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Гората – препитание и грижа 
Трапеза, филтър, лекарство, вдъхновение, отмора и  наука 

Климентина Аркадиевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всеизвестно е, че горите са белите дробове на 
планетата! Наричани са от писатели и поети 
зеленото злато, защото: 
ако организмът на 
homo sapiens може да 
издържи седмица-две 
без вода, а четири-пет 
без храна, то без 
кислород не би 
просъществувал 
повече от няколко 
минути. Така върви от 
както свят светува, а 
още по-актуална е 
темата за екологичното 
равновесие в 
природата днес! 
Затова е наложително 
всеки здравомислещ 
човек да се вслуша в 
“диалога” между науките, дори и да не се 
включи в него пряко. А в-к “МС” честити 
професионалния празник на горските 
работници, пожелавайки им успех в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
опазването и умножаването на цялата горска 
флора и фауна. Това никак не е лесно! Гората 

дава много блага за 
хората, но изисква от 
тях грижи и 

добросъвестностно 
отношение. Всеки 
читател може да си 
представи какво 
означава един небрежно 
захвърлен фас в сухата 
горска трева или един 
неугасен (старателно!) 
огън под клоните на 
дърво, избрано за 
попътна почивка от 
туристи и ловци. 
Бракониерите са обект 
на друга тема. 
Гората е част от нашата 

трапеза: вкуса на дивите ягоди, малини, 
капини, глогини, боровини, диви круши и 
други плодове сравнете  с “пренесените” в 
градини, дворове и вили! Опитайте чай от …  

        Инж. Светослав Татарски е директор на Държавно лесничейство гр. Сандански. Във 
връзка с предстоящата СЕДМИЦА  НА  ГОРАТА, която всяка година се провежда в 
началото на април, репортер на вестника разговаря с него за сходството между 
стопанисването на гората и дейностите в селското стопанство. 
      Професията  на г-н Татарски, инженер-лесовъд, е една от най-необходимите за 
съществуването на човечеството. А защо – това не е тайна за никого! 
 

Хранилка за красивите обитатели на 
местността “Попина лъка” -  сърните! Тя е 
малка част от стопанисването на гората. 

Продължава на  стр.2 



  

 
 
листа на горски ягоди! Никой не го рекламира 
като оздравително средство и общо 
тонизиращо питие. А горската тишина и чист 
въздух са потенциално включени в рецептата 
на всеки лекар. 
Разговаряйте с билкаря, гъбаря и с частния 
горовладелец! Той ще ви разкаже за схема на 
сеч и план за отглеждане на горски 
насаждения. У нас и по света. 
Вземете една детска рисунка (там няма разлика 
между парк и гора) 
и я сравнете с 
представата на 
поета.  Птичи 
песни и цветя ще 
намерите описани 
по различен начин 
през вековете, 
включително и 
така:  
Хубава си моя 
горо, миришеш на 
младост! 
Това вече ни подсеща за гората-закрилница, 
знаем от нашия песенен фолклор: Под всяко 
дърво хайдутин! 
Разтворете учебника не само по история, но и 
по география за да видите колко реки водят 
началото си от горски извори. А ботаниката и 
зоологията са изписали хиляди страници в 
строго научен стил или пък на достъпно-
популярен език разказват, че гората е жив 
организъм, а не просто пейзаж, в който 
художниците (например Вл.Димитров –  
 

 
 
Майстора) различават над 400 нюанса зелено. 
И накрая, преди да седнете вечер край 
камината (не електрическа) с любима книга 
или списание, помислете си, че дърводобивът е 
нужен не само за огрев, но и за да четете сега 
този вестник! 
Подобно на селското стопанство, гората е наше 
препитание и грижа. Наша! Защото в ЕС не 
можем да отидем без правилни разбирания за  
този организъм, наречен кратко и прозаично: 

гора! 
Към всичко казано 
до тук прибавям 
отговора на г-н 

Татарски: 
“Сходства между 

селското 
стопанство и 
стопанисването на 
горите има доста. 
Например в 

разсадниковото 
производство: там се произвеждат горски 
дървесни видове и храсти, както и плодни 
дръвчета за нуждите на местното население. 
Подложката за плодни дръвчета като киселица, 
джанка, дива круша и махалебка, се 
произвежда основно в горските разсадници. 
Редица общи неща има и в растителната защита 
срещу борбата с болести и вредители, 
характерни за дивите растения и за културните: 
брашнешеста мана (лоза и дъбови фиданки), 
кореново гниене, сечене и  много други.” 
 

