

/22-23 март, 2013 г.

9,30 ч. - Спортни състезания
12,00 ч. - Тържествено заседание на ПС с бивши
учители и възпитаници на ПГСАГ

Мис и Мистър ПГСАГ 8

26.04 /петък/
13,30 ч. - Закриване седмицата на ПГСАГ
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Честит празник на всички бивши и настоящи колеги,
колеги,
свързани със съдбата на ПГСАГ - Шумен!
Шумен!

инж.
Стела
Лалова,
директор
на ПГСАГ

- Инж. Лалова, от
кога работите в
ПГСАГ?
От 1976 г., след като
завърших образованието си като електроинженер, се оказа,
че специалността ми
е твърде “модерна”
за онези времена и
не можах да си намеря работа в производството.
“Временно” започнах работа в Строителния техникум. Работата с младите хора ми
хареса и реших, че това е моето призвание.
- Кой Ви насочи към тази „мъжка” професия
на електроинженера и лесно ли преодоляхте
предизвикателствата й?
Техниката винаги ме е привличала. Средното си
образование завърших в Механотехникума по
насока на баща ми, който смяташе, че бъдещето
е в развитието на техниката. Логично последва
изборът ми за ВУЗ - МЕИ Варна, специалност “Автоматизация на производството”. В съвременното общество
отдавна няма чисто “мъжка” и чисто
“женска” професия. По-важно е коя
работа кара човек да се чувства удовлетворен.

- Какво Ви даде и какво - отне
длъжността директор в професионален план? Бихте ли
предпочели отново класната
стая и работата с учениците?
С удоволствие бих се върнала
на работа като учител. Удовлетвореността в ежедневния
контакт с учениците и обучението им е по-голяма. Работата
като директор е по-мащабна,
засяга много повече дейности,
с повече отговорности е.
- Благодарение на Вашите
усилия ПГСАГ – Шумен придоби облик на една модерна
съвременна
професионална
гимназия, предоставяща добри условия за работа и учене.
Има ли още нещо, което държите да се направи в тази
насока?
Развитието на едно училище
никога не може да е резултат
единствено от работата на директора. Имам късмета да работя с много добър екип от
учители, служители и ученици.
Работейки заедно, постигнахме
изпълнение на стратегията за

Призвание: АРХИТЕКТ
Интервю с арх. Д. Марков
арх. Димо - Арх. Марков, бихте ли се представили с няколко думи?
Роден съм през 1933 г. в Шумен. Средно образование завърМарков,
ших в Шумен през 1951 г. и архитектура в ИСИ София през 1958.
директор на
Работих в ГНС Шумен като главен архитект /1959 - 1970 г./, проТехникум по
ектант в Националния институт за паметниците на културата
строителство
София /1971 - 1974 г./, а от 1975 г. - в Строителен техникум Шу1981/1994 г.
мен като преподавател, зам. директор и от 1981 до 1994 г. като
директор. От 2001 до 2004 г. бях главен архитект на гр. Нови
пазар. Награждаван съм с Народен орден на труда - златен, медал “25 години соц. архитектура в България”, златна значка
“Отличник на Министерството на строителството и селищното
устройство”.
- Да се върнем назад във времето. Как избрахте своята
професия, имаше ли кой да Ви насочи, или сам осъзнахте
призванието си?
Насочи ме моят класен наставник и учител по литература
Николай Петров, чудесен човек и педагог. Като ученик аз се увличах по антична и средновековна история. Бях силно впечатлен от
гениалните произведения на античната литература “Илиада” и
“Одисея”, от прекрасните паметници на материалната култура,
като египетските пирамиди, древногръцките храмове Партенон и
Ерехейтон, дворците на Микена и остров Крит и т.н. Затова си
бях наумил да следвам история и археология. Същевременно
обичах математиката и рисуването. В един училищен конкурс по
рисуване спечелих второ място, бях в 10 клас. Тогава моят учител и класен наставник, който много добре знаеше възможностите и желанията на своите ученици, ми каза да следвам архитектура, защото в нея ще намеря и историята и археологията. Понеже
много го уважавах, се вслушах в съвета му и в 11 клас вече живеех с тази мисъл и се готвех да следвам архитектура.

