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училище с традиции, училище с бъдеще 

 
   

   - Техник на селскостопанска техника 
със специалност Механизация на 
селското стопанство 
   - Техник растениевъд със специалност 
Растителна защита и агрохимия 
   - Икономист със специалност 
Земеделско стопанство 
   - Фермер със специалност Земеделец 
(вечерна форма при навършени 18 г.) 

 

  - Безплатно обучение за управление на 
МПС – категории „Ткт“, „Твк“ (работа със 
селско- стопанска техника), „В“ 
 - Стипендии за ученици от социално 
слаби семейства, за сираци и полусираци, 
за отличен успех 
 - Общежитие за нуждаещите се 

    

   - Диплома за средно образование 
   - Свидетелство за професионална 
квалификация 

 

   - Реализация във всички сфери на 
земеделското стопанство 
   - Сигурна работа 
   - Добро заплащане 
   - Възможност за кандидатстване във 
ВУЗ 

  

   В училището функционират кръжоци и 
клубове, в които всеки може да се запише 
според интересите си. Организират се 
екскурзии, състезания, посещават се 
театрални постановки, провеждат се много 
училищни и спортни празници. 

    
Земеделието – основен отрасъл 

 

 

    



С Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р АС Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р АС Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р АС Т Р А Н И Ц А  Н А  Д И Р Е К Т О Р А    

HH     

                                                                                                              

  Г-н Живко Жеков чете свои стихове на Майските литературни вечери – 2015 г.,               
организирани от читалище „Напредък“, гр. Търговище 

 

                          

 
Нека скоро да нададем обществен вик 
за българския богат и мелодичен език. 
Езикът ни, преди с блясък магнетичен, 
като че ли е замрял в сън летаргичен. 
 
Език, на който са писали нашите поети, 
сега малко мъждука, дори хич не свети. 
Език, аплодиран в бляскавите ни салони, 
май не отговаря на ценностните канони. 
 
Преборим ли се за неговия чист блясък, 
ще ни се даде и самочувствие, и тласък. 
Използването на забравена стара дума 
е като възстановената някогашна сума. 
 
Ако я накичите с не една нова дрешка, 
дори няма да усетите хорска насмешка. 
Ако пък пред чужди думи благоговеем, 
много дълго време от срам ще линеем! 
 
Чуете ли отнякъде непознат брътвеж, 
значи сте попаднали във водовъртеж. 
Чуждицата е като изтегления кредит, 
за който не достига обществен дебит. 
 
Има нужни според нашата Академия, 
но на някого действат като епидемия. 
Думите наши ще продължа да величая, 
образа на езика с оптимизъм ще извая! 

 
 
                                           Живко Жеков 

    

                            
 

 
Преди празника на Кирил и Методий                  
щастие в Търговище нас ни споходи.                 
Наградени бяха ученици прекрасни,                   
а на сцената бяха като ангелогласни. 

 
Успехите в Общината са повсеместни               
и всички наградени хора бяха  местни.                                                             
Грамота получи всеки учител новатор,               
кметът отново беше уважаван оратор. 

 
Залата беше пълна, гледаше в захлас,           
внезапно на сцената се появи цял клас.            
Това като че беше някакво знамение:                
любимия  учител не го чака забвение! 

 
На учениците даваме  научния залък,                
операта - балет приехме като подарък!              
Не всеки получи невероятния шанс                                                                                    
да изгледа на живо „Кармен-Данс”! 

 
Космическият глас на оперния певец                 
бе в съзвучие със всеки учител творец!                     
Балетът беше като прекрасно сияние,               
който хармонира с научното знание. 

 
                                          Живко Жеков 
 
 
 

 



    
    По традиция през месец май се провежда 
празник на ПГ по земеделие. И тази година в него 
се включиха учениците от всички класове. 
Водещите Моника Христова и Елена  Атанасова                 
гордо обявиха, че учат в първото професионално 
училище в целия търговищки регион, което 
навършва 63 години от своето създаване. 
Деветокласничките  разказаха интересната 
легенда за свети Георги победоносец – 
покровител на земеделците и животновъдите. 
 

   
 

    Всички присъстващи бяха впечатлени от 
танците на Марияна Стилиянова и Йорданка 
Стойкова. 
 

                                  
 

    А когато на импровизираната сцена излезе 
гласовитият Айхан Салиев и запя „Назад, назад, 
моме Калино“, публиката изригна. Безспорно, 
момчето притежава истински талант. 
 