        
Два еднакво знаещи отбора 

Христина Иванова 10а 
 

       Във връзка със 129-годишнината от героичната 
смърт на Васил Левски, учениците от класа на г-жа 
Ризова  - Венцислав Дуев, Елена Петрова и Ваня 
Георгиева, изнесоха специална програма в стола на 
училището.  Тържеството завърши със състезание 
между учениците от 9б и 9г клас. 
Отборът на 9б  беше представен от момичета с капитан  
Любомира Трайкова, а Методи Джевизов – на 9г, 

който беше само от момчета. Те отговаряха на 
въпроси, свързани с живота и дейността на Левски. 
В края на състезанието  отборите бяха с равен резултат 
– по 47 точки, затова журито (представено от г-жа 
Тегова, г-жа Диманкова и г-ца Москова) трябваше да 
зададе един допълнителен въпрос. Верен отговор 
първи дадоха момчетата, което ги направи победители 
в състезанието, но достойно представяне в него имаха 
и двата отбора. Браво на всички състезатели! 

Продължение от стр.1 

Г-н Татарски пожела на в-к ”МС” повече успехи 
 



 
 

Здраве, късмет и пролетно настроение 
Интервю на Христина Иванова с г-жа Терзийска, преподавател по биология 

 
   - Г-жо Терзийска, какво е мнението 
Ви за тестовете от олимпиадата по 
биология? 
 - В сравнение с миналата година, 
тазгодишният тест на олимпиадата по 
биология беше по възможностите на 
учениците. Той включваше въпроси от 
задължителния учебен материал и 
въпроси, изискващи една по-широка 
биологична култура и интерес от 
страна на ученика. В теста обаче беше 
включен и неизучен материал. 
 - Доволна ли сте от представянето 
на учениците? 
- Да, определено! Те се справиха много 
добре дори и с въпроси, които според 
мене са достойни за участие в шоуто 
“Стани богат”. Една-две точки лишиха 
трима ученика от участие в областния 
кръг на олимпиадата. Не смятам, че 
основната причина е липсата на 
знания! Мисля че системата на 
оценяване, предложена от 
инспектората, е не съвсем точна и 
прецизна. 
- За или против матурите сте и 
защо? 
- Против три задължителни матури, 
тъй като това би натоварило 
изключително много учениците в 
истинския смисъл на думата, тези 
които съзнателно и отговорно 
изпълняват задачите си. За останалите, 
смятам че е безразлично дали има или 
няма матура. И не мисля, че оценката 
от матурата във всички случаи ще бъде 

по-реална от оценките през текущите 
години. Друг е въпросът необходима 
ли е матурата по български език и 
литература! Според мен –да! Това би 
било стимул за по-задълбочено и 
трайно усвояване на учебния материал 
и повишаване езиковата култура на 
ученика. Тя, за съжаление, сега е на 
много ниско ниво. 
- Иде ваканция, какво ще пожелаете 
на ученици и учители? 
- Пожелавам на всички да си починат 
през априлската ваканция, защото ще 
им трябват сили за последната “фаза” 
от учебната година. Април е месец, в 
който пролетта пробужда земята за нов 
живот. Растат цветя, завръщат се по 
родните места символите на пролетта – 
щъркели и лястовици! Ние хората сме 
попривикнали с тези явления и не им 
обръщаме голямо внимание, а в града 
те са и трудно забележими, особено 
ако сравним с разказа на Елин Пелин 
“Нане Стоичковата върба”, където 
завръщането на щъркеловото ято е 
цяло събитие за тогавашния живот на 
село. Хубаво би било да се замислим, 
че точно в този месец е и най-светлият 
празник в християнския календар – 
Възкресение! Всяка нова пролет 
посрещаме с надежда за нещо по-
добро в живота ни. Здравето е най-
голямото богатство на човека. Наред с 
него пожелавам късмет и пролетно 
настроение! 
      

 
 

 

  



  
 
 

Първоаприлско, но много сериозно! 
Климентина Аркадиевна 

 

 
    Ученически бисери като тези има 
още за цял вестник и не само в 
часовете по география! Подслушал ги е 
някой като Димитър Христов 
Чорбаджийски. 
   Кой беше той, не го познаваме! 
   Познаваме го! Беше този, чийто 
псевдоним в предния брой на вестника 
обеща награда. А наградата си я бива: 
два билета за кино! С избор на филм! 
Хващаш гаджето да ушите и го водиш 
на кино през ваканцията. 
   Пак нищо не ни говори това име! 
Разбира се – този човек не е популярен 
с името си, а с псевдонима. Остава да 
домашна работа до следващия брой на 
вестника, макар че тогава ще е вече 
отминал празникът, който най-много 
му допада – ден на шегата. (не на 
лъжата) 
   Столица на хумора (сличайно 
съвпадение!) е географският център на 
България, град Габрово. Недалеч от 
него е родният град на 
Д.Чорбаджийски – съвсем в сърцето на 
световно прочутата наша Розова 
долина. Подсказах вече доста неща за 
домашната. 
   Читател, който умее да намира 
информация и между редовете, вече се 
досеща: щом тук става дума за  
 

