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Началото за Техникума по механотехника е поставено през
1965 г., когато със заповед на Министъра на народната просвета е
открита първата учебна година на новото училище. Първият
директор е инж. Стефан Петков, първите 140 курсисти са
разпределени

в

четери

паралелки

и

две

специалности:

“Технология на машиностроенето – студена обработка “ – 70
курсисти; “ Двигатели с вътрешно горене “ – 70 курсисти.
Строителството на сградата на училището започва през 1968
година и на 15.09.1970 г. вече се води теоретичната подготовка в
нея, а през пролетта на 1971 г. се преместват и работилниците.
Официалното откриване на новата база е на 21.05.1971 година.

На 11.05.1995 г. се състои церемония за даване име на
Техникума по механотехника гр.Търговище. След издигане на
националния флаг и стихове от Иван Вазов, изпълнени от състава
за художествено слово при техникума, е прочетена заповедта на
министъра на отбраната за даване името „Цар Симеон Велики” на
ТМТ – Търговище, която влиза в сила от този ден – 11 май 1995 г.
Денят на славянските просветители Св. Св. Кирил и Методий – 11
май е избран за патронен празник на училището. На тържеството
по повод именуването на ТМТ присъстват: ген. Драгомир Иванов
от МНО, проф. Петър Константинов – председател на
Общонародно сдружение „Мати Болгария”, първият директор на
ТМТ инж. Стефан Петков, Георги Майсторски – директор на
Националния историко-археологически комплекс „Велики
Преслав”, директори на военно-ремонтни заводи в страната,
ръководители на града и общината, бивши учители, служители и
ученици на техникума. Варненски и Великопреславски
митрополит Кирил отслужва водосвет.

През септември 2007г. стартира проект ”Моето училище –
традиции и бъдеще”, одобрен по националната програма
“Училището – територия на учениците”, модул “Ритуализация на
училищния живот” на МОН, който продължава и през учебната
2008/2009 година. Той има за цел да приобщи учениците към
училищните и национални традиции, да ги приучи към опазване на
културно-историческото наследство.
Изработват се:
 ритуалните костюми: със съдействието на партньорите по
проекта “ГАЛАНТ7” ООД;
 жезъл: от учениците от XIIг клас, специалност “Машини и
системи с ЦПУ”, по време на изведената им практика във
фирма “ЛИРА” ООД – гр.Търговище;
 витрина за експониране символите на Симеоновото
войнство: с участието на ученици от специалност
“Мебелно производство” – Неджиб, Сезгин и др. във
фирмата ЕТ “ЗОРА-МЕБЕЛ” с. Голямо Градище.

Витрината с експонираните символи на Симеоновото войнство –
знаме, клетва, химн, лого, девиз, жезъл, ритуалните костюми на
цар Симеон Велики и царица Мария, боилите и на пратеника на
новоприетите ученици и учители в ПТГ и др. е разположена във
фоайето на училището, така че всеки, който влиза в училището,
има възможността да се запознае с тях, да прочете за “Златният век”
на цар Симеон Велики, да разпали по едно мъничко огънче в
сърцето си.

Девиз на ПТГ “Цар Симеон Велики”: екип по проекта
Лого на ПТГ “Цар Симеон Велики”: дело на Стамен Иванов и
Росен Радев, по идеи на Ахмед Ахмедов и Дженгиз Мехмедов

Текст: Димитър Димитров, бивш Директор на ПТГ „Цар Симеон
Велики“ и старши учител по български език и литература
Музика и аржимент: Костя Кряколов
Изпълнение: състав при “Дом за младежки дейности”
гр.Търговище и с участието на ученичките от ПТГ Сияна Колева,
Цветелина Димитрова и Иванка Александрова

От 1995 година всяка пролет около 11 май, празника на ПТГ
„Цар Симеон Велики“, новодошлите възпитаници на гимназията
всъпват в редиците на Симеоновото войнство, участвайки във
възстановка на „Дипломатически прием на Цар Симеон Велики”.
При възможност тържественият ритуал се състои в залата на
Археологическия музей в гр. Велики Преслав – столицата на
Симеоновото царство или в Кръглата (Златната) църкава.
Под звуците на църковни песнопения на сцената оживяват
образите на царя-книжовник, царицата и царския писар, оставящ
за поколенията случващото се. Нарочен пратеник известява
Симеон, че са дошли хора, които искат да станат част от неговото
войнство.
Кръстникът на училището Георги Майстроски произнася
думите на клетвата, които встъпващите в редиците на
Симеоновото войнство повтарят със същото вълнение.
След полагане на тържествената клетва кръстникът на
техникума Георги Майсторски връчва специалното знаме на
Симеоновото войнство.

В двора на гимназията е позиционирана
„Властелин“ с автор доц. Минчо Минев.

