ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "АНГЕЛ
КЪНЧЕВ"

7007, гр. Русе – кв. Образцов чифлик; тел. (082) 83-57-33, (082) 82-22-43;
E-mail: pgss@novotika.com

Впечатления и коментари на ученици , взели участие в реализирането на
учебна практика в Севиля , Испания
1.Айджан Ерджанов Азисов – 12 кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„ Първите впечатления от практиката ни в Севиля са жегата и жълтата почва. Тук в един от
най-бедния район, в който работим няма техника – фрези и други съвременни инструменти
за обработка на почвата. Нещо, което ми направи впечатление са скулптурите и културната
програма, която е предложена в проекта. В животновъдната ферма ми се довериха и доих
кози, видях корковите дървета и готов корк.“

2.Радослав Боянов Димитров - 9 кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„ Най-много ми хареса – всичко ми харесва в Севиля. Приятно впечатление ми направиха
хората, много са мили. Увеселителният парк също ми допадна. Фермата на Мариса ми
хареса, правихме биотор, с който торихме. Първоначално не ми хареса храната, но след това
свикнах и всичко беше добре.“

3.Илияна Теодорова Илиянова - 10б кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„Най-много ми харесва, че има чист въздух няма комари, чисто е по улиците. Направи ми
впечатление отглеждането на червеи за хумус, благодарение на който почвата е плодородна.
Харесват ми високите сгради в новите квартали. Във фермата на г-жа Кармен се отглеждат
специална порода прасета за производство на хамон. Прасетата се хранят основно с жълъди,
и хамона се прави по стара традиционна рецепта. Дава стаи за отдих през уикенда,
гостоприемна е.“

4.Ростислава Станимирова Стоянова - 12кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„Най-много ми хареса града, хората са много мили и усмихнати, добре и различно облечени.
В града съм очарована най-много от кея. Много ми допада тук в Севиля, че цялата група
сме задружни и правим всичко заедно. Имах затруднения в общуването с езика им. В
района на практиката, хората отгледжат подправки и билки, близо до зеленчуци, защото
подправките доставят полезни вещества в почвата за добър добив на зеленчуците.“

5.Виктория Силвиева Краева – 12кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„Пътувам за първи път със самолет – много ме впечатли шума в самолета. Комфортно се
пътува и се стига бързо. Общежитието е цветно, различно. Тук сме заедно, весело е и
забавно. След работа успяваме да си починем, практиката не е много ангажираща и
натоварваща, но това е защото сме бързи и се състезаваме помежду си,съчетаваме работата,
с нови знания и със забавление. Имаме време за разходки, за разговори, развлечения и много
танци. Ръководителите на групата са много готини и мили хора. В стопанствата, които
посещавахме хората са добронамерени и ведри. Обясняваха ни търпеливо и подробно.“

6. Димо Великов Димитров - 12кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„Голямо впечатление ми направи, че хората са други, по-добри, по-културни, спокойни.
Обстановката ме успокоява. Впечатли ме паркът към университета, че 9 човека поддържат
целия парк, който е около 1000 дка. Поддържат го, с много техника – „Щил“, дробилка,
машина, която обира отпадъци. В Севиля държат и ценят много конете – след работа ни
заведоха в село, в което има резерват за коне. За първи път чух и видях кобилата да ражда
във водата, и да се отглеждат коне във вода. Улиците в стария град, където ни беше
общежитието бяха сякаш еднакви, малки и тесни, но много живописни. Голямата река много
ми хареса, виждаше се как в нея плуват рибки. За първи път излизам извън територията на
България. В началото ми беше странно, но после свикнах.

Тук много ми харесва, но искам да се прибера. Липсва ми България, хляба ни е друг, ние
сме граждани на България. Хубаво е човек да види,да направи сравнение, да научи нещо
ново,различно,ако можем да вземем нещо да го приложим в нашата страна,да предадем на

другите, така оценяваш какво имаш – България. Аз не бих дошъл да работя в чужбина, искам
да остана да работя и да се реализирам в България.“

