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Пролетта в Сандански е 
факт, който ежедневно 
се доказва с нараства-
щите температури на 
въздуха и разлистващи-
те се дървета . Но дока-
то природата започна да 
се връща към активен 
живот едва през март, то 
животът на гимназистите 
от нашето училище е 
такъв много преди да се 
завърнат птиците от юг. 
Прави сме, нали? Ако се 
съмнявате, прочете  за 
нашите постижения, кои-
то припомняме с предва-
рителното извинение, че 
сигурно ще пропуснем 
някоя изява, не защото 
тя е незначителна, а за-
щото участията на уче-
ниците от ЗПГ „Климент 
Тимирязев” са толкова 
много, че все нещо ще 
забравим. 

       В първите дни на 
новата 2012 година раз-
брахме, че традиционно 
имаме победител в кон-
курса , организиран от г-
жа Мария Неделчева - 
евродепутат, чиято наг-
рада е посещение в Ев-
ропарламента и екскур-
зия до Брюксел. Но ра-
достта ни се примеси и с 
гордост, защото двама 
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наши съученици – Симе-
он Здравчев от 
11”А”клас и Теменужка 
Траянова от10”Б”- ще 
пътуват до белгийската 
столица, а Бояна Гоцева 
от 11”Б” ще бъде нашият 
представител  на тър-
жествата по случай Деня 
на Европа. Призови мес-
та извоюваха и момиче-
тата от клуба по спортна 
стрелба, участниците в 
състезанието 
„Иновационен лагер”, 
фотографката Деси 
Шемкова, достойно и 
запомнящо се е и учас-
тието на тримата ни два-
десетокласници – Вели-
зар Фератов, Любослав 
Иванов и Радослав Кри-
лов, които се класираха 
на второ място на регио-
налното състезание 
„Млад фермер” и про-
дължават отборно в на-
ционалната надпревара. 
Не можем да не споме-
нем и успеха на Елена 
Димитрова от 12”А” клас, 
която посети Холандия – 
награда в конкурс, в кой-
то тя победи с есе, напи-
сано на английски език. 
За славата на нашето 
училище, което навлезе 
в годината, в която ще 
се отбележи  55-

годишния и юбилей, доп-
ринесоха и участниците 
в олимпиадите, като че-
тирима наши съученици, 
трима по философия и 
един по гражданско об-
разование, са предложе-
ни за национален кръг. 
Стартира и работата на 
клубовете по Национал-
ния проект „Успех”. Впе-
чатляваща беше първа-
та публична проява на 
защитниците на  приро-
дата , в лицето на  
„Екоключ”, които в нача-
лото на своята дейност 
заявиха, че ще работят 
сериозно и амбициозно, 
за да променят тради-
ции, мислене, навици не 
само в нашето училище, 
но  и у учениците от ос-
новните училища, които 
бяха не само гости на 
тяхната премиера, но  и 
поканени с намерението 
да бъдат спечелени като 
съмишленици за кампа-
нията на „Екоключ” с 
красноречивото наиме-
нование „За чисто учи-
лище”. 

    Месецът е март, тре-
тият в годишният кален-
дар, а участията в кон-
курси, състезания, олим-
пиади, надпревари, ак-

ции са  десетки. Кой 
стои зад тези амбициоз-
ни проекти и каузи? С 
малка част от участници-
те ще ви срещнем чрез 
интервютата, които взе-
ха ЗПГ журналистите. 
Нашата идея е да откри-
ем – кой е модерният 
стил на живот в нашата 
гимназия. Дали сме се 
справили?  Прецени ти, 
наш читателю .  
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Интервю с господин Терзийски 

- Господин Директор , от начало-
то на втория учебен срок в наша-
та гимназия стартира дейността 
на клубовете, които работят по 
проект „ Училище със себеутвър-
ждаване и подготовка към еро-
пейски хоризонти” или както го 
наричаме с неговото по-
популярно наименование „ Ус-
пех”. Бихте ли ни изяснили какви 
са целите на този проект?   

