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ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

На задача 1: Отговорът е D) 8 - с толкова букви се изписва катаджия.

На задача 2: В класа има четиринадесет по-силни и четиринадесет по-слаби ученика от
Георги. Като прибавим и него, излиза че в класа има 29 ученика.

На задача 3: Монетите са разпределени: 2 по 20 ст.= 40 ст.;
3 по 5 ст.= 15 ст.; 1 по 2 ст.= 2 ст.; 2 по 1 ст.= 2 ст.
Като сумираме се вижда, че осемте монети са на стойност от 59 ст.

На задача 4: 53.

До всички членове на НАСГБ
и до читателите на списание
„Звук и светлина”
Чрез председателите, сътрудниците
и активистите на ТО на НАСГБ

СКРЪБНА ВЕСТ
Уважаеми дами и господа,

С дълбоко прискърбие ви съобщаваме за кончината на нашата многообичана,
многоуважавана дългогодишна деятелка на делото на слепите и сляпо-глухите, член
на Управителния съвет на Национална асоциация на сляпо-глухите в България
(НАСГБ) и председател на териториална организация на сляпо-глухите – Кърджали,
Недялка Камбурова.

На 10.03.2013 г. Недялка Камбурова при правилно пресичане на кръстовище в гр.
Кърджали, бе блъсната от джип на заден ход, при което получи тежка черепно-
мозъчна травма. Въпреки всички усилия на лекарите, тя почина в нощта срещу
18.03.2013 г.

От името на Управителния съвет (УС) и членовете на Национална асоциация на
сляпо-глухите в България (НАСГБ), изказваме нашите най-дълбоки съболезнования
на семейството, близките и всички, които я познаваха.

УС на НАСГБ обяви 20.03.2013 г. за Ден на траур във всички териториални
организации на НАСГБ.

Нека почетем с едноминутно мълчание нейната памет и запалим свещ за душата й.
Недялка Камбурова бе дългогодишен председател на Регионална организация на

слепите, учредител и председател на Териториална организация на сляпо-глухите –
Кърджали от основаването й през 1997 г.

С цялото си сърце и душа, тя отдаде силите си за благото и за социалната
интеграция на незрящите и сляпо-глухите членове от всички общини на област
Кърджали.

Недялка Камбурова ще остане завинаги в нашите сърца и памет, със своите
човечни взаимоотношения и благородни дела!

Поклон пред светлата й памет!
Бог да я прости!

18.03.2013 г. Димитър Парапанов,
гр. Пловдив Председател на НАСГБ
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

 
         Управителният съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в 

България (НАСГБ) на 7 март 2013 г. проведе в гр. Пловдив първото си заседание 

през настоящата година. Съгласно чл. 25, ал.3 от Устава на НАСГБ, то се проведе 

чрез двустранна скайп връзка между председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, 

който бе в Централното управление и членовете на УС. Материалите по дневния ред 

бяха изпратени предварително по електронната поща за запознаване и изказване на 

становища.  

 

 УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ 

за изминалата 2012 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 05.04.2013 г. от 16 ч. в хо-

тел „Новотел“, при следния дневен ред:  

 

1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2012 г. 

2. Отчет на КС на НАСГБ за 2012 г.  

3. Финансов отчет на НАСГБ за 2012 г.  

4. Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2012 г. 

5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ през 2013 г. 

6. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2013 г. 

7. Приемане размера на членския внос за 2013 и 2014 г. (за който УС реши да 

предложи на ОС да бъде 2 лв.)  

8. Разни. 

 

УС реши списанието да се изпраща до абонатите във всичките му варианти 

(черно-бяло, говорещо на диск, брайлово и онлайн) на една и съща дата от месеца. 

 

През м. май 2013 г. ще се проведат Първият Форум на сляпо-глухите жени, Ев-

ропейска конференция по сляпо-глухотата и 3-тото Общо събрание на Европейския 

съюз на сляпо-глухите. 

 
Снежанка Кирчева 
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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001  
„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА  

ОБУЧЕНИЕ НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА 
РАБОТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

 НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от  
Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
Пилотно обучение за интерпретатори-придружители 