развитието на гимназията.
Училището
е
динамична
структура, в него се обучават
хора от различна възраст, с
различни професионални интереси. За да просперира и да се
развива гимназията, трябва да
сме много гъвкави като подход
и като действие в избора на
нови специалности, усъвършенстване на материалната
база, развитие на чуждоезиковите и компютърни компетенции. Професионалната подготовка на учениците трябва да е
адекватна на съвременните
технологии и материали в различните професии.
- Вашето пожелание за учителите и учениците по повод 70 годишнината на
ПГСАГ – Шумен?
Да следваме традициите, защото професиите, по които подготвяме учениците, са градивни и оставят трайна следа.
Пожелавам на колеги и ученици да не губят кураж и ентусиазъм в постигане на целите си!
- Благодаря за отделеното
време!

- Според Вас, все още престижна ли е професията на архитекта, има ли творци сред архитектите, или всичко се
унифицира? Остана ли възможност за творческа изява в
тази професия?
Категорично да! Професията на архитекта е една от найпрестижните. Имаме много талантливи архитекти, известни в
страната и по света. Архитектурата на една страна е мерило за
нейния живот и духовен разцвет. Според мен, без добра архитектура няма културно издигане, няма творческа и жизнена среда.
Свидетели сме на истински строителен бум в нашата страна.
Никога, както сега, българските архитекти не са имали такива
необятни творчески възможности. Никога те не са разполагали с
толкова много и така разнообразни изразни средства, както сега,
когато науката, съвременните технологии и съвременните материали им ги дават. Да не говорим за проектирането, чертането,
размножаването и възможностите, които компютрите дават днес.
Да видиш проектираната сграда от всички страни далеч преди
реализирането й и то в безброй варианти - това е цяло чудо!
- Какво би мотивирало младите хора, респективно нашите
ученици, да приемат предизвикателството да станат
архитекти в днешно време?
Всичко казано по-горе, любовта към изкуството и техниката,
усета към красивото и хармоничното и добрата възможност за
реализация. Архитектурата е изкуство, наука и техника. Като
изкуство тя въздейства върху чувствата и настроението на хората така, както въздействат музиката и живописта например. Но,
докато въздействието на последните върху човека е само, докато той слуша дадено музикално произведение, или докато гледа
картина, въздействието на архитектурата е постоянно. Това е
така, защото целият живот на човека, от раждането до кончината
му, всички негови дейности, протичат в материалната среда,
създадена от архитектурата. Не случайно казваме, че
“Архитектурата е вкаменена музика”.
/продължава на стр. 5/
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Да си строител - гордост и призвание
На 22 и 23 март 2013 г.
ПГСАГ Шумен бе домакин на
национално състезание по
професионално направление
“Строителство” “НАЙ-ДОБЪР
МЛАД СТРОИТЕЛ” - регионален кръг, организирано от
МОМН.
Надпреварата се проведе
между отборите на ПГСАГ Шумен и още шест професионални гимназии по строителство от Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра и Търговище по четири състезателни
дисциплини : “Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”,
“Облицовки и настилки”,
“Зидария” и “Сухо строителство”.

И домакини, и гости проявиха старание и желание за
добро представяне.
На първо място се класираха нашите ученици Александра Харизанова от 12а
кл. /Мазилки, шпакловки и
бояджийски работи/; Симеон
Велиславов от 12в клас /Облицовки и настилки/; Радослав Тодоров от 11д кл. и
Реджеб Халилов от 11б кл. /Сухо строителство/, с което
допринесоха за първото място на ПГСАГ - Шумен в отборното класиране.
Отборно второ място зае
ПГСАГ “В. Левски” Варна, а
третото място си поделиха
ПГС “П. Пенев” Силистра и

ПГСАГ “П. Пенев” Русе.
Благодарение на добрата организация състезанието протече
делово и остави отлични впечатления за подготовката и възможностите на нашите бъдещи строителни специалисти.

Работа по
състезателни
дисциплини

Моменти от награждаването

Техническа
конференция преди
състезанието
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В чест на
70 годишнината на
ПГСАГ се проведе
конкурс за ученическо творчество.
Представяме ви
класираното на първо място есе :

Първи стъпки
МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Атанас Паскалев, 10в кл.

