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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!  



  
 

 
 
 
 

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 