 Лицата с дълбока степен на сляпо-глухота (тежка или пълна слухова загуба, съчетано с теж-
ка или пълна загуба на зрение) се нуждаят от професионалната помощ на интерпретатори-
придружители, които използват алтернативни методи за 
комуникация (основани на осезанието и остатъчните сети-
ва), като осъществяват и улесняват техния достъп до об-
щуване, до информация, мобилност и до цялата заобика-
ляща ги среда. В България досега е нямало професионално 
обучение на интерпретатори-придружители и единствено 
близките и членовете на семействата на сляпо-глухите са 
им оказвали някаква подкрепа, според възможностите си. 
Практиката на напредналите в това отношение страни, ка-
то Унгария, Финландия, Швеция, Норвегия и др. показва, 
че най-добра услуга бива предоставяна от професионално 
подготвените интерпретатори-придружители, чиято рабо-
та е финансирана от държавата.  
 Дейностите по проекта стартираха през август 2012 
г. Двама експерти от партньорското сдружение по проекта 
– Унгарската асоциация на сляпо-глухите: Еда Кедвеш и 
Дороття Киралихиди, през месеците септември – октомв-
ри 2012 г., изготвиха анализ на провеждането на обучени-
ята на интерпретатори-придружители и добрата практика 
на Унгария, в която от няколко години успешно функцио-
нира държавно финансирана система за предоставяне на 
такива услуги и Закон за унгарския жестомимичен език, чрез който се предоставят преводачески 
услуги на глухи лица и интерпретаторско-придружителски услуги на сляпо-глухи лица.  
 От 10-ти до 14-ти декември 2012 г.в ЦУ на НАСГБ двамата унгарски експерти проведоха 
съвместна работна среща и осъществиха обучение на двама български експерти: Анна Ройдева, 
специален педагог в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” към 
НАСГБ и Спаска Джангозова – специалист по жестообразуване в Националния център по жесто-
мимичния език към Съюза на глухите в България, като съвместно разработиха първата в Бълга-
рия методика за обучение на интерпретатори-придружители за сляпо-глухи на алтернативни ме-
тоди за комуникация, подходящи за български език и азбука.  
 От 26-ти до 28-ми февруари 2013 г. в Централно управление на НАСГБ в гр. Пловдив, ул. 
„Весела” №30 се проведе пилотно (тестово) обучение за интерпретатори-придружители, чиято 
цел беше да се приложи на практика разработената методика с оглед оценяване на нейната при-
ложимост и качество и извършване на промени при необходимост. 
 Методиката беше изпробвана чрез тестово обучение на 5 души в рамките на 3 дни. Петте 
лица, които бяха подбрани да участват в обучението, съгласно условията на проекта и за да се 
улесни възприемането на алтернативните методи на комуникация, имаха познания и умения вър-
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ху начините за комуникация с глухи лица и владее-
ха български жестомимичен език: Александър Геор-
гиев, Ваня Ташева, Деян Славов, Елена Буцева и 
Милена Гъркова-Калинова.  
 Пилотното обучение беше осъществено от 
българските експерти Анна Ройдева и Спаска Джан-
гозова, участвали в разработването на методиката. 
Участваше и експерт-обучител от Финландия: Сан-
на Паасонен, която наблюдаваше прилагането на 
методиката на практика и отправи своите препоръки 
за по-доброто й възприемане. Финландия е известна 
със своя опит в използването на различни форми на 
комуникация на сляпо-глухите и в професионалното 
обучение на интерпретаторите-придружители. Бъл-
гарските експерти продължават комуникацията с 
финландския експерт по отношение на нейните пре-
поръките и изготвят доклад за приложимостта на 
разработената методика.  
 Искаме да поясним, че тридневното обучение 
бе само с пробна цел по проекта и обучаемите лица не са завършили пълния курс на обучение, 
който е необходим за пълноценно предоставяне на интерпретаторско-придружителски услуги. 
 В проекта е предвидено провеждането през месец май 2013 г. в гр. Пловдив на Европейска 
конференция по сляпо-глухотата, с фокус върху ефективното общуване като начин за преодоля-
ване на социалната изолация на сляпо-глухите. Разработената методика за обучение на интерпре-
татори-придружители ще бъде представена и обсъдена на конференцията и ще се вземе предвид 
водещия чуждестранен опит. След вземане предвид на препоръките, получени по време на кон-
ференцията, методиката ще бъде официално издадена до края на месец юли 2013 г. като ръковод-

ство с помагала за обучение на интерп-
ретатори-придружители в България.  
 
 След приключване на проекта, 
НАСГБ предвижда организиране на 
обучение за самите сляпо-глухи и на 
техните близки в нови за тях алтерна-
тивни методи за общуване, за да могат 
да комуникират в семейна среда. Също 
така, НАСГБ ще търси възможности за 
провеждане и на професионално обуче-
ние на интерпретатори-придружители 
на сляпо-глухи. Съвместно със Съюза 
на глухите в България, УС на НАСГБ 
ще настоява пред МТСП, правителство-
то и Народното събрание, по примера 
на Унгария, Норвегия и други държави, 
да бъде приет Закона за българския 
жестомимичен език, с който да се уреди 
нормативно и финансово предоставяне-

то на услугата на преводача за глухи и интерпретатора-придружител за сляпо-глухи лица. 
 

Светлозар Парапанов 
Ръководител на проекта 
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В ТО - Русе: 

СТАРТ НА 2013 Г. 

 

 Таз огромна криза 

 човечността изгриза, 

 не стигат ни парите 

 озлоби ни душите.  

 

 Януари е месец на рожденици и именници в нашата организация. На 22.01.2013 г. нашите 

членове – рожденици и именници, група пенсионери от близкия клуб и работещи в социалната 

сфера, се събрахме да отпразнуваме Деня на родилната помощ, при което се проведе анкета за 

трудния живот на хората в неравностойно положение. Всички взеха участие и отговориха на за-

дадените въпроси: „Кой ви обслужва и коректно ли е обслужването ви?“; „Какви са отношенията 

на местните власти, здравеопазването медиите и др.?“ Финала завърши с песен, танци и малка 

почерпка от гостите – рождениците и именниците.  

Да им пожелаем много здраве и успех в живота.  

Панайот Димитров 

 

В ТО - Плевен 

ВИНО, ЛЮБОВ И ПЕСНИ 

 На 14.02.2013 г. – деня на Трифон Зарезан и Свети Валентин членовете на ТО-НАСГБ Пле-

вен и ТСО-ССБ и РО на инвалидите, сме отново заедно. Присъстващите единодушно избраха То-

дор Любенов за цар на лозята. Ритуала по зарязването бе извършен на лозите в двора на съседния 

до клуба блок. След като царят заряза лозовите пръчки беше закичен с лозовия венец. Той поля 

лозите с вино за берекет и благослови присъстващите и лозарите да са здрави, да има много гроз-

де и още по-хубаво вино. Всички се почерпиха от бъклицата на царя. На площадката пред клуба 

се изви кръшно хоро. Влязохме в клуба. Всички се бяха подготвили за празника. Масите се отру-

паха с пити, баници, салатки, мезета и разбира се, с вино и гроздова. Първо място за най-хубаво 

вино взе Ганчо Петров, а за най-добра ракия – Катя Николова. С вино, любов и песни човек жи-

вее по-леко. Момичета от клуба Ина и Ани бяха подготвили томбола с любовни пожелания и все-

ки изтегли своя късмет. Падна голям смях. Надка Данчева беше подготвила сентенции за виното 

и любовта. Сред смях, наздравици, песни и танци премина този празничен ден. Късно следобед се 

разделихме с пожелание да сме здрави, да се обичаме и да има повече празници в живота ни.  

