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Издание на Техникум по селско стопанство “Климент Тимирязев” – гр.Сандански 
 

Здравей, читателю! 
 

Приятно ни е да се запознаем! Ние сме 
членовете на клуб “Млад журналист” (МЖ) и ще 
списваме (сами!) с помощта на един редактор 
вестника, който държиш в ръцете си. 

Идеята за него дължим изцяло на директора   
г-н Терзийски. Всичко останало си е наше: интервюта, 
репортажи, коментари, обща информация и най-вече 
тичането насам-натам, търсенето на новини от 
всякакво естество, които касаят училищния живот или 
са “външни”, но  представляват интерес за колективите 
в ТСС “Акад. Тимирязев”. Затова ако ти, уважаеми 
читателю, имаш какво да кажеш, заповядай при нас! 
Връзката ни с теб е класният ръководител. Тук 
отваряме скоби, за да уточним нещо много важно. Не е 
задължително да си член на клуб “МЖ”, за да 
изпращаш за него информация. Може да си ученик или 
учител в ТСС или пък просто приятел на клуба ни, 
независимо кой си, къде учиш или работиш в община 
Сандански. 

Амбицирани сме, в заружната ни работа да не 
отстъпваме по нищо на високопрофесионалните 

вестници. Същевременно си даваме сметка, че 
започваме (практически и теоретически) от “аб” в 
журналистиката, затова няма да ни е лесно, но ти, 
читателю, не гледай снизхоително на новинарските ни 
грешки. Посочвай ни всяка слабост и неточност. 

За твоето компетентно мнение и дружеска 
критика предварително ти благодарим. Знае ли се, 
може утре с Теб да работим рамо до рамо в някоя 
редакция.(При този  бум на журналистиката!) 

Светът е “глобъл вилидж” (голямо село), така 
смятат родителите ни. Малката планета земя става още 
по-малка днес, в условията на всякакви комуникации 
по суша, въздух и вода. Транспортира се стока, 
информация, човек. Връх на скоростите в съобщенията 
е Интернет, затова открихме наш, собствен електронен 
адрес (виж карето). 
             Пиши ни! Ние ще ти отговаряме на страниците 
на “Млад Стопанин”. 
Приятно четене! 
 

Редколегията 
 
 

Повече извъкласна дейност и ангажираност 
Интервю на Станислава Барутчиева с г-н Емил Терзийски 

 
-Г-н Тезийски, инициатор сте на в-к ”МС”. Защо? 
-Това е много важен въпрос! Аз винаги съм бил за 
разнообразие в извънкласните дейности и през 
последните години това ясно се вижда. Създаде се 
духов оркестър, клуб по спортни танци, камерен 
оркестър, секция по тенис на маса и т.н.  Именно 
затова реших да предоставя още една възомжност за 
реализация на вас, учениците. Стремя се с всички сили  
да ви предпазя от недобрите предложения на улицата 
каквито са например наркоманията и 
противообществените прояви. 
         Продължава на 2 стр. 

Първият учебен ден – 2001/2002 



  
 
 
 
-Как виждате бъдещето на нашия техникум? 
-През тази учебна гоина той е сред първите училища в 
страната по отношение на численост. В нашия 
техникум има 26 паралелки с близо  635 ученика. По 
тази численост делим I и II място с Пазарджик срещу 
всички селскостопански техниуми в страната. 
Усилията ще са насочени към разкриване на нови 
специалности и професии, които да дават възможности 
на учениците след завършване на образованието си да 
намерят своята адекватна реализация. Ще подобряваме 
и в бъщеще материалната база. Ще се стремим да 
поддържаме връзки със сходни училища в чужбина,  
като ще участваме в някои проекти по програмата 
“Сократ”. 
-Каква е причината за нарастване броя на 
учениците? Заслугата изцяло Ваша ли е? 
-Заслугата е на всички учители, ученици и на 
ръководството в ТСС “Кл. Тимирязев”. Много  от тях 
промениха отношението си към училищния процес в 
положителна посока. Всички подобриха отношението 
си един към друг и в резултат на това в техниума 
постъпват все повече ученици. Смятам че така ще бъде 
и занапред.  Високият професионализъм на колегите е 
сам по себе си една реклама за техникума ни. Ние сме 
вече уилище, което е фактор в родното образование и с 
нас се съобразяват много училища в страната. 
-Какво е мнението Ви за честите смъртни случаи на 
млади хора от града  и техникума ни? 
-Първо искам да кажа, че много съжалявам за всички 
случаи. Там където те са резултат на заболявания, пред  
които медицината е безсилна, ние не можем да 
направим нищо за спирането им, но там където те са  