7. Йозгюр Ивайлов Асенов – 11кл.
Механизация на селското стопанство / Техник на селскостопанска
техника
„ Най-много ми харесат разходките вечер, защото сме заедно с приятелите. Не ми е трудно
ранното ставане. Това общежитие ми харесва повече от нашето, но няма балкони във всяка
стая. За първи път пътувам в чужбина. Испания ми харесва, но по-хубаво от България няма,
защото там е моят дом. Практиката ми харесва, забавно е да работим заедно всички.
Научавам много от практиката, но и испанците научиха от нас нови неща. В началото
храната не ми харесваше, но вече свикнах и ми харесва.“

8. Валентин Валентинов Андреев – 9 кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„ Исках да дойда в Испания, за първи път излизам извън България. Пътуването в самолета
беше приятно, не ме впечатли. Общежитието е хубаво, само храната е различна от нашата.
Хората са добри и учтиви. Практиката е лесна, трудно е разбирането с хората от практиката,
защото не знаем техния език , а езикът е хубав, бих искал да го науча. Испанците, с които
сме ежедневно учим на български. Тук намерих приятели испанци, с които взаимно учим
езиците си. Мъчно ми е за България и чакам с нетърпение да се върна. Липсват ми
семейството и приятелите. Предпочитам да работя в България, тук в Испания повече
почиват отколкото да работят.“

9. Назми Ахмедов Кючюков – 10б кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„За първи път излизам извън България. Чувствам се странно. Тук в Севиля ми хареса кея
край реката. Практиката в Севиля ми помогна да изляза извън пределите на страната и да
видя друга държава, но най-ми харесва в България и чакам с нетърпение да се прибера.
Чувствам носталгия и ми липсват приятелите. Научаваме нови методи, неща и знам,че ще
са ни от полза. Общежитието е по-хубаво от нашето, храната понякога ми харесва.

Практиката не ме натоварва, интересно ми е. Най-много ми хареса аквапарка, който
посетихме в почивния ден. Бих работил в чужбина заради по-високо заплащане и повисокия стандарт на живот.“

10. Митко Данаилов Георгиев – 12 кл.

Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„За втори път летя със самолет. В Севиля ми хареса всичко, хората и отношението.
Впечатление ми направи отглеждането на червеи за производство на хумус. Практиката ми
харесва и работата не ме натоварва. Приятни са ми разходките с приятелите край реката.
Особено ме впечатлиха черните прасета, от които се произвежда хамона, както и
зеленчуковата градина на Пепе и отглеждането на специален вид гъба – шейтаки.“

11. Димитър Атанасов Веселинов – 11 кл.

Механизация на селското стопанство / Техник на селскостопанска
техника
„Севиля е голям, хубав град и има хубави паркове за разходки, има много спортуващи хора
по кея, в сравнение с България. Сутрешното ставане не винаги ми беше лесно, понякога
трябваше да ставаме рано. Работата на практиката беше лесна, нямаше нищо трудно,
направи ми впечатление, че зариват тревата обратно в почвата за естествена тор, с интерес
слушах и наблюдавах за капковото напояване, за плюсовете и минусите, за ползите, които
носи за селското стопанство. Към момента не ми липсва България, мога да остана, мога и да
се прибера.“

12. Аднан Емилов Орцев – 9 кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„За първи път летя със самолет, хареса ми. Севиля ми хареса. Работата в практиката ми
хареса, не беше трудно. Ранното ставане ми беше трудно, храната ми харесва, отношението
на хората беше мило. В ранчото на Мариса ми направиха впечатление ябълките – нов сорт,
бяха леко кисели, но много вкусни. За първи път видях дърво маслина, портокал. България
ми липсва и искам да се прибера.“

13.Джанер Фазлов Хаков - 10а кл.
Механизация на селското стопанство / Техник на селскостопанска
техника

„За първи път летя със самолет и ми хареса. Града ми харесва – улиците, хората природата.
Общежитието не ми хареса, защото няма прозорци. Червеите ми направиха най-голямо
впечатление, както и фермата за производство на хумус, който намира приложение за
облагородяване на почвата . Бих се върнал да работя в чужбина, но бих се връщал като
натрупам опит в България, за да се опитам да приложа наученото.