Иванка Христова 
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В ТО - Добрич 

140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

  На 19.02.2013 г. по повод 140-годишнината от гибелта на Апостола на свободата, гражда-
ните от Добрич положихме цветя на паметника на Васил Левски. Териториалната организация на 
сляпо-глухите редовно се включва и изразява почитта си към този именит български революцио-
нер и патриот. Неговият портрет е окачен на видно място в клуба ни. Припомнихме си някои по-
важни моменти от живота му. Васил Иванов Кунчев, Дяконът, Игнатий, Джингиби или просто 
Левски са едни от популярните имена, с които е известен Апостолът на свободата. Левски е ос-
новна фигура в българското освободително движение. Организира Вътрешната революционна 
организация (ВРО) и Българския революционен централен комитет (БРЦК). Идеологията му 
вдъхновява много българи, днес той е национален герой и през 2007 оглави класацията 
„Великите българи” на БНТ. Днес името на Апостола се произнася с уважение и признателност. 
Редица обществени центрове носят неговото име. Бива възпят от именити поети като Ботев, Ва-
зов и др. Левски остава в историята с делото си, но не като обикновена фигура, а като безспорен 
пример за поколенията, носител на националната идея, образ на революцията.  
 След преклонението си тръгнахме горди, че сме българи и имаме такъв велик син на Бълга-
рия, чиято памет никога не ще загине в съзнанието ни.  

 

НАЗДРАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕРЕКЕТ И ЛЮБОВ 

 Всички празници са хубави, но най-много ни допада деня на виното и любовта – обединени 
в едно. Традиционно, тази година се събрахме в клуб “Детелина” към ТО-НАСГБ Добрич. Члено-
вете на организацията и половинките им едва се събрахме в неголямото помещение. Председа-
телката поздрави присъстващите, като каза, че виното се прави с любов, а любовта без вино не 
може. Пожела на всички да запазят топлината в семейното огнище и да се стремят никога да не 
загасне и нека всеки ден да казваме на любимите си хора, че ги обичаме. Както в предни години, 
така и тази избрахме цар на виното и царица на любовта. Янко Златев като виден и опитен лозар 
пое тази титла, а Руска Иванова бе набедената царица. Тържествено ги коронясахме и им връчих-
ме бутилка шампанско и икебана във формата на сърце. Царят от своя страна поздрави всички 
присъстващи и сподели, че хубавото вино се прави от узряло грозде и чисти съдове. Пожела до-
година повече берекет и напомни, че лозето не иска молитва, а мотика. Царицата на любовта съ-
що поздрави всички присъстващи. Тя рецитира любовна лирика и подари валентинки с интересно 
за повода послание. Пяхме песни за любовта, разказвахме си случки за своята първа любов, при-
помняхме си интересни трепети и мигове от първи срещи с любим човек. Не забравихме да позд-
равим и рождениците Ваня Петкова и Димитър Кънчев. Гвоздеят на тържеството бе дегустацията 
на вината. Включиха се 13 производителя. Избрано бе жури от трима човека с председател Стоян 
Стоянов. Журито бе много затруднено, защото вината бяха от хубави, по-хубави. В края на краи-
щата 1 място бе отсъдено на Янко Златев. На 2 място бе Митко Симеонов, а на 3 – Стоянка Мила-
нова. И тримата получиха предметни награди.  

Успоредно с дегустацията, край богато наредената трапеза се вдигаха наздравици за здра-
ве, берекет и любов. Веселихме се до късен следобед. Всеки си отиде у дома, като отнесе късче 
от обичта, за да поддържа семейния огън. 

Блока подготви:  

Калинка Ковачева 
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В ТО - Варна:  
 

„ВДИГНИ НАД ЛОЗЕ БЪКЛИЦАТА ТЕЖКА”  
 

 На 13.02.2013 г. ТО-НАСГБ Варна отпразнувахме в едно най-веселия празник – Трифон За-
резан и денят на любовта – 14-ти февруари. Тържеството се откри с поздрав към всички присъст-
ващи от председателя Станчо Добрев. Той благодари на отзовалите се на поканата и пожела на 
гостите приятно прекарване на празника. А Ганка Параскевова накратко поясни кой е Трифон 
Зарезан и какво се прави в този ден. Трифон Зарезан е църковен празник с по-тържествена служ-
ба, придружена от водосвет. Св. Трифон е живял по времето на император Дицей. Известен е с 
умението си да лекува чрез молитвите си за обич и любов между хората, на които е проповядвал 
в тогавашния езически свят и е обърнал сърцата им към християнската вяра. Основния обред е 
зарязването. След църковната служба, мъжете на групи отиват по лозята, където всеки лозар от-
рязва по няколко пръчки и ги полива със светена вода и вино за да има берекет и богата реколта. 
След това, всеки от лозарите донася ястия – варена кокошка, червено вино и погача и се сяда на 
обща трапеза. Лозарите водят със себе си свирач, който свири народни песни и хора. След като 
мине обреда и общия обяд, лозарите се връщат в селото, където празникът продължава в селската 
кръчма. Гостуват си взаимно, 
като се черпят с вино и се ве-
селят. Празненството завърш-
ва в дома на царя на лозята. В 
много градове – Русенско, 
Разградско, Търновско, Вра-
чанско на Трифонов ден се 
избира цар на лозарите и ви-
нарите – трудолюбив имотен 
селянин, късметлия и ако 
през неговото царуване ре-
колтата е добра, той се изби-
ра за няколко поредни годи-
ни. Царят зарязва и благосла-
вя – всички да имат богата 
реколта и пълни бъчви с ви-
но. Той се тегли на колесар 
или мъжете го носят на раме-
нете си. След краткото пояснение за празника Параскевова представи обреда “зарязване”. Цар на 
лозята беше Станчо Добрев – облечен с народна носия, с венец от лозови пръчки на главата, с 
ножици в ръка, той посрещна група лозари и винари, които изпяха песента „Садила мома, край 
море лозе” и „Вдигни над лозе бъклицата тежка”. Царят благослови лозарите, като пожела да има 
богата реколта, пълни бъчви с вино и всички да са живи и здрави. Музикалната програма завър-
ши с песента „Горчиво вино”, след което Параскевова представи интересна викторина за виното, 
а Стефка Мирева изказа оригинални мисли за любовта и за седемте вида целувки. Празникът про-
дължи с много кръшни хора, с народни песни, шлагери и танци. 