 
 
 
свързани например с пътно-транспортни 
произшествия, не можем да очакваме от лекарите 
чудеса, а е нужно първо да се замислим, след което да 
обединим усилия за тяхното предотвратяване всички 
ние: родители, учители и ученици. 
-Как точно? 
-С уважение към живота! Преди всичко! Това включва 
много дейности, идеи, организация, труд и време.  Не 
бива да жалим сили за всичко изброено, защото този 
въпрос е много сериозен и не търпи отлагане. 
Човешкият живот е нещо изключително ценно, както 
по отношение на роднинската привързаност, така и 
като работна ръка. Начини за борба със злополуките 
има. Трябва да ги търсим. Навсякъде.    
- Моля Ви, благословете старта на в-к “МС”? 
-На целия колектив в клуб ”Млад журналист”, който 
ще води дейността през тази учебна година и ще 
издава в-к “Млад стопанин”, пожелавам много здраве, 
много работа и вдъхновение! Очаквам да отразявате в 
него фактите такива, каквито са. Ние, неговите 
читатели, трябва да бъдем обективно и своевременно 
информирани за всички събития, прояви, дейности и 
срещи, осъществени в нашия техникум, както и за 
предстоящите събития. Идеята за училищен вестник не 
ми е хрумнала случайно. Както казах в началото на 
това интервю, аз съм за всякакви форми на 
извънкласна дейност и за пълна ангажираност на 
учениците с една-единствена цел: повишаване на 
тяхната обща култура успоредно с избягването на 
вредното влияние, на което ги подлага улицата при 
безделие.    
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“Млад стопанин” 
Христина Бойкова Иванова 

 
      Младо вестниче е то. 
     Любов носи и добро. 
     Ако скука те споходи, 
     Дай си с него ти разходка. 
    Страниците разтвори 
    ТСС ще видиш ти. 
    Опознай живота там, 
    Поприказвай с него сам. 
    Адска гордост е за нас 
    Нашият “Стопанин млад” 
    И за нищо на света 
    Няма аз да го сменя! 

17.09.2001  
                   Хлябът е символ на живот! 

 
 

Продължава от 1 стр. 



  
 
 
 

Внимавайте с 
отсъствията! 

Г-н Терзийски осигури 
безплатна ексурзия 

 

    На 29 септември част от 
учениците на ТСС “Кл. Тимирязев” 
посетиха панаира в Пловдив. 
Ексурзията беше осигурена от 
директора на техниума  г-н 
Терзийски. Екскурзианти бяха 
всички, които имаха до три 
неизвинени отсъствия, през втория 
срок на учебната 2000/2001 година. 
В края на тази година отново ще има 
безплатна ексузия. Така че 
внимавайте с отсътвията и 
помислете преди да бягате от час! 

 Христина Бойкова  

 

 
Съпруга* посреща мъжа си от 
работа. 
-Изяде ли си сандвича днес? 
-Да, защо? 
-Защото едва сега забелязах, че съм 
намазала обувките с пастет! 
*Съпругата не е била ученичка в 
паралелката “Оператор в 
производството на хляб, хлебни и 
сладкарски изделия”.  
 

 Подготовка на ТСС  
за 1 ноември 

 
В чест на Празника на народните 
будители в ТСС ще се проведе 
тъжество, чието организиране е 
поверено на г-жа Финка 
Георгиева. Празничната програма 
включва произведения из “Епопея 
на забравените” от патриарха на 
българската литература Иван 
Вазов. Стиховете ще рецитират 
Антон Георгиев, Венцислав Дуев, 
Даниела Попова, Елена Петрова и 
Иванка Георгиева, всички от класа 
на г-жа Мариана Ризова. 
Предвижда се излъчване на част 
от рецитала по местното радио. 