    - Общата цел на проекта е да 
направим училището  привлека-
телно за младите хора. Този про-
ект  се финансира от Европейския 
социален фонд по оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси” и целите на проекта са 
да осмисли  свободното време на 
учениците в училището, както и 
на учениците, които са в риск и 
има опасност да отпаднат. Затова 
в документацията, във формуля-
рите, които се попълваха за кан-
дидатстване в проекта, трябваше 
да има и ученици, които са в риск 
или застрашени от отпадане. Това 
са наши възпитаници, които имат 
над 100 извинени отсъствия, над 
10 неизвинени, които са имали 
двойки през миналата учебна го-
дина, така че това е целта на про-
екта и ние смятаме, че можем да я 
изпълним. Има и други специ-
фични цели. Например чрез учас-
тието в проекта да се повиши мо-
тивацията на учениците в този 
образователен и възпитателен 
процес; те да развият допълнител-
ни знания, умения, компетентнос-
ти и да се осмисли свободното им 

време.  

- А какъв е броят на учениците, 
които ще работят по този проект?   

    - Условието беше между 35-40% 
от общия брой на учениците да 
бъдат обхванати в тази дейност. 
Това означава не  повече от 255-
260 ученици  да вземат участие в 
проекта.  В момента са  228 участ-
ници. 

     - А лесно ли се сформираха гру-
пите към клубовете или техните 
ръководители бяха затруднени да 
мотивират своите възпитаници?  

    - Максималната бройка не можа 
да се изпълни и този факт показва, 
че може би мотивацията не е доста-
тъчна.  Навярно някои ръководите-
ли бяха затруднени да сформират 
своите групи.Но в края на краища-
та, в нашето училище има  много 
разнообразни дейности за участие 
в други проекти, с международни 
контакти, участие в национални 
конкурси, състезания и поради тази 
причина приемам, че учителите са 
имали трудности при формирането 
на клубовете. Надявам се  в нача-
лото на следващата учебна година, 
когато ще започне втората фаза на 
проекта,  да имаме повече време за 
разясняване на дейностите. 

    - Известни са усилията на ръко-
водството на нашата гимназия, 
също така и на нашите класни ръ-
ководители, да се намерят адекват-
ни и модерни методи, чрез които 
отсъствията на нашите съученици 
да намалеят. Смятате ли, че работа-
та по клубовете от проект „Успех” 
ще помогне при разрешаването на 
този проблем? 

     - Аз вече казах, това е и целта на 
проекта. Като знам, че големият 
брой отсъствия е най-големият 
проблем на нашето училище,  надя-

вам се това да стане. Учениците с 
отсъствия  не са чак толково много, 
а би трябвало да бъдат. Не знам 
дали проектът ще помогне за раз-
решаването на този проблем, но 
при всички положения ще има ня-
каква помощ.  Възлагам големи 
надежди  на  прект „Успех” . 

     - Благодаря Ви, господин Ди-
ректор, за отделеното време и за 
разбирането.  

Стр. 2 Март, 2012 
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Интервю с Йордан  Йорданов 

Представи се? 

 -Аз съм Йордан Йорданов от 10 г клас, паралелка „ГОТВАЧ”  

Ще можеш ли да довършиш изречението „ Модерно в Земеделска професио-
нална гимназия е...” : 

- Да си арт! 

Какво точно те привлича? Какво е важно за теб? : 

-  Не знам какво ме привлича, но изпитвам удоволствие, когато рисувам. 

Защо рисуваш? 

 Харесва ми, показвам себе си, опознавам себе си, виждам, че съм силен чрез то-
ва, което правя. 

Какво рисуваш? 

-Каквото ми дойде на ум. Повод да кажа, че приемам и поръчки като всички из-
вестни художници – шегувам се, разбира се. 

Как гледат твоите съученици на изявите ти? 

-Радват се. 

Как подбираш хората, с които се обграждаш? 

Първоначално ги опознавам, след това по интереси. 

Кои са най-важните отговори,които намери в своя стил за себе си? 

-Търся ги. 

Коя е твоята мечта? 

-Все още нямам. 

Благодаря ти за интервюто! 

Интервю с  

Нина Скачева  

 

Представи се. 