В чест на Деня на любовта, ние изпяхме песента „Няма нищо по-чудесно, по-прекрасно в 
този свят”. Така варненци отпразнуваха двата празника с пожелание, всяка година да се празну-
ват и организират такива празненства. 

Бъдете живи и здрави мили хора! 

Ганка Параскевова 
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ДВЕТЕ СЪЛЗИ НА СЛЕПИЯ 

 
Стояхме с Иван около час и половина на разговор. Топлият му глас ме увличаше и без да 

искам се върнах във времето, преминало през ситото на болката. Ние, зрящите щом видим слепи 
по улиците, ги подминаваме кога с безразличие, кога с мисълта – „пази Боже”. Чух стъпки на же-
на – говореше Иван – и кротко я помолих: 
  – Моля, преведете ме през улицата!  
 Жената помълча, после ме плисна с думите:   
  – Идиот! И стъпките й отминаха.  
 Гласът му беше спокоен, може би вече изживял огорчението от обидата на съгражданката, 
дори се помъчи да е оправдае: „Преди да се случи трагедията с мен и аз не забелязвах незрящи-
те”.  
 Като ученик изработил сам безмоторен самолет и с децата от квартала го изнесли на улица-
та. Сърцето му биело лудо в очакване да полети, но изведнъж едното крило на самолета се счупи-
ло и той останал неподвижен. Не знаел може ли да се нарече този момчешки опит предсказание, 
но в онзи ноемврийски ден на 1988 г. крилете на мечтите му се прекършили и паднал в света на 
мрака. 

Знайно е, че надеждата умира последна. И тя го повела към клиниките на Фьодоров в Мос-
ква, на Филатов в Одеса, към Париж. Помощ от никъде. Настъпил срив по средата на жизнения 
му път. А бил се вече утвърдил като специалист, с авторитет, със заложби, окрилен от мечти.  

Веднъж пътем Иван ми беше подхвърлил: 
  – Някой ден ще ти разкажа за двете сълзи на слепия.  
 Тогава нито имаше време, нито беше удобно за подобни изповеди. Но днес сам започна: 
 – Когато пресичам някоя улица се стремя да разбера по шума има ли наоколо някаква опас-
ност. Един ден точно по средата на пътя, чух близо до себе си спирачки. Отваряне на прозорец на 
кола и от там излетя такава мръсна псувня, съпроводена със следното „Сляп ли си, бе!” Не помня 
как съм стигнал до тротоара, но сълзите се рониха вече по лицето ми. Вървях в несвяст около по-
ловин час. Болката беше страшна – лицето на Иван леко просветна. Как да разбере онзи, който не 
го познава, че пред очите му няма образ? 
 – Колата сигурно е била от новите – продължи той – много бърза и безшумна, затова не 
съм я чул. Иначе техническите ми познания много ми помагат. По шума на мотора познавам го-
лемината, дори марките на колите.  
 В разказите му нямаше никакъв укор. Докато го слушах си мислех, че скъпи коли карат и 
хора с много пари, но без сърца за околните, за нас пешеходците – зрящите или не. Те демонстри-
рат превъзходството на портфейла си и дори не предполагат колко са бедни в сравнение с такъв 
човек. Слушах го с интерес и съчувствие.  
 – Друг път ту тръгвах, ту се връщах не смеех да пресека улицата, защото все нещо ми се 
счуваше. И на шосето чух как спира до мен голяма кола. Заковах се на място, вратата се отвори, 
някой скочи на земята и дойде при мен. “От далече те гледах” каза мъжки глас – “Ела, тук е тро-
тоара”… Заведе ме. Аз заплаках от човешката милост на непознатия. И додаде това са двете съл-
зи на слепия, за които ти споменах миналия път. 
 Дали са били само две, пролети от Иван и другите като него е трудно да се разбере, защото 
не винаги ги забелязваме. Но да попитаме себе си имаме ли очи и сърце за чуждите болки? 
„Имам близък като тебе – му казал онзи мъж, който го извел до тротоара”. 
 Когато съдбата ни удари, тогава проглеждаме! Все си мисля и стигам до един и същи извод, 
може би валиден само за мен – всички сме слепи в различни степени и етап от живота си. В нача-
лото като деца от недостатъчни знания, после постепенно проглеждаме, натрупваме житейски 
опит, но малко е той за онзи, който остане сляп завинаги, макар да има виждащи очи.  

