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

Ура - пълна пролетна ваканция! 
Интервю на Станислава Барутчиева с г-н Терзийски 

 
 
-Г-н Терзийски, кое наложи “двустранно” 
удължаване на ваканцията? 
-Причините, поради които коледната ваканция 
започна преждевременно и завърши няколко 
дни след “регламентираното” й време, са 
няколко. Основната причина е в ниските 
температури през 
декември и януари. 
Такива ниски 
стойности не са 
запомнени от дълго 
време в нашия 
град. Те неизбежно 
повлияха на 
микроклимата в 
класните стаи. Със 
заповед от 
началника на ХЕИ 
прекъснахме 
учебния процес. До 
началото на ваканцията оставаха четири дни, 
което практически се превърна в удължаване 
на неучебното време. Така със заповед на 
министерството на образованието (МО) 
планираната от 21 декември ваканция започна 
от 18 декември. Негова е преценката, че 
тежките зимни условия пречат за нормалното 
протичане на учебните занятия.  
-Означава ли това, че е липсвало гориво? 
-Не! Причината е по-друга! Сградата на нашия 
техникум се отоплява само преди обяд. Не е 
оправдано централното отопление да работи и  
 

 
 
след обяд, защото тогава няма ученици и в 
стаите остава малка част от персонала. 
-Как ще компенсираме пропуснатия учебен 
материал? За сметка на пролетната 
ваканция ли? 
-С писмо от МО е наредено всички училища, 

прекъснали учебния 
процес със заповед на 
ХЕИ, да отучат 
съответните дни до 30 
април.  
Аз пуснах вътрешна 
заповед, с която 
определям 8 февруари, 
30 март и 13 април за 
учебни дни. 
 Това, разбирате сами, 
не повлиява границите 
на пролетната ваканция: 
тя си остава от 31 март 

до 7 април 2002 година. 
-Нашият техникум е известен с това, че 
отбелязва всеки празник с определено 
мероприятие. Какво предвижда планът т.г.? 
 -Освен традицията за честването на Свети 
Трифон Зарезан на 14 –ти т.м. (неучебен ден за 
нас) ще отбележим 45-та годишнина от 
създаването на техникума ни. Разбираемо е, че 
това събитие е най-значимото през настоящата 
учебна година, затова неговото ознаменуване  
ще бъде свързано с редица мероприятия, които 

Продължава на стр.2 

Така изглеждаше входът на 
училището на 25.12.2001г.  



  
        
 
 
 

      
Христина Иванова 10а 

 
За учениците от техникума 14 февруари не беше 

учебен ден, но тяхното присъствие бе задължително на 
учебното поле, където се провеждат практическите 
занимания на учениците. Там бе изнесена празничната 
програма, подготовена от 9е и 11а класове. 

Г-н Цулев влезе в ролята на Свети Трифон, а г-н 
Терзийски заряза лозето с думите:”Колкото капки, толкова 
тона грозде!” 

Сред присъстващите бяха г-н Каменов от 
Министерството (интервю с него четете в този брой) и 
кметът на обощината д-р Попов. От полето всички отидоха 
на площада в центъра на града, където тържеството 
продължи с друга програма, която можеха да проследят 
всички жители и туристи в Сандански. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Къде празнуваха деня на влюбените 

Сашо Попов 
В присъствието на класните ръководители 

паралелките по цветарство от 9 и 10 клас празнуваха в р-т 
“Чевермето” заедно с г-н Костадинов, преподавател по 
биологоия. В същото време лозаро-винарската паралелка се 
весели в механа “Мариус” с г-жа Порчева. Купоните бяха 
по-щури от тези, които описва в-к “Струма” и продължиха 
да късно. Шшшшт, тихо! Да не чуят тези, които държат на 
вечерния час! Макар че учениците бяха придружени от 
учители …  

 
 

ще проведем през последните 
седмици на април. Вече тече 
подготовката за тях. Изготвен е 
план-сценарий на голяма и 
разнообразна програма, 
подробностите за която ще поясня 
в следващите броеве на вестник 
“МС”. 
-Много актуални са темите за 
вечерен час и иниформи. Част от 
възпитаниците на техникума ни 
са непълнолетни. 
-Въвеждането на вечерен час ще 
стане след гласуване в Общинския 
съвет. Със заповед на кмета  на 
община Сандански д-р Драго 
Попов беше обявена комисия, 
която е опълномощена да прави 
проверки в заведения, дискотеки и 
интерклубове за достъп на 
малолетни и непълнолетни в тях 
след 21 часа, както и за продаване 
на алкохол и цигари.  
В тази комисия съм включен и аз, 
и г-жа Каралежкова. Може би 
казаното от мен звучи за някого 
заплашително или страховито, но 
всички вие трябва да разберете, че 
създаването на такава комисия се 
прави с една-единствена цел: 
запазване живота и здравето на 
учениците! Ние родителите, 
учителите и обществениците не 
можем да останем безразлични и 
безучастни към случилите се 
трагични инциденти в столицата 
през тази зима. Грижата за 
възпитанието на вашето поколение 
върви успоредно с грижата за 
образованието му. Даването на 
качествени знания и осигуряването 
на добро възпитание у младите 
хора са сериозен бъдещ “капитал” 
в една държава. 