    Празникът продължи в двора на училището.      
И... на празник като на празник. Заредиха се 
състезания и игри, в които всеки намери своето 
място и се включи в сектор, който му е най-
интересен. В оспорваното първенство за 
майсторско управление на трактор на първо 
място се класира Мехрин Мустафов, на второ – 
Аксел Хюсеинов и на трето – Октай Себайдинов 
– всички от ХІІа клас. 
 
 

   
 

     
     Победител във футболния турнир излезе 
отборът на Х клас, който, за изненада на 
присъстващите, поведе срещу тима на 
абитуриентите. 
 

    
    
     Деветокласничките победиха в срещата по 
волейбол. 
     В състезанието по бягане на 50 метра най-
бърз се оказа Светлин Сашев от Хб клас. 
 

   
    
     Еуфорията ставаше все по-голяма. С много 
смях беше съпроводено състезанието за скачане 
с чувал. Светлин отново успя да остави зад 
гърба си останалите участници и да заеме 
челното място. 
    Стана ясно, че най-бързи са десетокласниците, 
но пък най-силни се оказаха учениците от ХІІа 
клас – безспорни победители в забавното 
състезание по теглене на въже. 
 

 
 
    Празникът, организиран от г-жа Борисова, г-н 
Дафинов и г-н Якимов, завърши с раздаване на 
награди за отличилите се: топки, тениски и др. Но 
най-голямата награда бяха усмивките върху 
лицата на всички присъстващи и настроението от 
едно незабравимо изживяване.   
 



 

 

1962 – 1979 

Аз съм гъвкава, млада, петнайсетгодишна,                                                                                                      
аз съм толкова млада за пръв път до днес,                                                                                    
несравнима съм с цвят на напъпила вишна.                                                                                                   
Нямам плахост и кротост, и сладък финес. 

     През краткия си живот Петя Дубарова 

създава поетични творби, импресии, приказки и 

разкази, които се открояват със самородната си 

изразна лекота, с дързостта и свежестта на 

художественото виждане. Младата поетеса 

естетизира природните стихии и човешки 

ценности – морето, лятото, дъжда, младостта, 

любовта, поезията, възвръщайки архетипния им 

смисъл и първичната им красота. Стиховете й 

разкриват духовния облик на едно поколение, 

нежелаещо да се примири с унифицирането и с 

пошлостта.  

Пролет 

Повярвали в лудия смях на петлите, 
в звъна на камбана с нестройно сърце, 
взривяваме зимната броня на дните 
с момичешки устни, с момчешки ръце. 

Мокрее стопеният сняг по косите. 
Красиви сме в джинсите от кадифе. 
И чувствам как огън на кръгове скрит е 
в очите ни с тежкия цвят на кафе. 

Мостове, задрямали сфинксове, дюни... 
Със наш седемнайсетгодишен размах 
възсядаме, будим... Но кой ли целуна 
косите ми светли от слънце и прах? 

Дали ме докосват по светлото чело 
смутените устни на дръзко момче? 
А може би просто задъхана радост 
в косите ми блика, в кръвта ми тече...  

                                      Петя Дубарова                 

...а съм само една - и за пръв път съм млада,                                                                                                     
като грабната в миг от дървото сълза,                                          
като пламък, изригнал от девствена клада,                                                                                    
като лумнала бързо нагоре лоза. 

Доброта   

Понякога съм толкова добра,                              
че цялата изтръпвам и боли ме.                           
И вените ми, сплетени в гора,                            
ми търсят ново, благородно име. 

Понякога съм толкова добра!...                           
И скрива ме във коша си чемшира                     
на двора. Неизмислена игра                                  
ме търси и ръцете ми намира! 

Понякога съм светла като мед.                           
Тогава светли устни ме обичат.                       
Понякога съм златен слънчоглед,                       
красив като главата на момиче. 

Понякога съм бяла и добра.                                   
Как рядко ми се случва да съм бяла!                  
Тогава искам сън да подаря                                     
на всекиго. И свойта обич цяла 

да счупя на парченца от стъкло,                        
да пръсна и добри ръце да сгрея.                         
И дала сок на нечие стъбло,                                
да пазя свойта тайна, че живея!    