псевдоним, при това много известен, 
значи въпросната личност е творила в 
някое изкуство. А може би в две или 
три!? 
   Е, поразровете училищната или 
градската библиотека. Питайте в отдел 
изкуство при г-жа Здравка Иванова, 
нейната служебна вежливост е 
пословична! Тя ще ви помогне в 
търсенето. Наготово никой няма да ви 
отпусне два билета за филм. Пък и не 
това е е най-важното в случая. Тук 
става дума за проверка на общата 
култура, за  самочувствие от нея и за 
още редица неща, на които не отдаваме 
нужното внимание. У нас!  
   Подозирам, че преподавателите по 
литература и изобразително изкуство 
мълчат, но (няма начин да не) знаят 
този творец. 
   На толкова подсказване ако не 
отгатнеш, драги Читателю, отчайваш 
ме! За подсказване рискувам да ми 
пишат оценка “лош 1” и затова вече 
млъквам. Свивам се на чина си до 
излизането на празничния брой на 
“МС”, който оправдано очакваш да 
бъде свързан с патрона на нашия 
техникум. В заключение ще добавя 
само едно нещо, което съвсем не е мое  
откритие. Казано е преди мен: много 
истини човекът не смее да каже по 
друг начин, освен шеговито!  
Ти съгласен ли си с това? Пиши ни! 
 
 
 

СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ ! 

# Валежите биват мокри и влажни. 
# Полюсите са полярен и неполярен. 
# Горнотракийската низина се намира 
в Средногорието. 
 

Решението на задачата от брой 3 е 504. 
С верен отговор се обади Боби Руйкова 
от 10а клас. 



  
 
 

ПРОФЕСИЯ СПОРТЕН ЖУРНАЛИСТ 
 

Успешен старт на отбора по футбол 
Боби Руйкова 10а 

 

 

 
В началото на втория полусезон отборът 

ни по футбол се добра до финала като успешно 
отстрани отбора на гимназията. 

В полуфиналната среща на двата отбора, 
проведена на стадиона в Сандански, ТСС 
“Климент Тимирязев” победи гимназия “Яне 
Сандански” с 6:4 след изпълнението на дузпи (2:2 
в редовното време). 

След тази среща момчетата трябваше да 
срещат като домакини на стадиона в село 
Микрево отбора на благоевградския техникум 
“Електрон”. Срещата-финал се проведе на 21 
март ото 15.00 часа. Нашите футболисти 
показаха, че умеят да играят футбол (разликата в 
играта им от първия полусезон бе очевидна), но 
бяха яко прещакани от главния съдия на мача.  

 

Той успя от своето положение да помогне на 
противниковия отбор като накара нашия да бие 
три пъти център. След този развой на нещата, 
момчетата ни успяха да се вземат в ръце и Тома 
Кайтазов отбеляза гол за радост на 
немалобройната публика. 
Малко след него Кирил Мечев осъестви втори гол 
от дузпа за ТСС “Кл.Тимирязев”. 

След второто попадение публиката стана 
необичайно оживена. Тя имаше надежда, че 
въпреки корумпирания футбол, който се играе в 
България, един юношески отбор може да се 
пребори с него. Уви, смисълът се загуби, когато 
вратарят ни за четвърти път извади топката от 
вратата си. Публиката неудържимо започна 
гласно да предполага отклонение от нормата в 
интимното поведение на съдията. 

При резултат 2:4 победители станаха 
благоевградчани, но както вече казах, при 
специалната доза помощ от страна на главния 
съдия, която съвсем не беше в реда на нещата! 
Въпреки загубата агитката ни не падна духом, тя 
пееше, а след мача ни очакваше Пролетния бал. 
 

ТСС със второ място от ежегодната щафета 
Боби Руйкова 10а 

 

В деня на Баба Марта се проведе щафета, в която свои представетели имаше и ТСС 
“Кл.Тимирязев”. Състезаваха се общо 4 отбора, от които два на гимназия “Яне Сандански” и един на 
ТДОМ “Ал.Димитров”. 
Маршрутът се състоеше от 12 поста като се редуваха момчета и момичета, които изминаха трасе с дължина 
съответно 150 и 100 метра. 