Кацнало на хълма, с разтворените си
прозорци, моето училище прилича на
птица, готова всеки миг да литне. Като
своите ученици, които са поспрели за
известно време да съберат сили и знания, за да полетят по широкия свят, изпълнени с надежди и мечти.
Моето училище - това са
приятелите, които помним цял
живот. От тук започва пътеката
на истинските приятелства,
защото преживяваме заедно
радостите от успехите, страха
от провала, изграждаме взаимното си доверие, изживяваме
първите трепети на любовта,
първите разочарования. Това е
мястото, където израстваме
като личности, където опознаваме себе си и другите. Място,
където се учим да общуваме,
сблъскваме се и с лицемерието, завистта, с добрите и с лошите качества у човека. Място,
откъдето започва опознаването
на истинския живот.

В конкурса
се включи с рисунка
и Мария Димитрова

През учебната
2009/2010 г.
Виктор Петев от
12б кл. участва
в Национален
исторически
конкурс, организиран от Фондация “Ценности”

Моето училище - това са учителите,
които помним цял живот. И добрите, и
лошите. Често са взискателни и строги
и ние сме срещу това. Но, ако трябва
да сме честни, от това печелим, защото строгостта на учителя е по-полезна
от ласките на родителя. Те са до нас в
най-важните години от живота ни учат ни, закрилят ни, порицават ни. Но
ни дават знания, посочват пътищата
на познанието, за да продължим напред, за да станем личности. Често са
ни приятели - прощават грешките ни,
окриляват мечтите ни, съчувстват ни в
бедите.
Моето училище - това са знанията.
Те са необходими за нашия път. Нека
не чакаме старостта да донесе със
себе си мъдростта. Тайната е да се
учи всеки ден нещо ново. Който се учи
без желание, е като птица без криле.
Моето училище - светла и красива
спирка по пътя, наречен живот, откъдето тръгваме подир мечтите си!

Ние сме бъдещето на Шумен
Шумен е моят град, градът, в който съм се родил и
в който живея. Много от вас
ще кажат: “Е, и какво от това?!” А замисляли ли сте се
какво богатство се крие в
местоимението “моя”. То
значи принадлежност, то
значи привързаност, близост, загриженост, а дори и
признателност. Всички тези
чувства, събрани само в
една дума, символизират
моята обич към Шумен.
Моят Шумен, който никой
не може да ми отнеме, защото го нося в сърцето си.
Тук съм се родил, тук ще
израстна, тук искам да отгледам децата си. Тук аз се

чувствам свой, нужен, желан, защото тук са моите
корени. Тук е всичко, което
липсва навсякъде по света.
Шумен! Това е нашият
земен рай, подарен ни от
природата и сътворен от
човека. Той е неповторим и
прекрасен град в топло и
студено, в лято и зима, в
ден и нощ… Той носи спомена за своето славно минало, изживява трудното си
настояще, но гордо върви
към бляскавото си бъдеще.
А то, бъдещето, е в нашите
ръце. В моите, в твоите, в
неговите. Дано дойде ден, в
който ще съумеем да използваме богатствата, дадени

ни от природата и да се
сплотим около общата идея
нашият роден край да стане
и най-прекрасният град.
Ето това е моят Шуменмалък, но прекрасен, беден,
но красив, охулван, но горд.
Той е моето настояще, а аз
съм неговото бъдеще.
Виктор Петев
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Изкушени от науката

Грамота за отлично представяне

Наградени млади
историци
„Историята е учителка на
народите” гласи известна крилата фраза. Наистина историческото познание вълнува всеки мислещ човек. Всеки се интересува от историята на своя
народ, своето селище, своя род
и семейство. И ние сме щастливци, че сме се родили българи. Защото нашата родина България и българските земи са
дали много на европейската и
световната култура и цивилизация. Щастливи сме, че сме и
шуменци, защото тук е началото на българската държавност,
тук е началото на българското

читалище, на театралната и
музикална култура. Горди сме,
че нашите ученици се интересуват от историята. Не остават
безучастни свидетели, а подготвяни от своите преподаватели по история Милена Герова и
Красимир Кънчев, участват в
провеждането на различни регионални и национални форуми: конкурси, конференции,
олимпиади…
Поредното значимо събитие, за което са отличени наши
възпитаници е проведеният
Национален ученически конкурс „Балканската война 19121913 – война освободителна”.
На първи места в съответните
категории са класирани и наградени от кмета на Община
Шумен г-н Красимир Костов
три работи: мултимедийна презентация „За освобождението
на брата роб” с автори Васил
Димов, Даниел Дончев и Стефан Стефанов от 11а кл. и ръководител Милена Герова, ре-