Продължение от стр.1 
ТСС отпразнува Трифон Зарезан 



 
 
 
 
 

ВИНО Е ИМАЛО И НА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ ... 
 

Добра възможност за професионална реализация 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Г-н Каменов, хареса ли Ви програмата? 
-Благодаря за поканата! Като присъствам на 
това мило тържество, аз се присъединявам 
към радостта на всички ученици тук. В 
страната ни има общо 98 техникума  и това е 
първото ми посещение, защото на този пост 
аз работя от месец октомври. 
-Въпреки това имате ли вече впечатления 
от техникума като цяло? 
-Смятам го за един от най-добрите, в който 
възможноста за реализация е голяма. 
-В него има над 600 ученика. Защо е така 
според Вас? 
-Причините за това са много. Не зная коя е 
най-важната, най-значимата. Уверен съм, че 
професиите, които дава това училище са 
добри и атрактивни. Възпитаниците му имат 

възможност за добра реализация в 
професионалния си живот. Към такава 
професия са ги насочили и техните родители 
навярно. От съществено значение е добрата 
сграда, условията за провеждане на 
практиката и високият професионализъм на 
съответните учители. Като се има предвид, че 
много училища в страната са в тежко 
финансово състояние, тук постиженията в 
учебния процес са големи, перспективата е 
добра. 
-Какво ще пожелаете на всички влюбени 
ученици? 
-Да изживеят красиво своята любов. Тя е най-
благородното човешко чувство и прави 
хората по-добри. Пожелавам на всеки ученик 
да обича и да бъде обичан. 

 
 

Не ще лозе молитва, а мотика! 
 
 
 
 
 

 
Химимията осигурява препаратите за борба с 
вредителите по лозята. Изкуствените торове 

са добър помощник за труда на лозаро-
винарите. 

 

  

       Г-н Каменов е директор на дирекция 
“Наука и образование” в Министерството 
на земеделието и горите. Той бе един от 
гостите, поканени за тържеството, което 
се проведе в учебната база на техникума в 
чест на Свети Трифон. В края на 
тържествената програма с VIP-госта  
разговаряха репортерите на “МС” Боби 
Руйкова, Христина Иванова и Станислава 
Барутчиева. 

        Две мнения няма по въпроса за вкусното грозде и хубавото вино. Макар да са под “егидата” 
на богове и светци, те искат много грижи и знания. Казал го е народът ни кратко и ясно: Не ще 
лозе молитва, а мотика!  Затова макар да отдаваме нужната почит към традицията, дошла от 
вековете за прослава на римския бог Бакхус, гръцкия Дионисий и православният светец Трифон 
Зарезан, то е редно да не забравяме и думата на съвременното научно знание. Как например 
химията участва в процеса по отглеждането на лозя? Този въпрос репортер на вестника зададе 
на г-жа Виолета Джолева, преподавател по химия. Ето нейният отговор: 
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А биохимията  има връзка със създаването на 
нови сортове лози и нови форми за борба с 
вредителите, които задължително са 
безопасни за здравето на потребителя. Тя се 
произнася и за създаване норми за торене, 
като при това се цели неувреждане 
структурата на почвата. 
Химията е във връзка с много учебни 
дисциплини: с механизацията в селското 
стопанство - изучава горивата на МПС  

 
(трактори, редосеялки и други 
селскостопански машини), проучва металите 
за тяхното изработване (чугун, стомана), има 
връзка със земеделието и лозарството – 
разглежда структурата на нишестето и маята. 
Свързана е и със физиката, за което ще 
разкажем в следващите броеве. Поради тази 
тясна връзка на химията с много клонове от 
науката, дори в аграрните държави тя се 
изучава и прилага с приоритет. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продължение от стр.3 

Майко мила 
 
Майчице, ти моя мила, 
с нежно ангелско лице, 
с обич ти си ме дарила. 
Аз те любя от сърце. 
    Майчице, букет съм свила 
    с най-прекрасните цветя 
    и червени карамфили 
    аз за теб държа сега. 
Ще целуна аз ръцете, 
за които бих тъжила, 
ако някога далече 
аз отида, майко мила! 
 
