




възможност и други да се докоснат до тази творческа личност. Професор 
Рада Балевска, ръководител на нашата катедра, бях аспирант и специализант 
в едногодишната и школа. Самата тя беше школа, школа за последователност 
и принципност. Не бих пропуснал и проф. Въто Груев - първи Ректор, 
пример за мъдрост, както и проф. Яко Кацаров даде ново направление в 
моята изследователска дейност. 

Научих, че селекцията не е просто отбор и подбор на животни, а 
работа, умение за съчетаване на красивото с полезното. И още нещо, че не са 
важни броя на трудовете (100-150-200), а две, три неща, които имат стойност 
за теб, защото са твоето различно Аз, оценено и от другите. 

Благодаря на всички Вас колеги, мои съвременници и на всички, които 
сте след нас и продължавате нашия път. Преподавателят е като сеяча - той 
хвърля зърното в земята, без сигурността, че ще го прибере, но знае, че има 
други след него и птици има, има живот, който продължава. 

Г-н Ректор, колеги и приятели, 
Приемам това отличие не като удовлетворение на едно его, защото 

никога не съм се стремял към награди, а като израз на признателност за онова 
малко останало след мен от моята професионална дейност. Освен това 
казахте, че съм и писател. Не, съм покръстен за това, когато не рисувам 
пиша. От тази сцена на духа ми се прииска да цитирам думите на един мой 
герой попаднал „там долу" се провиква: „Вие, там горе, които сте горе -
внимавайте! Всяко общество може да свети, може и в тъма да тъне. Всеки от 
него, всеки в него е една лампа. Колкото повече включени лампи, колкото 
повече свещи, толкова по-светло за всички ще бъде!" 

Млади колеги, живеем в сложно и противоречиво време. Лесно време 
няма. И моето не бе спокойно. Както казваше големият наш журналист Петко 
Бочаров - „...аз живях в 3 строя, в 3 епохи." Бих повторил това. Война, 
бащите нй на фронта. Следвоенно бедно време, време на труд, на ентусиазъм, 
на колективизация, индустриализация, бригадирски движения, ограничения, 
съображения, илюзии - излъгани и нови илюзии - демокрация. Но най-важно 
е човек да намери себе си, своя път, да работи с убеденост, че това което 





агроном, зооинженер, ветеринарен лекар, агро-инженер, еколог, технолог на 
хранителните продукти, икономист. 

Винаги съм мечтал за това, на Вас се отдава тази възможност да 
предлагате цялостен продукт и знайте, помнете, работата е зараза, от това не 
може да се избяга, тя е въображение и свобода! Извинете ме, че не се 
предпазих от съвети в този хубав, паметен ден за Вас. 

Ще заснемете много щастливи мигове от този ден. Ще минават 
годините, ще се връщате към тях с деца и внуци и ще се питате - нима това 
съм аз? Чертите ще се променят, важно е да запазите вашата топлина и 
светлина. 

Пожелавам Ви хубав, щастлив 8 декември, за Вас последен студентски 
празник, вече с дипломи за специалисти в ръка. 

Благословен да бъде Вашия път! И нека Бог да дава сили да стареем 
още! 

Благодаря Ви! 

5.XII. 2018 г. 
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