.          Петя Дубарова 

                   
Клуб„ДЪГА –приятели на книгата и изкуството“ 

провежда литературен следобед на тема:     
„Бяла и добра“, посветен на Петя Дубарова 



ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА 
 

     Клуб ”Млад еколог” с ръководител г-жа Бойка Казакова и клуб „Светът на 
растенията” с ръководител г-жа Антоанета Господарска, работещи по проект УСПЕХ, посетиха 
производствената база на ФЛОРА ЕООД в град Търговище. Кръжочниците разгледаха парниците и 
оранжериите и се запознаха с етапите на производството на цветя и влиянието им за екоравновесието 
в природата. Учениците бяха силно впечатлени и изявиха желание сами да извършат някои дейности 
от производствения процес. Пикираха вкоренени резници и засадиха грудки от цветя. Така всеки 
участник даде своя принос за озеленяването и разкрасяването на града ни.  

           

 
Акция „Зелен коридор“ – ръцете са поизцапани, но пък училището стана много по-красиво. 

                
 
Участниците в клуб „Светът на растенията“ изработиха красиво пано от царевична шума и зърна. 
 

          
 

На екскурзия в Котел и Жеравна – пред Природонаучния музей и пред родния дом на Йовков 
 

                 

 



 

КЛУБ  „ДЪГА“ – приятели на книгата и изкуството  

 
     КОИ  СМЕ  НИЕ  - млади ентусиасти, които не обичат скуката и искат училищният живот да бъде по-
интересен.  Харесваме книгите, музиката, театъра. Увличаме се от поезията.  Някои от нас се  опитват 
да пишат стихове. Малко се притесняваме, но...изкуството ни привлича. Нашият ръководител – г-жа 
Цветанка Иванова ни помага да се изявим. 
 
 Пътят до сцената е дълъг, но репетициите са забавни.                                                          
Съпричастна, добронамерена и емоционална,  публиката винаги ни подкрепя и ни дава кураж.          
Когато усетим искри в очите й, разбираме, че трудът ни не е напразен.    

                          

 

Литературен следобед: „Аз не 
живея: аз горя“  по повод 100-
годишнината от трагичната смърт 
на Пейо Яворов 
 

 
 
Рецитираме собствени стихове 

 
 
 

Посещаваме театрални 
постановки 

Убеждаваме се, че театърът е 
магия. Усещането да се потопиш в 
един различен свят е прекрасно.  
 

 

Литературен следобед: „Най-
големият жизнелюбец “ по повод 
65-годишнината от смъртта на 
Елин Пелин 

 
 

Организираме  
Ден на плодородието 

 

 
 

 
 

 

Литературен следобед „Ще 
снемем ние слънцето при нас“ по 
случай 105-год. от рождението на 
Н. Вапцаров 

 
Издирваме легенди и обичаи от 
родния ТЪРГОВИЩКИ КРАЙ .  
На Деня на лозата възкресяваме 
местния народен обичай „Трифон 
Зарезан“. Изпълняваме 
литературната композиция „Лоза се 
вие, извива“  

 

 

Когато Георги и Антон засвирят, 
публиката се възпламенява  

 

   

                    



                                       

                                          
                                              От час не иска днес никой да избяга.                                                                     
.                                             Урокът свърши – вие сте на ход!                                                                               
.                                             Задружният ХІІ клас се стяга                                                                                                        
.                                             да щурмува трудния живот. 

 

      
 

На добър път, скъпи абитуриенти!  Попътен вятър! 

 

     

   

       

              

 

                                                        



																																	 	

 

 

         

 

Контролно. Преподавателят внимателно следи 
учениците и от време на време гони тези, които 
хваща с пищови. 
През вратата поглежда директорът: 
- Аааааа, контролно ли правим? Тук сигурно е 
пълно с любители на преписването! 
Преподавателят му отговаря: 
- Не, любителите ги гоня. Тук са само 
професионалистите... 
 
 
-----------------------------------------------------------------
- 
 
 
 

 
 

В час по химия учителката пита: 
- В какво се разтварят мазнините? 
- В тиган! - отговаря Иван. 
 
 

 

 
 

                
 
 

Ученичка: 
  - Госпожо, мисля, че не заслужавам двойка! 
Учителката: 
  - Знам, но няма по-ниска оценка! 

 
 

 
 

Учителят пише изречение на дъската и пита:         
- Сашо, къде е подлогът?                                          
Ученикът отговаря:                                                    
- Не знам. Не е у мене. 
         
------------------------------------------------------------------ 

 
Пламен се връща от училище и разказва на баща 
си, че в часа по химия е направил химически 
опит, от който е последвал взрив. 
- И учителят ти писа двойка, нали? 
- Не успя...  

 
Редакционен екип: Цветанка Иванова,  Николай Пенчев, Мариана Марчева, Моника Марчева, Георги Георгиев, 
Антон Василев 

  