 
Елена Попова - Добрич 
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БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 
 

- продължение - 
 
 Едри коне с лъскав косъм преминаха в бавен тържествен тропот, тръскайки окичените си с 
пера глави. Барабани забиха бавно, тържествено. Много очи блеснаха, много гърди гордо почна-
ха да се издигат и свалят в учестено дишане, изпълнени с гръмливия ек на барабаните. Палавата 
девойка се изстъпи напред, за да гледа по-добре. Някой от тълпата се засмя. 
 — Гледай каква хубава виноока мома, пък колко зачеклица! Бузите й червени като бато-
шовски ябълки… 
 — Та кой е рекъл, че не съм от Батошово… — се засмя момичето и се извърна да погледне 
дяволито непознатия си покровител. — Ти откъдешен си? 
 Момъкът сведе свенливо чело. След това бързо дигна глава и смело погледна в живите й 
засмени очи: 
 — От Драгижево… А ти коя си? Как се казваш? 
 — Аз съм дъщерята на аподохатора на батошовското градище. Името ми е Януда. А твоето? 
 — Казвам се Добрил. Днес ще си получа майсторското свидетелство от шаръчийницата на 
Драган Килифарски. Тълпата отново се заблъска, за да види последните, закъснели велможи, кои-
то бързаха към църквата. Разговорът между случайно запозналите се млади продължи разгореще-
но. 
 — Майка ми е от Градница и е сродница на батошовските боляри… — разправяше Януда, 
като си вееше с алена кърпа сгорещеното лице. — А ти? Имаш ли майка, братя, сестри? 
 — Ех, аз не съм от знатен род. Дядо ми е бил манастирски хлебар. Ала имал търговска жил-
ка. Веднъж, когато настанала голяма суша и изгорели всички ниви, той се сетил да се запаси с 
много брашно от предното лято. Продал го като нафора. И откупил свободата си. Баща ми станал 
прекупвач на стоки. И сега има кервани, които ходят чак до Драч, Дубровник и Одрин. Имам 
един брат. Сега е стрелец във войските на княз Яков Светослав… Сестри нямам. Майка ми е от 
семейство на себри. Станали са свободни още при Асена стария… А пък аз…. Изведнъж тълпата 
затихна, цяла се стаи, сякаш смразена от невидим лъх. Глух шъпот премина като вятър: 
 — Малкият цар… При вида на невръстния сирак тъгата по недавна починалия велик и  
любим самодържец избликна като неудържим поток: людете паднаха на колене, простряха ръце в 
гореща привързаност, мнозина почнаха да изтриват замрежените си в сълзи очи, други отправяха 
едва чуто благословии: 
 — Бъди ни жив… — Бог те запазил… 
 Калиман Асен пристъпяше с бавна тържественост, която не приличаше на възрастта му. За-
мисленото му лице излъчваше тиха скръб, която смекчаваше строгостта на очите. В знак на жа-
лейка малкият цар не носеше багрена дреха, а бе облякъл морава далматика, везана на бисерни 
кръгове. Краката му бяха обути в червено. Дългата му мантия, подплатена с хермин, я носеха пе-
тима болярски синове. Той вдигна полека ръка и поздрави народа. Тогава тълпите обезумяха. 
Трендафили, едри гергини, огнени латинки, черноок босилек и здравец политнаха във въздуха и 
обсипаха детето с цветен дъжд. На четири стъпки зад Калиман вървеше чичо му, севастократор 
Александър, със сина си, когото зовяха Калоян в памет на славния витяз. Като верен орел бдеше 
ден и нощ държавният наместник над малолетния си братанец. Подир наместника следваше ца-
рицата вдовица с малкия си син Михаил Асен. Тълпата отново зашушука: 
 — Гъркинята… Мнозина впиваха злорадно взор в хубавото, натъжено лице на кир Теодоро-
вата дъщеря и мълвяха тихичко: 
  Хубаво я нагласи господин Александър… Дорде Ирина се усети, и той й взе властта изпод 
носа. Ама как умее да се прикрива проклетата му ромейка… Все пак мъже и жени изпращаха с 
препълнени от възхита очи величествената осанка на младата вдовица. Хубостта извиняваше,  
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опрощаваше недоверието, което вдъхваше родът й, споменът за вероломството на кир Теодор. 
Народът отново се заблъска, всеки искаше да мине по-напред, изтиквайки другите. Младият мо-
мък забеляза как момата няколко пъти се извърна да го види, през рамото и шиите на гъсто стру-
паните люде. И той отвърна на погледа й с дръзка смелост. Нещо, което никога не му се бе случ-
вало дотогава. Сърцето му биеше силно и щастливо. Само една червена, копринена кърпа може-
ше да събере в себе си смисъла на целия свят: за нея грееше слънцето, ухаеха цветята, полъхваше 
южнякът. Момъкът вървеше замаян, блъскан от гъмжащата навалица, препълнен с безимен, огро-
мен копнеж. В шаръчийницата майстор Драган похвали Добрила като свой пръв ученик, комуто 
предвещаваше славно бъдеще. Когато взе в ръцете си пергамента на свидетелството, което го 
провъзгласяваше за майстор шаръчия и Добрил почувства, че този е най-щастливият час от живо-
та му. Идните дни грееха пред него, мамещи с чара на непознатото. Той бе млад, силен, препъл-
нен с желание за работа. Светът се разгръщаше като безкрайна, чудна приказка. Очите на Добри-
ла жадно диреха да зърнат някъде алената кърпа на Януда. Ала никъде не можа да види хубавата 
девойка. — Трябва да е на Трапезица при знатните си роднини… — си казваше огорчено той.  
Вечерта отиде с другарите си в гората, която Етърът отделя от града с буйните си води. Момците 
бяха навързали люлки по клоните на дърветата. Млади жени и моми се люлееха, надавайки  
весели писъци. Песни огласяваха огрените от месеца ливади и се виеха широки буйни хора. Мо-
мите се извръщаха да гледат младия художник с дълги къдрави коси и тъмни зеници, ала той ги 
не виждаше. Едно-единствено момиче живееше в него. И той непрестанно се озърташе, спираше 
се и търсеше. Най-сетне, уморен от копнеж, той остави другарите си. Заскита сам, навлезе в леса, 
заслушан в песента на славеите, алчно вдишвайки свежите ухания на здравеца и дивата теменуга. 
Тогава той я видя. Сякаш изникнала като лунен лъч от синия сумрак: и младата девойка застана 
пред него с препълнени с цветя ръце, а в големите й очи засия щастлив блясък. Тя се усмихна. 
 — Какво правиш тука? — попита майстор Добрил и й стори път да мине. След това тръгна 
редом с нея. От устата й се изтръгна радостният, безсмислен смях на младостта. 
 — Бера си здравец и люляк… Трябва ми за утре… 
 — Защо? 
 — Ще ги натопя в едно менче с дивисил, зеленика и червено яйце. 
 — И какво ще сториш с тях? 
 От гърлото на момичето отново се изтръгна весел смях, който напомняше зова на гургули-
цата. — Личи си, че нямаш сестри, Добриле от Драгижево… Какво ще сторя ли? Ами ще си из-
мия лицето! — Тя се спря и се озърна уплашена. — Не се ли отдалечихме? Ще ме дирят! Ще се 
загубя… 
 Той помоли: 
 — Остани още малко, Янудо… Нека те дирят сега пък други. Аз цял ден съм те дирил и най
-сетне те намерих… 
 Тя го изгледа втренчено. Лицето й стана бяло като пряспа. Притисна силно люляка до гър-
дите си. Далече някъде отекнаха тревожни викове. И пак заглъхнаха. Ала тя не ги чу. Загледана в 
тия очи, които просеха обич. Толкова страшно и толкова хубаво бе това, че двамата стоят сами и 
безмълвни в тази вълнуваща тишина, обгърнати от меката светлина на месеца. Януда отбра най-
хубавото клонче. Подаде му го. Усмихна се виновно. Гласовете приближаваха. 
 — Викат ме… Ние живеем на Трапезица… Ще стоим още четири дни в Търнов… На гости 
сме у боляра Смилец… И изчезна също тъй нечакано, както се бе и явила. Сякаш горска самоди-
ва. Добрил погледна люляка, който несъзнателно стискаше в ръцете си. И само тънкият му лъх го 
уверяваше, че наистина тя е стояла пред него. 