Здравейте, казвам се Нина 
Скачева от 11а клас, профе-
сия „Митническа и данъчна 
администрация”. 

Нина, довърши изречение-
то „Модерно в Земеделска 
професионална гимназия 
е......”  

- Модерно в нашата гимна-
зия е да си спортист. 

Какво точно те привлича? 
Какво е важно за теб? 

- Привлича ме спортът, по-
скоро самбото и джудо-
то.Важно за мене е да се 
справям добре както в учили-
ще,  така и на състезания. 

Как гледат твоите съучени-
ци на изявите ти? 

Добре,радват се много за 
мен,когато спечеля някое 
състезание и ме подкрепят. 

Как подбираш хората, с ко-
ито се обграждаш? 

 Първо ги опознавам и след 

това ги допускам до себе си. 

Кои са най-важните отговори,които намери в своя стил за себе си? 

 Все още ги търся.            

Коя е най-голямата ти мечта? 

 Да се реализирам в бъдеще, да стана известна спортистка и да имам 
много успехи. 

Благодаря,Нина, и ние ти желаем успехи.  

Стр. 3 Март, 2012 
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Виктория Анталавичева 
от 10 „Б” клас. 

Модерно в Земеделска про-
фесионална гимназия е ЗЕ-
ЛЕНОТО. 
Какво точно те привли-
ча? Какво е важно за теб? 
От няколко години зелена-
та екологична мода стара-
телно се опитва да плъзне 
из всички сфери на нашия 
живот. Първоначално я 
възприемах като бърза, 
еднократна, утихваща въл-
на, но постепенно осъзнах, 
че за мен тя спада повече 
към бавната мода. Загнезд-
вайки се в моето и в съзна-
нията на други ентусиас-
ти,  зеленото ни подтикна 
да осъзнаем, че екологично-
то е не просто една стих-
ваща мода, а продължите-
лен период, епоха, а може 
би ера, която е резултат 
от непрекъснатото жела-
ние на човек да задоволи 
измислени от него нужди. 
Ние, от клуб „Екоключ”, сме 

Стр. 4 Март, 2012 

привлечени от нуждата за 
промяна в нашето собст-
вено съзнание, чрез която 
вярвам, че ще бъдем ключа 
към спасяване на планета-
та. 
Как гледат твоите 
съученици на изявите 
ти? Иска ми се да вярвам, 
че гледат положително. 
От обсъжданията на 
идеите до момента на 
тяхната реализация 
работим заедно и нашите 
съвместни усилия дават 
положителен резултат. 
Как подбираш хората, 
с които се обграждаш? 
Подборът е въпрос на 
лично самоопределение и 
избор. Ние всички сме 
единомишленици, вярващи 
в зеленото и в това, че 
нещата могат да се 
случат сега, днес и тук.  
Кои са най-важните 
отговори, които намери 
в своя стил за себе си? 
Осъзнах, че някои каузи 
като екологичните, са 
прекалено значими, за да 
бъдат част от 
еднократната мода и наша  
задача е да ги направим 
част от бавната чрез 
индивидуален подход и 
нестандартни идеи.  

Представи се. 

  Катя Цурева от 11 „В” клас. 

Довърши изречението 
“Модерно в Земеделска 
професионална гимназия 
е...”  

     …да си  кулинар. Да 
умееш да приготвяш вкус-
ни храни и всеки ден да 
научаваш по една интерес-
на рецепта. 

     Но с това не се изчерпва мо-
ят отговор, защото е модерно 
да си въобще ученик в училище, 
в което дори звънецът звучи по 
различен начин, а в междучаси-
ята хубавата българска музика 
ни зарежда и ни кара да сме 
усмихнати.  

Как гледат твоите съученици 
на изявите ти?  

    Скоро участвах в регионал-
но състезание за млади готва-
чи в гр. Пирдоп. Бях доста при-
теснена и моите съученици ми 
оказаха голяма подкрепа. Да-
доха ми съвети и пожелания 
за успех. По това съдя, че ще 
реагират добре и на бъдещите 
ми изяви.  
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Стр. 5 Март, 2012 

Как подбираш хората, с кои-
то се обграждаш?  