Христина Иванова 
 

 
Новата паралелка в ТСС задоволява нуждата от кадри 

 Интервю на Александър Попов с г-жа Мария Удева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Г-жо Удева, необходмо ли беше създаването на 
такава паралелка? 
-През последните години ТСС “Кл. Тимирязев” доби 
нов облик. Неговото развитие върви в синхрон с 
икономическото и социалното развитие на страната. 
Създадени бяха много нови профилирани паралелки. 
Частният сектор навсякъде е може би най-голям и с 
най-бързи темпове на развитие в хранително-вкусовата 
помишленост. Община Сандански е една от най-
големите общини в страната ни. По тези причини бе 
необходимо да се създаде именно такава паралелка, 
която да покрива нуждите от съответни кадри в тази 
област на нашия живот. 
 

-Има ли много работни места за тази професия? 
-Да станеш професионалист и да заемеш достойно 
място на “Сцената” на живота никак не е лесно. 
Всички знаем, че без храна и особено без хляб не може 
да съществува живот, тъй както без вода и въздух. 
Затова думата хляб е свещена. Това от своя страна ми 
дава една увереност за непреходната необходимост на 
тази професия, свързана с производството на хляб и 
хлебни изделия. Сигурна съм, че всеки добър ученик 
ще намери своята реализация в професионален план. 
-Пожеланията ви към настоящите ученици и тези, 
които ще канидатстват? 
-Кандидатите бих посъветвала да изберат такава 
паралелка, за която имат голямо желание и вътрешен 
усет, така че после те да бъдат удовлетворени от 
избора си.  На първокурсниците от хранително-
кусовата паралелка пожелавам с лекота да се справят с 
учебния материал, с голяма професионална любов да 
усвояват избраната учебна дисциплина и да създадат 
авторитет на своето име като работници в тази 
несъмнено нужна и уважавана професия. 

 
 
 
 
 
 

 

                      Г-жа Удева е класен ръководител на 
новообразуваната паралелка “Оператор в 
производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия” 
Новите идеи, новите въведения крият ако не страх и 
безпокойство, то поне любопитство. Затова в-к “МС” 
разговаря по темата с учители и ученици. 

Не съжалявам за избора  
Ели Димитрова 
          Учебната година бе към своя 
край. На всички ни предстоеше да 
вземем важното решение – къде ще 
учим от тук нататък?! Този избор 
за мен беше труден, исках да про- 
продължа на всяка цена с 

дължа на всяка цена с компютри. 
Подадох документи в няколко 
училища. Приеха ме навсякъде, но 
не и там където най-много желаех: 
икономика на селското стопансво. 
Не се отчаях и реших да опитам 
чрез второто класиране, бях си 
втълпила, че обезателно трябва да 

 

уча в тази паралелка. Очаквах да ми 
бъде лесно, защото учих доста време 
информатика. След време, постепен-
но, тази идея започна да ми омръзва. 
Сега не съжалявам, защото в “Опера-
тор в производство на хляб, хлебни и 
сладкарски изделия” изчаваме много 
интересни неща. 
 



  
 
 

ШЕГА   И   РАЗМИСЪЛ 
 

Дали Нютон е обичал кафе? 
 
Климентина Аркадиевна 
 

В напрегнатото и уморително ежедневие често 
се случва да потърсите нещо освежаващо и 
ободряващо. Мнозина сред хората от всички възрасти 
прибягват веднага към чашата с кафе. Има я 
навсякъде, у дома, в града и на всеки уличен ъгъл.  Тя 
е лесна, достъпна, евтина и … нездравословна! Много 
по-безобидно от кафето е да изпиете чаша натурален 
сок, а още по-полезно е да изядете цял плод с кората 
(измит), защото печелите тройно: първо – спестявате 
си отровата на кофеина, второ – в полезността на 
плодовете учените нямат спорове, трето – процесът на 
дъвчене е най-добрата гимнастика за венците и зъбите.  

 
Попитайте личния си стоматолог, ако не вярвате. 
И още една възможност за отмора имате. Разтоварваща 
гимнастика. 