 
 

Кой твърди, че футболът е мъжки спорт? 
На 26 март  9е  клас доказва обратното 



  
  

 
 

Интервю с Таня Алексиева 
 

-Таня, с какви амбции ти тръгна към 
състезанието? 
-Само с една. Да победим. 
-Какво си мислеше докато бягаше? 
-Честно казано бях много притеснена. В главата 
ми се въртеше само това, как да стигна до финала 
възмоожно най-бързо, защото отборът беше на 
ниво и заслужаваше да получи една от първите 
награди. 

-Ще участваш ли пак? 
-До следващата година има още много време. 
Рано е да решавам това сега, но защо пък не? Аз 
обичам леката атлетика, обичам да тичам и 
предложението на г-жа Митрева за участие в нея 
ме заинтересова.  
-Четеш ли в-к “МС”? 
-Чета и смятам, че от него може да се научи какво 
е станало в техникума. То описва интересно 
събитията. Пожелавам  и на него успех и голям 
тираж. 

 
Тимур и его команда 

 

Спасителна акция проведе агитката на ТСС “Тимирязев” 
Боби Руйкова 10а 

 
По пътя Микрево-Сандански агитката на 

нашия техникум, която се връщаше от финалния 
мач между отбора ни по футбол и техникум 
“Електрон” Благоевград, проведе неочаквана 
спасителна акция. 

Това не е първоаприлска шега. 
Мъж на около 70 години бе паднал в 

локва, намираща се малко над хотел “Мамин 
Кольо”. При него вече бяха спряли мъж и жена, 
които явно се опитваха да му помогнат. Те 
сигнализираха с ръкомахания към автобусчето на 
ТСС и то спря. 

Съпричастието към бедата (поне) на хора 
с преклонна възраст все още не е стопено от 

безразличие и безхаберие, каквито често виждаме 
около себе си. Старецът бе станал целият в кал. 
Помогнаха му да се качи, уточниха къде живее 
(на ул. “Иларион Макариополски” до старата 
черква) и го заведоха до дома му. 

Без да се изживяваме като журналисти от 
“жълт” вестник, ние изслушахме мнението на 
мъжа и жената до стареца, а то клонеше не към 
вероятността за нещастен случай. 
Предположението им бе, че е опит за 
самоубийство. Жалко, ако те се окажат прави! 
Всеки от присъстващите би видял в този старец 
свой възрастен роднина! 

 

Охраната на ТСС 
 

 
-Харесва ли Ви работата като охранители? 
-Ние сме отговорни хора. Всеки 
професионалист харесва своята работа, а ние 
сме такива. 
-Според вас нужна ли е охрана тук? 
-Щом като родители и учители са счели за 
необходимо, значи е нужно. Вие самите също 
можете да кажете. 

-Как протича работният Ви ден? 
-Стриктно изпълняваме задъленията си, без 
да влизаме в конфликти с никого. Нуждаем се  
от разбирането и съдействието на учениците 
и всички посетители на сградата. Значителна 
част от учениците се държат грубо, нагло и 
даже провокативно. Случва се да бъдем 
обвинени ние за техните действия и 
постъпки. Ние да нямаме пряко отношение и 
влияние върху учебния процес, ще си 
позволим да пожелаем на учениците нещо 
важно: нека станат отлични професионалисти 
и с поведението си да защитават авторитета 
на  своя  техникум.  

Продължава от стр.5 

Ангел Пасков и Асен Георгиев са 
охранители на сградата на ТСС. 
С тях разговаря репортерът Александър 
Попов. 



  
 
 

Вашето здраве е във вашите ръце 
 
 

Какво трябва да знаем за туберкулозата 
Здравна беседа с медицинския фелдшер на ТСС 

 
 
Грам профилактика струва килограм лекарства! До този извод са стигнали древните 

латини. На техния език, латинския, разговарят днес здравните работници от цялата планета. 
Всички те са на мнение, че туберкулозата е една от най-застрашаващите живота заразни 
болести. Във връзка с актуалната обстановка в региона и страната учениците от ТСС чуха 
съветите на медицинския фелдшер Владка Стратиева. С нея отново разговаря репортерката на 
“МС” Христина Иванова. Публикуваме най-важните моменти от беседата, а с лични въпроси 
учениците могат да се обръщат директно към медицинския фелдшер на техникума. 

 
 

КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е 
ТУБЕРКУЛОЗАТА? 
Тя е инфекциозно заболяване, което съпътства 
човечеството от дълбока древност. По данни на 
Световната здравна органицация (СЗО) в света 
днес има над 50 милиона болни с тази диагнозоа. 
Всяка година около 8 милиона души заболяват от 
туберкулоза, а за 3 милиона тя е с фатален край. 