От книгата на   
Фани Попова-Мутафова - 

 Последният Асеновец 
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, МИТКО! 
 

 Димитър Кънчев е роден на 15 февруари 1943 г. в с. Лозница. От 1949 

г. живее в гр. Добрич. 

 През 1963 г. се оженил. Има двама сина и три внучета. Работил е в 

МЗ “Метал“, Търговско обзавеждане “ЗЕНА“. През 1993 г. претърпява тру-

дова злополука. В следствие на това, получава увреждане на двете очи. Ин-

валидизира се следващата година пред комисия на ТЕЛК. По-късно се явя-

ват и усложнения в слуха. Член е на ССБ от 2007 г., а три години по-късно 

става член и на Териториалната организация на сляпо-глухите Добрич. Той 

споделя, че в тази организация, е намерил свои съсъдбеници, с които откри-

ва допирни точки за общуване.  

Димитър Кънчев бе изпратен в Националния рехабилитационен център “Хелън Келър” – 

Пловдив за придобиване на 

компютърна грамотност и 

полезни умения. Върна се 

доволен с обещанието и же-

ланието, че в бъдеще пак ще 

продължи заниманията си в 

учебния център. Той обича 

да спортува. Играе шах, таб-

ла, канадска борба. Стана 

член и на спортния клуб 

“Устрем”.  

Миналата година във вар-

ненското първенство бе отличен с бронзови медали на канадска борба с лява и дясна ръка. Благо-

дарение на неговите умения, добричкия отбор се класира на първо място в надпреварата по табла 

и на трето по шах. Другото любимо занимание на Димитър Кънчев е поезията. Негови стихове са 

публикувани в последния сборник „От силен вятър понесени” на клуб “Вдъхновение”. Обича да 

пее и затова често се превръща в сърцето на компанията. Той има много приятели и това не е ни-

как случайно, защото често прави добро на хората и обикновено помага винаги с каквото може.  

 Всички се радваме на неговата жизненост и голямо сърце. Пожелаваме му още дълги годи-

ни да се занимава с прекрасните си хобита, да весели събиранията ни, да е все така здрав и жиз-

нен! 

Обичаме те, Митко! 

 

Калинка Ковачева и 

 ТО-НАСГБ Добрич   
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135 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