Частен сучай на гимнастиката е разходка на 
чист въздух. В нашия град той е уникален! 
Ако пък сте с художествени заложби, живият контакт 
с природата не само ще ви ободри, но и вдъхнови! За 
поезия, музика, изобразително изкуство. 

Пишейки това, се сещам как Нютон седял под 
едно плодно дръвче за почивка и размисъл. Паднала 
зряла ябълка, съвсем до него. Тогава той се замислил 
за причината и … открил закона за гравитацията. Ако 
беше предпочел  чаша кафе … 

Има още неоткрити закони! 
 
 
           

Избор на модели 
 
Илияна Ангелова 
 
     Цветелина Маноилова, ученичка от 9е 
(новата паралелка в ТСС) се яви на 
кастинг в кафе-ресторант “Мерилин” на 
13 октомври. Там бяха представени  
модели на МА “Визаж”. Целта на 
мероприятието беше изборът на 
манекени за регионалния подбор в 
Благоевград, който се проведе на 20 т.м., 
организиран от Веселина Ангелова. В 
него участваха 30 момичета от страната. 
    Цветелина бе сред избраните на 
кастинга.  Тя и сестра ú подписаха 
договор за работа с модната агенция.  
  

  

 
 

  
 
Първа точка за нашия отбор 
 

Боби Руйкова 
 

   Отборът на ФК “Климент Тимирязев”- 
гр.Сандански  завърши на равно (2:2) с 
отбора на Сапарева Баня  - “Германея”. 
Борислав Щърбев отбеляза първия гол  
във вратата на “Германея”.  Вторият гол 
за нашия отбор падна при автогол на 
противниковия отбор. 
    Отборът,  като цяло се представи 
добре, а Георги Павлов от 10з показа 
отлична игра.  
     Следващият мач ще бъде на 3.ХІ с  
“Пирин”– гр.Гоце Делчев. Футболните 
фенове на училищния отбор имат 
голама надежда, че техните съученици 
ще ги зарадват с още по- голяма победа 
. 

 
Агропрогноза “МС”

 
Млади стопани, чували сте поговорката 

“Денят се познава по утрото”. Ако тя е вярна, то 
можем да се доверим или поне да се заслушаме в тези 
предания, с които народът ни през вековете е 
прогнозирал суша, пороен дъжд, плодородие(берекет) 
или слаба реколта. Тук публикуваните народни 
поверия са подбрани от Ели Димитрова. Ако знаете и 
вие, пишете ни за тях и за подробности, с които са 
свързани, например молитва за дъжд. А защо не  
 успоредно с тях и поговорки от типа на “Не ще лозе 
молитва, а мотика!” 

*Каквото е времето на Димитровден (26 Х), такова ще 
бъде и на Коледа.*Ако вали дъжд, ще вали на всеки 
празничен ден през годината. 
*Суха есен – дъждовна пролет. 
*Студена есен – плодородна година. 
*Ако есента е много топла, а зимата кишава, студът ще 
е продължителен. 

МОДА СПОРТ 



Броя подготвиха: В. 
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Издание на Техникум по селско стопанство “Климент Тимирязев” – гр.Сандански 
 

На гости в Македония  
Анета Тегова, преподавател по бългаски език и литература 

 
На 08 ноември т.г. с група ученици от ТСС 

“Кл. Тимирязев”, придружавани от от директора г-н 
Терзийски. Посетихме Земеделското училище в град  
Струмица Република Македония, по покана на 
ръководството на училището и във връзка с 
тържеството в чест на  патрона Димитър Влахов,                    
загинал в борбата за автономия на Македония. 

Ученичка изнесе доклад за живота и 
дейността на патриота, чухме и вълнуващ рецитал, 
наблюдавахме спортни надпревари и полагането на            
свежи цветя пред паметника в двора на училището. 
След празничната програма бяхме поканени на богат 
обяд. 

Учениците от нашия техникум Мария 
Димитрова и Даниела Лазарова от 12а и Илиан Илиев 
от 12г бяха определени от ръководството на техникума 
да посетят Струмица като награда за тяхното активно 
участие в провеждането на рецитали и други 
извънкласни мероприятия, организирани от учителите 
в ТСС. 