фератът „Приносът на 5-ти артилерийски
полк за овладяването на Лозенградската
крепост” с автор Асен Асенов от 12в кл. и
ръководител Кр. Кънчев, рефератът
„Приносът на 5-ти артилерийски полк за
превземането на Одринската крепост” с
автор Неделчо Неделчев от 12в кл. и ръководител Кр. Кънчев. Авторите на двата
реферата и техният ръководител са наградени и от Националния съвет на Съюза на
ветераните от войните и от Министерството на вътрешните работи.
Красимир Кънчев

След награждаването

Призвание: АРХИТЕКТ
Интервю с арх. Д. Марков
/продължение от стр. 2/

- Да поговорим за Строителния техникум, сега ПГСАГ –
има ли носталгия към времето, когато работихте тук и
каква равносметка бихте направили от гледна точка на
настоящето – има ли промени и в каква насока са те?
Носталгия има и то голяма. Все пак 20 години от моя живот са
минали в това училище. Много често минавам с автобус покрай
гимназията и винаги с умиление се заглеждам в сградата и двора, а понякога правя и посещения. Макар да нямам цялостни
впечатления, очевидно е, че има големи промени в положителна
посока. Техникумът вече е със статут на професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Значително е подобрена материалната база, създадени са нови учебни кабинети, физкултурен салон, разширена е учителската стая. Всичко
това е предпоставка за по-добър учебен процес и учебно - възпитателна работа
- Споделете с нас някои Ваши спомени, свързани с гимназията – предполагам, най-хубавите, най-забавните, а може
би и най-разтърсващите мигове от работата Ви тук?
Трудно ми е, тъй като отдавна вече не съм тук. С приятно
чувство си спомням ученическата униформа с емблемата на
Строителния техникум, която учениците ни с гордост носеха. Тя
им придаваше представителен вид и чувство за принадлежност
към любимото училище, като същевременно и задължаваше.
Приятен спомен са провежданите спортни състезания, излети,
сплотеният учителски колектив, който здраво работеше, но и не
пропускаше случай да се повесели. Незабравими са есенните

ученически бригади в помощ на селското стопанство. И понеже
ме питате за някой по-забавен спомен, ще разкажа за една случка по време на бригада за бране на ябълки в овощната градина
на гр. Смядово. Около 1978 година да е било, тогава още не бях
директор. Бригадирът на овощарската бригада беше дошъл с магарешката си каручка и бе вързал магарето на един стълб. През обедната
почивка пет - шест ученици решили да се позабавляват, яздейки магарето. Въпреки, че то започнало да рита, нашите герои не се отказали от
опитите си да го яхнат, рискувайки да пострадат. Чувайки голямата врява, ние с курсовия им ръководител - арх. Ив. Петров /вече покойник/
отидохме да видим какво става и се хванахме за главите. Случката,
колкото и смешна да беше, можеше да стане трагична… Арх. Петров
извика “каубоите”, строи ги в редичка и след едно “конско евангелие” им
заши по два шамара. Пък и тежка ръка имаше… Момчетата не се разсърдиха, признаха, че са си заслужили наказанието. Така завърши, без
сериозни последствия, това трагикомично магарешко родео. И сега, по
ябълково време, винаги си спомням за него.

Вашето пожелание към ръководството и учениците на
ПГСАГ по случай 70 годишнината на ПГСАГ – Шумен?
На ръководството, учителите и служителите пожелавам здраве и професионални лични успехи. Нека все така целенасочено и
упорито да работят за укрепване авторитета на ПГСАГ и утвърждаването й сред елитните училища в областта. На учениците от
гимназията пожелавам да обичат професията си. Правилно са я
избрали. Това е най-човечната професия. Строителят е творец,,
а неговите творения го надживяват.
Да ни е честита 70 годишнината на ПГСАГ!
- Благодаря за отделеното време, с пожелание за още
бъдещи срещи с Вас!
Интервюто взе
Светлана Колева
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Клуб “Английски език без
граници” - игра на американски
футбол