ОТ КАКВО СЕ ПРИЧИНЯВА? 
От бактерии, които са много устойчиви във 
външната среда, тоест когато са извън своя 
носител човека. Източник на заразата е 
заболелият организъм. От неговата кашлица във 
въздуха се задържат бактериите-причинители. В 
засъхнали храчки те  остават жизнеспособни 
повече от 10 месеца. Съществуват в непроветрени 
жилищни помещения, върху различни предмети, 
легла, бельо и запазват инфекциозните си 
свойства над 3 месеца. 

КАК БАКТЕРИИТЕ ПРОНИКВАТ 
В ЧОВЕКА? 
Има три начина: чрез дихателната и 
храносмилателната система (със заразена храна) и 
през кожата, ако тя не е здрава. 

КОИ ОРГАНИ ЗАСЯГА? 
Бактериите могат да поразят белия дроб, 
лимфните възли, бъбреците, мозъка, кожата, 
костите. 

КОИ СА ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИТЕ 
ФАКТОРИ? 
Непосредствен контакт с болен от туберкулоза. 
Съпътстващи заболявания като диабет, язвена 
болест, заразени с вируса на СПИН. 
 

Липса на ваксинации срещу туберкулоза. 
Силно намалени съпротивителни възможности на 
организма, нпр. при непълноценно хранене. 
Нехигиенични условия на труд и бит, честа 
преумора и психически травми. 

КОИ СА ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ 
НА ЗАБОЛЯВАНЕТО?   
Кашлица, тя е продължителна, като в началото 
започва с леко покашляне, а с напредване на 
заболяването се засилва. 
Храчки – отделят се предимно сутрин, понякога в 
тях се вижда кръв. 
Температурата е слабо повишена в продължение 
на месеци. 
Изпотяване има предимно нощем и е обилно. 
Болки в гръдния кош. 
Безапетитие и отслабване на тегло. 
Отпадналост и безсилие. 
Задух – той е характерен за напреднал стадий. 

ЛЕЧИМО ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИ Е 
ТУБЕРКУЛОЗАТА? 
Тя е лечимо заболяване само тогава, когато 
лечението започне своевременно. Провежда се в 
болнична обстановка. Там се осигурява 
необходим хигиенно-диетичен режим. Лечението 
е продължително и не бива да се прекъсва. 
Обикновенно се провежда с няколко лекаствени 
средства едновременно. 

КАК СЕ ПРОФИЛАКТИРА? 
Профилактиката предвижда  първична 
ваксинация на всички здрави новородени деца и 
реваксинация на 7, 12 и 17-годишна възраст. BCG  
ваксината се прилага вътрекожно само на лявото 
рамо. 
 



  
  
 

Пролетен бал `2002 
Сашо Попов 

 
Отшумя подготовката и провеждането 

на Пролетния бал в 
ресторант “Байкал”. 
През тази година той 
бе за трети пореден 
път. Ако се съди по 
лудите танци и 
веселата програма, 
можем да 
предположим 
превръщането му в 
традиция през 
следващите пролети. 
Мероприятието имаше 

двама водещи и 25 
участника в 
състезаването за 
титлите МИС и 
МИСТЪР ТСС. 

Сред толкова красавици публика и 
жури бяха затруднени да се спрат на една 

девойка и все пак те избраха съответно 
Кристина от 8а и 
Цветелина от 9е.  
Мистър Техникум стана 
“двойно” избраният от 
публика и жури Тома. 

Хор “Импресия” с 
ръководител г-жа Марина 
Иванова изпълни шест 
песни, с което повдигна 
градуса на настроението. 

Александър Попов 
пръв изяде половин торта 
и бе обявен за Мистър 

Прасенце 2002. В 
програмата участваха и 
“Смешковците на ТСС” с 
поредната си сценка. 
Какво е пролетният бал 

без танци! Разбира се, имаше луди-луди 
танци, за което трябва съжаляват тези, които 
решиха да не присъстват.

 
 

Отпразнуваха 8-ми март 
Александър Попов 

 
Учениците от 9е клас 

празнуваха  заедно с класната си 
ръководителка г-жа Удева и охраната 
на ТСС. Всяко от 19-те момичета в 
този клас получи малък подарък, за 
което грижа имаха момчетата от 
същия клас. 

Цветарите празнуваха с г-жа 
карамфилова, а 10в – с г-н Цулев. 
 
 

 

Казват, че външната красота 
винаги е израз на вътрешната, 

духовната. 

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