 
 

Директорът на ТСС в гр. Сандански 
 г-н Терзийски поднася символичен подарък на  
г-н Делев, директор на Земеделското училище  

в гр. Струмица, Република Македония. 

Семинар в ЦПР 
Станислава Барутчиева  

 
В нашия техникум се проведе семинар в Центъра 

за професионално развитие на учителите. В него взеха 
участие директори и учители от редица  техникуми в 
страната: ТХВП Лом, ТСС Пордин, ТОХ Перник, ТМЕТ 
гр. Червен бряг, ТСС “Бузема”,  
ТСС – Сандански, ИО на МОН- Плевен  и др. 

Участниците в семинара са разделени на две 
групи, които работят по нови съвременни техники на 
преподаване. Първата от тях е “урок с множество типове 
интелигентност” под ръководството но г-жа Момъкова, а 
именно: 
 

1.Производство на бели трапезни вина. 
2.СПИН – световен проблем (за часа на класа). 

       Втората техника е “урок с посетител” под 
ръководството на г-жа Каратанчева, методист в 
училището: 

1.Жената – майка и любима. 
2.За и против агресията в училище.    Двете групи 

представиха разработените от тях уроци на 08.11.2001 в 
сградата на техникума ни.  
 

 



  

 
 
        
 

 
 

Възможност за реализация в чужбина 
 

Подписана е Харта за развитие 
Поставено е началото на мрежата Франция – България – земеделски училища 

Станислава Барутчиева 
 
 

Както във всяко елитно училище в 
страната ни, в нашия техникум учениците 
имат възможност да изучават два чужди 
езика с право на избор между английски, 
френски и руски език. Благодарение на 
Министерството на земеделието и горите и 
Бългаска асоциация на франкофоните от 
земеделския свят на нас учениците ни се 
предоставя една блестяща възможност за 
реализация в чужбина. 

Установено е сътрудничество между 
земеделските училища от Франция и 
България и бе подписана  Харта за развитие 
на двустранните отношения през следващите 
години. Тази Харта утвърждава 
съществуващите двустранни връзки и поставя 
начало на т.н. Мрежа Франция-България – 
земеделдси училища. Нейната цел е 
изграждане на система от постотоянни и 
целеви връзки между сродни земеделски 
училища в двете държави. 

Предложението идва от LEGTA, 
земеделско училище във Франция, намиращо 
се в град  Шатийон – сюр – Сен, с директоор 
Жан – Франсоа Айе. 

Сътрудничеството ще се осъществява 
на базата на разменни начала, по-точно 
взаимни посещения на учители и ученици. 
Тази идея има за цел: 
= развитие на професионалното 
агрономическо образование 
= организиране на стажове за ученици и 
учители 
= разработване на съвместни програми 
= установяване на връзки между учебни 
заведения 
= доближаване и изравняване на отделните 
учебни системи 
= развитие на културните връзки между 
страните 
= изучаване на поне един чужд език 
= взаимно признаване на титли в рамките на 
агрономното образование. 

Междудържавната спогодба е факт, за 
нас учениците остава трудът по усвояване на 
професионални знания и старанието при 
изучаване на международен език. Поне един! 
С това светът става малък, а възможностите 
ни големи! Успех! 

 

Торта от директора за учениците с висока обща култура 
Христина Иванова 

 
      На 29 октомри от 13 часа в ТСС “Тимирязев” се проведе 
състезание по решаване на кръстословици. Целта беше да се 
провери будната мисъл на ученика. Кръстословицата беше 
много голяма и неизвестна за възпитаниците на техникума. Те 
имаха на разположение 30 минути за проверка на интелекта 
      Г-жа Анета Тегова обяви резлтатите след тържеството, 
посветено на народните будители. Мечтаното първо място 
завоюва отборът на 12а клас. На второ място се класира 
сборният отбор от 10а и 10б клас и на трето отборът от 10в и 
10г клас. За победителите ще има торта, осигурена от г-н 
Терзийски. Добър апетит!  