скулптурата

Портрет на Цар Симеон от именития български
художник Димитър Гюдженов

ПОХВАЛА ЗА ЦАР СИМЕОН
ВЕЛИКИЯТ МЕЖДУ ЦАРЕТЕ ЦАР СИМЕОН,
ВЪЗЖАЖДАЛ СЪС ЖЕЛАНИЕ ПРЕСИЛНО –
ТОЙ, МОЩНИЯТ ВЛАДЕТЕЛ, - ДА ОТКРИЕ
ПОЗНАНИЯТА, СКРИТИ В ДЪЛБИНАТА
НА ТЕЗ ТРУДНОДОСТЪПНИ КНИГИ
И В МИСЛИТЕ НА МНОГОМЪДРИЯ ВАСИЛИЙ
ЗАПОВЯДА НА МЕНЕ, НЕМЪДРИЯ ПО ЗНАНИЕ,
ДА ПРОМЕНЯ РЕЧТА ВЪВ ДРУГА ФОРМА,
НO ДА ЗАПАЗЯ СМИСЪЛА НА МИСЛИТЕ МУ.
ТЯХ, СЯКАШ И ПЧЕЛА ТРУДОЛЮБИВА
ОТ ВСЕКИ ЦВЯТ ОТДЕЛЕН НА ПИСАНИЕТО,
СЪБРАЛ ГИ КАТО ВЪВ ЕДНИЧКА ПИТА,
ИЗЛИВА ГИ, ПОДОБНО НА МЕД СЛАДЪК
ОТ СВОИТЕ УСТА ПРЕД ПЪРВЕНЦИТЕ,
ЗА ДА НАСТАВИ УМОВЕТЕ ТЕХНИ.
НОВ ПТОЛЕМЕЙ КАТО ИМ СЕ ПРЕДСТАВИ,
НО НЕ ПО ВЯРА – ПО ЖЕЛАНИЕ НАЙ-ВЕЧЕ,
И ПОРАДИ СБИРКАТА ОТ ВСИЧКИ
БОЖЕСТВЕНИ И МНОГОЦЕННИ КНИГИ,
С КОИТО, СВОИТЕ ПАЛАТИ ПРЕИЗПЪЛНИЛ,
ТОЙ СИ СЪЗДАДЕ ВЕЧНА ПАМЕТ.
ОТПЛАТАТА НА ПАМЕТТА ЗА ДА ПОЛУЧИ,
ТО НЕКА И ДУШАТА МУ ХРИСТОЛЮБИВА
ДА ИМА ЗА ВЪЗМЕЖДИЕ ВЕНЦИТЕ
НА МЪЖЕТЕ СВЯТИ И БЛАЖЕНИ
В НЕПРЕХОДНИЯ ВЕК НА ВЕКОВЕТЕ.

ЙОАН ЕКЗАРХ

СИМЕОН ВЕЛИКИ
(864-27.V.927)
Български княз (893-917) и цар (917-927), син на княз Борис
I (852-889). Получил блестящо за онова време образование в
Магнаурската школа в Цариград. Наречен "полугрък", "цар
книголюбец" и "нов Птолемей" от съвременниците си заради
голямото му елино-византийско образование. Замонашил се още
в Цариград. След завръщането си в България (886) бил подготвян
от баща си за глава на българската църква, но вместо това става
български княз.
Веднага след възкачването му на престола отношенията с
Византия се изострили поради факта, че византийският
император Лъв VI Философ преместил тържището на български
стоки от Цариград в Солун. В защита на българските търговци,
изложени на произволите на местните византийски власти, и
след отказа на Византия за промяна на тази наредба Симеон I
навлязъл в Източна Тракия и разбил византийците при Одрин.
Така в продължение на едно десетилетие той водил 4 войни с
Византия, предизвикани от нея. През 913 обаче Симеон I сам се
явил пред стените на Цариград. Византия се принудила да
признае на Симеон I титлата цар на българите, но през 914 го
анулирала. Тогава българските войски нахлули отново в Източна
Тракия и превзели Одрин.
На 20 август 917 в Ахелойската битка византийската войска
била об-кръжена и избита. През 918 се провъзгласил за
император на ромеите, а българският архиепископ бил
провъзгласен за патриарх. През 921 една българска армия
достигнала до Дарданелите, за-владяла Галиполския полуостров
и се опитала да премине на малоазийския бряг. През 923 цар
Симеон I отново се явил пред стените на Цариград. Византия
поискала да започнат преговори за мир. Такъв не бил сключен,
но българите снели обсадата. След това се насочил към Сърбия
(924), която била превърната в българска провинция. Започнал
нови приготовления за война с Византия, но починал отсърдечен
удар.

Цар Симеон изпраща пратеници до владетеля на Египетските
араби Убайдаллах ал-Махди
По време на царуването на Симеон I България достигнала
своето най-голямо политическо, военно и културно могъщество:
тя опирала на 3 морета - Черно, Бяло и Адриатическо; Симеон I
имал титла и положение, равностойни на византийския василевс.
Той бил вторият владетел след Карл Велики, който придобил
титла, равнозначна на тази на византийския император;
българската църква си извоювала автокефалност; България се
превърнала в духовен център на славянския свят; втората
българска столица - Велики Преслав, станала един от основните
културни центрове на Югоизточна Европа и град, който по
великолепие съперничел на Цариград.

Цар Симеон Велики разбива византийската армия
при Ахелой (20.VIII.917)