14. Габриела Георгиева Атанасова - 8бкл.
Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства
/Лаборант
„За първи се возих със самолет, хареса ми. Испания ми харесва – всичко ми харесваприродата, улиците, хората, тяхното отношение към нас.Най - голямо впечатление
ми направи ранчото на Мариса, всичко беше добре подредено и отглеждано.
Условията - общежитието ми харесаха, храната също, различна е от нашата.Бих се
върнала да работя, защото условията са много добри, както и методите, техниките,
крайният резултат като продукция.“

15. Тодор Стефанов Тодоров – 10б кл.
Ветеринарен техник / Ветеринар
„Харесва ми в Испания- всичко ми се струва еднакво и подредено.Тук всичко е добре
уредено и организирано, както в ранчото на Мариса. Практиката не беше тежка, а приятна
и ни научи да бъдем задружни. Впечатление ми направи отглеждането на коне във вода, за
първи път виждам. Общежиието ми хареса. Интересно ми беше за прасетата, за
производство на хамон и за козите, чието мляко, съдържа бактерии, необходими за
храносмилателната система на прасетата. Бих работил в чужбина. „

16. Александър Дилянов Съртмачев - 11 кл.
Механизация на селското стопанство / Техник на селскостопанска
техника
„ Харесват ми улиците, сградите, кея. Фермата за червеите най-много ми хареса. За първи
път видях червеи, които произвеждат тор. Практиката не ме затруднява. Дори ми подариха
тор от червеите. Интересно ми беше във фермата за производство на хумус.Общежитието е
хубаво, но стаите са малки, нямат прозорци. Храната не ми хареса, друго си нашататрадиционната. Бих работил в чужбина. Тук ми е много хубаво, не ми се прибира. „

17 .

Вероника Викторова Бонева – 10а кл.
Ветеринарен техник / Ветеринар

„В Испания, хората са дрюжелюбни. Не успявам да се наспя, сутрин ставаме рано. Не
работим много, но всичко е много добре премерено. Днес на практиката правих капково
напояване, за първи път го направих. В ранчото на Мариса много ми хареса, добре
подредено и уредено. Животните изглеждаха изключително добре обгрижени. Беше
затворена екосистема, от жълъдите се хранят прасетата, от кората на дърветата се отделя
пласт корк, от който се изработват коркови изделия. Бих дошла да работя в чужбина.
Общежитието ми хареса. Храната също.“

18.Ахмед Алиев Ахмедов – 10а кл.
Механизация на селското стопанство / Техник на селскостопанска
техника
„ Испания ми хареса, бих дошъл да работя в чужбина. Не ми харесва времето – много е
топло. Харесват ми хората, обстановката, природата. Общежитието ми харесва, имаше
голяма тераса на покрива, в началото храната не ми хареса, но след това свикнах – различна
е. Практиката ми е лесна, работата не ми тежи приятно ми е. Във фермата на Кармен ми
хареса производството на хамон, там за първи път видях корково дърво. Увеселителният
парк към „Бритиш скуул“ много ми допадна.Нашите домакини се бяха погрижили да се
чувстваме добре и да научим доста неща, но да и да се забавляваме. „

19. Алпер Айханов Юсеинов – 10а кл.
Механизация на селското стопанство / Техник на селскостопанска техника
„За първи път летя със самолет, хареса ми. Харесва ми града и хората. Червеите ми
направиха най- голямо впечатление, както и прасетата за производство на хамон.
Общежитието не ми хареса, защото нямаше прозорци, и храната не ми харесва. Бих работил
в чужбина, имат различни методи на работа, както и различни продукции. Природата тук
ми харесва, но в България повече.“

20. Сандрина Горанова Мирчева – 12 кл.
Производител на селскостопанска продукция / Фермер
„Харесва ми тук, хората са дружелюбни. Качеството на живот ми допадна.Отношението
на хората е доста мило, гледат ние да се чувстваме добре, бяха ни измислили доста
разходки и посещения, харесаха ми и игрите, атракционите, бяха се погрижили да
разпускаме и опознаваме различната им култура и начин на живот. Природата и градът са
хубави и различни от нашите. Допадна ми фермата с козите, отнасят се към тях много
професионално и мило, като към техни деца. Хареса ми посещението на заленчуковата
градина на Пепе, и изключително ми беше интересно за видовете гъби, които се
произвеждат за външния и вътрешния пазар на Испания. Работата не беше трудна,
забавлявахме се и научихме за приложението на капковото напояване, за производството
на хумус и неговото ползотворно въздействие върху почвата. Бих се върнала да работя тук,
важното е да имам осигурена работа и квартира. Общежитието ми хареса, но храната не.“