Първият учебен ден – 2001/2002 



  
 

 
 
 
 

Здрав дух в здраво тяло 
 

Славка донесе слава! 
 
 

 
 
 
 
 
-Славке, за първи път ли участваш в крос? 
-Да за първи път и много се радвам, защото 
тръпката беше невероятна. Препоръчвам на 
всички момичета да участват през следващата 
година. 
-Труден ли беше маршрутът? 
-Смятам го труден и изморителен, може би 
защото участието ми е първо. Но пък щом 

успях да се класирам на едно от челните 
места, не е невъзможно труден! 
-Защо избра да учиш в ТСС? 
-Моят брат също тук продължава своето 
образование, но не заради него, а защото 
смятам, че този техникум дава едно солидно 
образование и една добра  професионална 
подготовка. Разбира се за тези, които се 
стараят достатъчно за нейното постигане.

 

 
ПРОФЕСИЯ  СПОРТЕН ЖУРНАЛИСТ 

 
Отборът-домакин загуби 

 

Юношите на ТСС изиграха поредните 
си футболни срещи 

 
Коментар на Боби Руйкова 10а 

 
    Отборът на ТСС Сандански –                                
ФК “Кл.Тимирязев”  загуби с 3:7 от временния 
лидер в групата “Пирин” гр. Гоце Делчев. В 
следващата среща, като гости на “Миньор” Бобов 
дол, младите футболисти (все още несъвзели се от 
домакинската си загуба) допуснаха шест гола в 
своята врата. 
    Въпреки двете си поредни загуби този млад 
отбор има бъдеще, смятат  стари познавачи на 
най-популярния спорт на планетата. “Ние вярваме 
във вас, момчета!” Това е лозунг-увереност, 
издигнат от феновете на отбора. Към него се 
присъединява и в-к “МС”. 
     До редакционното приключване на броя 
резултата от футболната среща между ФК 
“Кл.Тимирязев” и “Септември” Симитли, която се 
проведе на 16.11.2001 от 13 часа на стадиона в с. 
Дамяница, не бе ясен. За играта и резултата от нея 
очаквайте публикация в следващия брой на 
вестника. 

 ТЕНИС на МАСА 
 

Усилена подготовка в ТСС 
 

Боби Руйкова 10а 
 
    Два пъти седмично (понеделник и сряда) в 
общежитието на техникума ни се провеждат 
усилени тренировки на секцията по тенис на 
маса. Към цялостния състава на секцията има два 
отбора момчета и три момичета, които 
сформират женския отбор. 
    Трите момичета са достигали до финали на 
Републиканско първентство. Да пожелаем на тях 
и на всички момчета от секцията по тенис на 
маса бъдещи успехи, които да ги отведат не само 
до Републиканско първенство, но и да го 
спечелят! Успех! 

 

           На 31 октомври се състоя кросово състезание в град Сандански. В него участваха 
ученици от всички училища. На 5-то място в състезанието и 1-во за ТСС се класира Славка 
Стоянова от 9е клас. В-к “МС” я поздрави с успешното представяне в спортното мероприятие, 
а Александър Попов направи с нея кратко интервю. 



  

 

 
 
 

 
 
 

КРЪСТОСЛОВИЦА “МЛАД СТОПАНИН” 
 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         

  
1. Вид тестени изделия 
2. Медици 
3. Безправен човек 
4. Опера от Чайковски 
5. Метод, похват 
6. Плетени текстилни изделия 
7. Животни, кото носят къщи 
8. Геометрично тяло 
9. Богинята на любовта 
10. Император на Франция – 1804-1815 
11. Вратар на “Пирин” Благоевград 
12. Град в Северна България 
 
 
 

Съставител Христина Иванова 10а 

 
  

 
      По инициатива на г-н Цулев  
алпинеум ще краси двора на 
ТСС “Кл.Тимирязев”. 
      Задружният труд по 
осъществяването на 
безпрецедентната идея се 
дължи изцяло на възпитаници 
от различни класове на 
техникума. 
         В този брой са само част 
от тях. 

 
 

 
 

 
 

Броя подготвиха: В.Георгиева и Й.Тодорова              0746/2- 24-48     e-mail: tsss@mbox.infote.bg 