Клуб “Успешно поведение на
младата дама и младия господин” делова вечеря

Съвместно
занятие на клуб
“Здравословно
хранене” и клуб
“Европейска
кухня”

Участие на ПГСАГ в
проект У С П Е Х
Наградата на клуб
“Етнография”
с ръководител
Павлина Иванова

Представителна изява на секция
“Здраве и туризъм”
с ръководители
А. Бънкова
и инж. И. Спасов

От учебната 2011/2012 година
ПГСАГ-Шумен започна работа по проект BG051PO001-4.2.05 “Да направим
училището привлекателно за младите хора” - УСПЕХ, осъществяващ се с
финансовата подкрепа на ОП
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.
Създадени бяха 11 групи за извънкласни и извънучилищни дейности, в
които се включиха 143 ученици. Поради интереса, който предизвика дейността по проекта, за учебната
2012/2013 година се създадоха още 5
нови групи и учениците, занимаващи
се по проекта, вече са 217. С разнообразни и интересни дейности се
занимават нашите ученици, включени

“Архимед”, “Ценности и човеколюбие”, “Здравословно хранене”,
“Европейска кухня”, “Млад еколог 1” и “Млад еколог - 2”, “Етнография”,
“Английски език без граници”,
“История на моет о селище”,
“Краезнание” и “Успешно поведение
на младата дама и младия господин”, както и в секциите “Здраве и
туризъм”, “Мажоретен състав на
ПГСАГ”, ателиетата “Арт - студио” и
“Арт - работилница” и в студио “Аз
фотографа”. Учениците, намерили
своите извънучилищни интереси тук,
с желание изработват различни красиви предмети, рисуват, четат и творят, опазват природата, усъвършенстват своите обноски и поведение.

Дейност на клубове “Млад еколог” - посещение на РИОСВ - Шумен
и залесяване на еко-кът в ПГСАГ

СПОРТ В ПГСАГ
Отборът по футбол на
ПГСАГ - Шумен - ученици /ХІ
– ХІІ клас/ стана републикански шампион за 2011 година.
Това е най-големият успех
за шуменския футбол в
последните 30 години в
юношеска възраст. Водени
от преподавателите по физическо възпитание Юлиан
Узунов и Борислав Панайотов наши момчета, постигнаха изненадващи, но красиви победи над отбори с
традиции и силни съвременни школи като Варна,
Разград, София и Ловеч.
Едва ли този успех ще
бъде повторен скоро от
някое шуменско училище,
защото от година на година
футболът в нашия град
няма финансовите и базовите условия за развитие.
Петър Петров
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НАША ГОРДОСТ
ПГСАГ - отбор:
1. Боян Симеонов
2. Рашко Филев
3. Мерсин Неждет
4. Иван Владов
5. Сейфи Мехмедов
6. Радослав Ангелов
7. Мехмед Мехмедов
8. Радко Борисов
9. Димитър Пеев
10. Сечкин Азис
11. Георги Георгиев
12. Мердин Мехмедов
13. Стоян Стефанов
14. Николай Кирчев
15. Хюсеин Хюсеинов
16. Димитър Димов
17. Мариан Маринов
Почетни грамоти
на отбора

Републикански шампиони за 2011 г.

ЛЕКА АТЛЕТИКА
Интервю с Елисавета Стоянова, 10 а клас

Би ли се представила?
- Казвам се Елисавета Стоянова, от Велики
Преслав съм, но уча тук. Тренирам лека атлетика от 7 години. Ставала съм 4 пъти вицешампион на България, но продължавам да се развивам
и очаквам по-големи успехи.
Ти тренираш в преславския клуб по лека атлетика, разкажи ни за него
- Може би това, че сме единственият клуб във
Велики Преслав, ни прави толкова сплотени,
като едно голямо семейство. След всеки един
успех на мой съотборник се организира гала
почерпка, нещо като традиция ни е.
Елисавета Стоянова
/първата вляво/

Какво ти даде спортът?
- Дължа много на спорта, наистина. Научил ме е на
постоянство, на точност и най-вече ме е направил силен човек,
който ще преодолее всичко, колкото и да е трудно!