 След подписването на Одринското примирие започват мирните преговори между двете 
страни в конфликта. За пръв пълномощник от руската страна е избран граф Николай Игнатиев, 
който дълго време преди това е бил посланик в Цариград. Вторият руски представител е Алек-
сандър Нелидов – началник на дипломатическата канцелария в Генералния руски щаб и съвет-
ник на посолството в Цариград. Участие в преговорите 
взима и княз Алексей Церетелев, който е един от пър-
вите чужденци, видели намесата на османската войска 
след Априлското въстание през 1876 г. и е сред израбо-
тили териториите на българската държава по време на 
Цариградската конференция. Церетелев е заместник на 
Найден Геров в руското консулство в Пловдив и позна-
ва добре проблемите на българите. Поради опасността 
от война с Обединеното кралство и Австро-Унгария, 
Русия е принудена да направи някои отстъпки спрямо 
турската страна, която поради изострените отношения 
на Русия с останалите Велики сили се възползва за да 
забави процеса по подписване на договора. Мирните 
преговори започват на 13 февруари след като в Одрин пристига първият член на турската делега-
ция – външният министър Сафвет паша. Две седмици по-късно пристига и вторият – Сабдулах 
бей, посланикът на Османската империя в Берлин. Точно тогава се извършва и споменатото вече 
нахлуване на британския флот в Мраморно море, което обнадеждава турската страна. Още в на-
чалото на преговорите Сафвет паша заявява, че империята ще осъществи изработените от Цариг-
радската конференция реформи, но той отхвърля условията за мир, защото подписване на дого-
вор щяло да има само ако бъде започнат конгрес на всички Велики сили. Сафвет протака прего-
ворите, но така че да не ги прекъсва, защото се страхува от ново руско настъпление към столица-
та. Османската империя все още се надява на помощ от страна на Обединеното кралство и Авст-
ро-Унгария. Преговорите започват да вървят мъчително, руското правителство започва да усеща 
намеренията на Османската империя и затова решава да предприеме по-твърди мерки с цел по-
скорошно подписване на договора. На 24 февруари се изпраща отряд от 10 000 души край Цариг-
рад, а Главната руска квартира се мести от Одрин в Сан Стефано – тази тактика на сплашване не 
дава резултат и османските пълномощници продължават да печелят време до желаната помощ 
или конгрес на Великите сили. Делегацията на Османската империя възразява срещу границите 
на България и Сърбия, които откъсват значителни части от териториите на империята. Руските 
представители не искат да отстъпят позициите си, тъй като откъсване на македонските земи и 
Родопите би обезлюдило доста от селищата там (голяма част от населението ще се предвижи към 
свободните български земи) и ще наруши целостта на българския народ и решенията на Цариг-
радската конференция. На 25 февруари в Сан Стефано пристига великият везир Ахмед Вефик. 
Продължават обсъжданията относно границите на България, но не се постига споразумение. 
Преговорите са прекъснати на 28 февруари. На същата дата граф Игнатиев уведомява главноко-
мандващия на войските княз Николай Николаевич, че примирието трябва също да бъде прекъс-
нато, а настъплението – подновено. Николаевич изпитва притеснение, че подобни действия биха 
довели до война с Обединеното кралство. На 1 март двамата руски представители – Игранев и 
Нелидов поставят ултиматум на османската делегация да подпише или военните действия ще 
бъдат подновени. Руската армия в околностите на Сан Стефано се строява на линия в посока Ца-
риград. След тази демонстрация на сила преговорите са възобновени. Договорът е подписан на 3 
март 1878 г., клаузите на мира са представени след ратифицирането му, което става две седмици 
по-късно — на 17 март. Решенията на договора влизат в сила на 18 март след като съдържанието 
му е съобщено с циркулярна нота от руския канцлер княз Александър Горчаков на останалите 
велики сили.  

Източник: Общомедия 
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СРЕЩА С ЕКИПА НА  
РАДИОПРЕДАВАНЕТО „ДЕНЯТ НА СОВИТЕ” 

 
 Беше един топъл ден на 21.02.2013 г., когато реших да посетя наистина прекрасни хора, ра-
ботещи с много желание, вдъхновение и положителна енергия. Настъпи моментът, в който напра-
вих решителната стъпка и ето, че фактът е налице. Попадам на главните действащи лица, които 
правят по блестящ начин страхотна магия в ефира на Радио Шумен. Поводът за моята визита бе 
награда, която спечелих по време на едно от изданията на „Денят на совите”. Екипът усилено се 
готви да отпразнува 17-тия рожден ден на предаването, чийто дата е 18 март. Само преди повече 
от 2 месеца започнах редовно да го слушам по интернет и така открих за себе си един нов свят, в 

който цари приятелска атмосфера в диалога между слушател 
и водещ.  
 За мен лично това гостуване бе едно вълнуващо прежи-
вяване. Е, сега е моментът да открехна завесата и с удоволст-
вие да споделя накратко за незабравимата ми среща. Това са 
те – хората, ползващи се с авторитет, висок рейтинг, профе-
сионализъм и огромно доверие чрез радиоефира. Заслужават 
винаги запазено място и голямо внимание, както и тук сред 
тези редове. Не мога да не спомена техните имена – Христи-
на Димитрова, Ирина Маринова, Розалина Чернева и Милен-
тин Койнов, които всяка вечер поднасят различни теми за 
нас, слушателите с позитивно настроение и разбиране, гото-
ви да поднесат всичко най-интересно и любопитно. С тях 
имах честта да се срещна и запозная отблизо, за да ми връчат 
наградата. Спечелих книга по избор, за което много им бла-
годаря. Трогнат съм от вниманието им. Бях посрещнат с изк-
лючително уважение и възторг. Тук ще призная, че се чувст-
вам най-щастливият човек, вземащ редовно участие в теми-
те, а също така и в загадките. 
 През 1996 г. с въпроса „Как сте?” стартира пилотното 
предаване „Денят на совите”, което се излъчва от 21.00 ч., за 

да продължи до полунощ всеки ден от тогава до днес. 
 Запазена марка на ефирните срещи в последните три часа от деня е поздравът “Добър ден”, 
който през годините се превърна в начин за идентификация на принадлежност към нощните пти-
ци от Североизточна България. Постепенно предаването стана част от живота на всички слушате-
ли. Това допринася за развитието като институция, стремяща се да оказва съдействие и да печели 
симпатиите на аудиторията.  

Сред слушателската компания е и членът на Управителният съвет на НАСГБ и председа-
тел на Териториалната организация в гр. Добрич, нашата колежка г-жа Калинка Ковачева. Бурни 
аплодисменти за нейната активност в предаването. Неописуема и вълнуваща тръпка е да заста-
неш пред микрофона, признават самите водещи. А за тези от нас, които слушат „Денят на совите” 
е още по-вълнуващо предизвикателство да следим всичко най-интересно и да се включваме в те-
мите за разговор. 
 