     За да се сприятеля с даден 
човек, първо трябва да  не се 
чувствам притеснена, когато 
съм в неговата компания. Да не 
мисля дали изглеждам доста-
тъчно добре, дали говоря пра-
вилно и т.н. Искам да ми пома-
гат да бъда такава каквато съм.  

 

 Кое е най- важно за теб?  

    В момента най- важно за мен 
е образованието ми. Искам да 
завърша успешно 11 и 12 клас и 
да кандидатствам в желания 
университет.  

Важно е семейството и прияте-
лите ми да се гордеят с мен. 
Важно е и аз да съм доволна от 
себе си. 

 

Коя е най- голямата ти меч-
та? 

   Най- голямата ми мечта е да 
уча и след това  да работя, това 
което ме влече най- много, а 
именно кулинарията.  

Искам да опозная тази сфера, 
да усъвършенствам работата 
си, да науча много нови неща 
и да видя много нови места.  

 

Катя Цурева 11 „в” клас  

Казвам се Ася Кръстева, от 10а клас,специалност 
„Данъчна и митническа администрация”.Харесвам пара-
лелката си,харесвам част от съучениците  си,но не всич-
ки.Доволна съм от избора на паралелка. 
             Довърши изречението „Модерно в Земедел-
ска професионална гимназия е ..”  
„....да си активен,да взимаш участие в повече дейности и  
да се занимаваш с повече неща, за да откриеш своите 
таланти. 
Какво точно те привлича?Кое е важно за теб ? 

 Привличат ме клубовете,  които се създават в учили-
ще и извънкласните дейности.Важно е за мен да се 
представя добре в проектите,в които участвам. 

  Как гледат твоите съученици на изявите ти? 
 Всеки ученик гледа различно,  някои не одобряват 
това, което правя,  други се присмиват, трети като 
разберат,че се занимавам с даден проект искат и те 
да се запишат. 

Как подбираш хората,с които се обграждаш? 
 По това какви интереси имат и дали  интересите ни 
съвпадат. 

Кои са най-важните отговори,които намери в своя 
стил за себе си ?  

Не знам, все още ги търся . 

Аз съм Катя Илиева от 11 б 
клас ,паралелка „ Селски Тури-
зъм” 

Довърши изречението 
„Модерно в ЗПГ е ... „ 

Да се танцуват автентични на-
родни танци .  

Какво точно те привлича ? 

Това , че са различни от дру-
гия стил народни танци  , които 
не съхраняват нашите обичаи 
в техния чист вид, а  автентич-
ните представят традиционния 
фолклор и то, запазвайки жи-
вата връзка  - предци, съвре-
менници, идни поколения.  

Как гледат твоите съученици 
на изявите ти? 

Някои се подиграват , но това 
не ме притеснява, защото смя-
там, че се занимавам с не-
ща,които са по-скоро повод за 
гордост. 

Как подбираш хората ,  с кои-
то  се обграждаш ? 

По умението им да запазват 
своето достойнство, а и да 
уважават чуждото. Ценя и иск-
реността у хората, затова и 
моите приятели трябва задъл-
жително да я притежават.  

Кои са най-важните отгово-
ри , които намери в своя 
стил за себе си ?  

Все още не съм ги намерила .  

Коя е най-голямата ти меч-
та ? 

Да завърша 12 клас и да се 
превърна в един преуспял чо-
век . 

Благодаря !!!  
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Настоящият документ е изгот-
вен с финансовата помощ на  Про-
ект BG051PO001-4.2.05  “Да нап-
равим училището привлекателно 
за младите хора”, съфинансиран 
от ЕСФ по ОП “Развитие на чо-
вешките ресурси” 2007—2013 г. 

                Тази страница предвиждахме да бъде запълнена със стихове, разка-
зи, рисунки, чиито автори са ученици от нашата гимназия. За съжаление тя е 
празна. Знаем, че творците се славят със своята скромност, но знаем, че и 
мечтаят за публични изяви. Заповядайте при нас, това огромно пространст-
во е ваше. Очакваме ви! 

                                         Клуб “Аз творя” 