- Бих посъветвала всички,
малки и големи, да започнат да спортуват
нещо,
което им доставя удоволствие. Важното
не е да спечелиш някаква награда, а да се чувстваш удовлетворен от това, което си постигнал.
Твоето пожелание за 70 годишнината на
ПГСАГ?
- За 70 годишнината на училището ни бих искала
да пожелая на всички учители да продължават все
така да даряват нас и следващите поколения със
знания във всяка една област още дълги години.
Благодаря ви, че сте ни научили на всичко, което знаем до този момент!
Интервюто взе П. Петров

Би ли препоръчала на съучениците си да спортуват?

“С Т Р О Й К О”

Вече повече от десет години учители и ученици поддържат традицията да си
дават среща освен в класната
стая и на футболното игрище
всеки петък след часовете. За
изпитването по време на
учебните часове резултатът
понякога е предвидим, което
не може да се каже за мачовете между учители и ученици. В оспорвани двубои, изпълнени с хъс и напрежение,

и ученици, и учители се стремят към победата, но като че
ли положителният баланс е в
полза на преподавателите. А
те винаги има какво ново да
покажат и на игрището.
Футболният отбор на преподавателите от ПГСАГ
„Стройко” е неизменен участник и във всички футболни
турнири, провеждани в нашия град. Добрите впечатления от играта и призовите

класирания от „Коледен “Стройко” - футболен отбор
учителски
турнир”,
на учителите в ПГСАГ
ГАЛФ, „Каменица фенкупа”, „Ариана” и други
турнири се помнят и радват участници и фенове.
Красимир Кънчев

УМНИ И КРАСИВИ

МИС И МИСТЪР ПГСАГ
В избора си журито се оказа безпогрешно, защото нашата “Мис ПГСАГ” стана
Лице на община Шумен на
проведения на 5 април 2013 г.
конкурс “Мис и мистър Шумен 2013”, а „Мистър Шумен
2013″ стана миналогодишният ни “Мистър ПГСАГ” - Петър Петров, вече студент в
първи курс в Русенския университет.

На 1 март 2013 г. със съдействието на модна агенция
„HF“ се проведе конкурс
“Мис и Мистър ПГСАГ”. Получи се ефектен спектакъл, на
който нашите ученици успяха
да докажат, че освен умни, са
и много красиви.
Журито определи за “Мис
ПГСАГ” Ина Петкова от 10а
клас, а за нейни подгласнички
Елена Стоянова от 9а клас и
Арзу Ведатова от 11в клас. За
“Мистър ПГСАГ” бе избран
Богдан Богданов от 12б клас,
а подгласници му станаха
Галин Златков от 11б клас и
Симеон Велиславов от 12в
клас.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И
ГЕОДЕЗИЯ - ШУМЕН
Шумен, бул. “Велики Преслав” 49

Над вестника работиха:
инж. Георги Петков
Светлана Колева

Phone: 054-88-31-84
Fax: 054-87-68-05

Красимир Кънчев

E-mail: stroi_tehn @ abv.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО,
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

П Р И Е М 2013 / 2014 г.
1. Прием след завършен VII клас
с тест по български език и литература и математика:
специалност: ”Строителство и архитектура” и
специалност: ”Геодезия”. Двете специалности са с
интензивно изучаване на английски език.
Срок на обучение: 5 години
Балообразуване: Максимален бал – 36, образуващ се
от оценката от теста по български език; утроената оценка от
теста по математика; оценките по физика и изобразително
изкуство
2. Прием след завършен VIII клас по документи:
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
специалност: ”Строителство и архитектура”
Срок на обучение: 4 години

Петър Петров

специалност: “Мебелно производство”
Срок на обучение: 4 години
специалност: ”Геодезия”
Срок на обучение: 4 години
специалност: ”Електрически инсталации”
Срок на обучение: 4 години
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
специалност: ”Вътрешни облицовки и настилки”
Срок на обучение: 4 години
Балообразуване: Максимален бал – 30
За специалностите ”Строителство и архитектура”,
“Мебелно производство”, ”Геодезия”, ”Вътрешни облицовки и настилки” балът се образува от оценката по български език и литература; утроената оценка по математика; оценката по изобразително изкуство
За специалност ”Електрически инсталации”, балът се
образува от оценката по български език и литература; утроената оценка по математика; оценката по физика.