Цветелина Маноилова 9е 

Мартенските празници 
Цветелина Маноилова 9е 

 
Началото на месец март е изпълнено с хубави 
празници. Един от “най-пъстрите” - денят на 
Баба Марта, вълнува малки и големи заради 
традицията. Закичването на хора, къщи, 
плодни дръвчета и селскостопански животни с 
червено-бялия символ на здраве и дълголетие е 
потръгнало от времето на прабългарите и е 
останало до днес. В началото на март по 
ревери на дрехи, по китките на ръцете грейват 
малки “слънца” и ги сваляме, щом видим 
първия щъркел за сезона. 
Трети март, националният празник на 
Родината ни,  е патриотична страница от 
нашата история, която ни прави горди. 
Осми март е най-милият празник за всяко дете, 
защото тогава то  поздравява своя най-близък 
човек. Мама е винаги първата дума, която 
произнасяме: и когато се учим да говорим, и 
когато сме в беда! 
Осми март е празник за всяка жена. Нейните 
близки и роднини, нейните приятели и познати 
я поздравяват или й поднасят своя подарък, 
независимо какъв и колко голям е той. По-
важно е да бъде от сърце. 
 



  
 

 

Мирна борба между конкуренти 
Климентина Аркадиевна 

 

 
   
         Кой твърди, че в община Сандански 
липсва журналистика? Нищо подобно! 
Журналистика има – и то каква! (Традиции 
няма големи, но това е друга тема.) Бум на 
журналистиката са решили да осъществят 
навярно всички тийнеджъри в града, защото 
в-к “МС” вече има свой конкурент, при това 
много сериозен: излезе първият брой на в-к 
“СГЖ” (Сандански гимназиален живот), 
който ни гостува със своя рубрика, а “МС” 
ще му върне визитата както подобава. Да се 
запознаем като членове на т.н медийно 
общество. 

Райна била възпитаничка на 
гимназията, а знаете ли чий беше Илия 
Луков?! Отгатнахте! На нашия техникум!  
Така че изобщо няма да му се размине! Иска 
или не иска, той ще пее на 45-годишнината от 
създаването на техникума. Да се стяга от 
сега! Вестник ще му подарим и автографи ще  

 
 

искаме. Внимание: някой трябва да се 
погрижи за поканата! И навреме! Тук ще 
проличи кой е фен и кой не е! И кой е добър 
журналист – интервю да вземе. 

Да се върнем на темата за по-младия 
от “МС” вестник: признаваме, че 
гимназистите се организираха по-яко от нас и 
отпразнуваха Деня на влюбените с повечко 
“екстри” в бара на инерхотела, но пък нали 
същият календарен ден е за нас нещо като 
професионален празник. Ние почетохме друг 
светец, освен това него го тачи источно-
православният календар!  

Е, последният ред  нека бъде 
предизвикателство! Кой вестник ще 
отбелязва по-български празници!  Иде 
Благовец … Ако е прието, че Осмият ден от 
март е международен ден на женската 
солидарност, то 25 март е чисто християнски 
празник. За него, за благата вест, ще пишем в 
следващия брой. 

 

 
 
 
 
 

Броя подготвиха: В.Георгиева и Й.Тодорова             0746/3- 24-48     e-mail: tsss@mbox.infotel.bg 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          на снимката: Г-н Терзийски на 14.02.2002г. 
 

блицинтервю 
 

Възхитен съм от празника 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Лицата на любовта 
есе на Христина Иванова 10а 

 
На 14 февруари беше празникът на Свети Валентин, денят на влюбените. 

За любовта са изпяти много песни във всички жанрове, написани са много стихотвороения и книги 
с художествен текст, нарисувани са много валентинки в знак на обич към даден човек. Любовта 
започва винаги с чувство, което е нежно и красиво като цвете, но по-късно можем да я видим и с 
друго лице: жестока, отмъстителна, жадна за сълзи като войната. От любовта до омразата може да 
има само една крачка, защото любимият човек би могъл само с една своя постъпка да ни стане 
противен и да го намразим завинаги. 

            В Сандански бе учредена секция на 
Съюза на работодотелите в системата на 
народната просвета в България. За неин 
председател бе избран г-н Емил Терзийски, 
директор на ТСС “Акад. К.Тимирязев” . 
Честито! 
Подробна информация за целите и задачите на 
съюза очаквайте в следващия брой на в-к 
”МС”. 

Александър Попов от 9е клас бе активен 
участник в програмата на празника. С 
него разговаря репортерката на “МС” 
Елеонора Димитрова 
 
-Сашо, доволен ли си от първото си участие в 
този празник?  
-Възхитен съм от самото провеждане на 
празника. Радвам се, че той ми даде възможност 
да  покажа своя талант пред ученици и учители. 
-Смяташ ли, че се представи добре? 
-Това трябва да кажат самите гости на 
тържеството, а аз съм на мнение, че межеше да се 
представя и по-добре. 
-Какво ще пожелаеш на неучастващите? 
-Следващата година и те да покажат своя талант 
на рецитатори и певци. 

С кой псевдоним е известен Димитър Христов Чорбаджийски? – Отговорите очакваме до 
излизането на следващия брой. Ще има награди! 

Александър доказа, че е добър 
певец пред своите съученици и 

съучилищници. Той има 
странно хоби: да се снима с 

всички поп фолк звезди за 
спомен. 