 СКЪПИ СОВИ, 
 ВСИЧКИ ВИЕ, КОИТО РАБОТИТЕ ЗА НАС И ВОДИТЕ ТОВА ВЕЛИКОЛЕПНО ПРЕДА-
ВАНЕ, НЕ МОГА ДА НЕ ОТПРАВЯ КЪМ ВАС МОИТЕ КРАТКИ БЛАГОДАРСТВЕНИ РЕДО-
ВЕ, ЧРЕЗ КОИТО ИСКАМ ДА ВИ ПОЖЕЛАЯ МНОГО ЗДРАВЕ, ТВОРЧЕСКО И ЛИЧНО 
ЩАСТИЕ И ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ ВСЕ ТАКА В СЪЩИЯ ДУХ! БЪДЕТЕ ВИНАГИ ЩАСТЛИ-
ВИ, ВЕСЕЛИ И ЗАСМЕНИ! НЕКА БОГ ДА Е С ВАС! 
 

Димитър Димитров 
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ХРАНЕНЕ СПОРЕД КРЪВНАТА ГРУПА – ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

ДИЕТОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА КРЪВНА ГРУПА А 

 Кръвна група А се е появила с развитието на селското стопанство. Поради климатичните 
промени хората са били принудени да преминат към уседнал начин на живот и хранене. Те отг-
леждали зърно, опитомявали животни, създавали общини и били далеч по-малко войнствени от 
своите предшественици „ловците". ”Земеделците" са чувствителни, умни, страстни, общителни, 
контактни, готови за сътрудничество. Силните им страни са лесната приспособимост към проме-
ните и добрият метаболизъм. При „земеделците" стресът се натрупва в нервната система и се 
проявява под формата на безпокойство, раздразнителност и повишена активност. Най-малко 4 
пъти седмично се препоръчват успокояващи физически занимания – йога, плуване, голф, танци, 
лека аеробика. Най-подходящото меню за хората с кръвна група А е вегетарианското: много пло-
дове, зеленчуци, бобови и зърнени храни. Полезна е също рибата. Трябва да се има предвид, че 
носителите на тази кръвна група имат по-чувствителна храносмилателна система и за тях е осо-
бено важно да приемат натурална храна – прясна, чиста, без примеси и химикали. Не бива да се 
консумират преработени и рафинирани полуфабрикати. За разлика от „ловците", които използват 
месото като гориво, „земеделците" са склонни по-скоро да натрупват получената от животински-
те продукти енергия под формата на тлъстини. Затова те би трябвало да избягват месото, с изк-
лючение на малки количества пиле или пуйка. Добре е да започват деня с чаша топла вода с ли-
монов сок. 
 Списък на месо и птици: Особено полезни – няма; Неутрални – пиле, кокошка, пуйка; Да се 
избягват – агнешко, овнешко, телешко, говеждо, свинско, заешко, патица, гъска, сърце, черен 
дроб. 
 Риба и морски продукти: Особено полезни – шаран, костур, пъстърва, скумрия, треска, сар-
дина, охлюви; Неутрални – акула, риба-меч, есетра, риба тон, щука; Да се избягват – мерлуза, 
аншоа, лефер, моруна, писия, пушена сьомга, прясна, солена или маринована херинга, змиорка, 
скариди, стриди, калмари, краб, омар, речен рак, миди, октопод, хайвер. 
 Млечни продукти: Особено полезни – соево мляко, соево сирене (тофу); Неутрални – до-
машно прясно сирене, бяло сирене, кисело мляко, козе мляко, козе сирене, топено сирене, сирене 
„Моцарела" (от биволско мляко), сирене „Рикота" (вид прясно сирене); Да се избягват – пълно-
маслено мляко, обезмаслено мляко, краве масло, кашкавал, сметаново сирене, извара, сметана, 
суроватка, сирена като „Пармезан", „Чедар", „Гауда", „Грюйер", „Бри", „Камамбер", „Едам", 
„Ементал" и сладолед. 
 Мазнини: Особено полезни – зехтин, ленено масло; Неутрални: слънчогледово масло, мас-
ло от рапица; Да се избягват – фъстъчено масло, царевично масло, сусамово масло. 
 Ядки и семена: Особено полезни – фъстъци, тиквени семки; Неутрални – орехи, бадеми, 
лешници, кестени, кедрови ядки, сусам, сусамов тахан, маково семе, слънчогледови семки; Да се 
избягват – кашу, шам-фъстък. 
 Варива: Особено полезни – соя, зелен фасул, бакла, леща; Неутрални – грах; Да се избягват 
– обикновен фасул, нахут. 
 Зърнени храни: Особено полезни – елда; Неутрални – ориз, ечемик, царевично брашно 
(едро смляно), овесен грис или брашно, овесени трици, просо; Да се избягват – пшеница. 
 

Източник: Общомедия 
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ЧУШКИ СЮРПРИЗ  
(предложение на Богдан Петров от Добрич) 

 
Продукти: 5 червени чушки капия, 250 гр. майонеза, 100 гр. кашкавал, 100 гр. гъби, 50 гр. 

масло, 2-3 скилидки чесън, сол и черен пипер. 
Начин на приготвяне: Чушките се изчистват от семето, разрязват се по дължина на две и 

се потапят за 1-2 мин. във вряща, подсолена вода. Гъбите се почистват, нарязват на ситно и се 
задушават в маслото и малко вода. Кашкавалът се настъргва на едро ренде и две трети от него се 
смесва с майонезата и гъбите. Сместа се подправя със счукания чесън, черен пипер и сол и се раз-
пределя върху студените чушки. Поръсват се с останалия кашкавал и се запичат в силна фурна за 
1-2 мин. 

 
ПЕЧЕНО МЕСО В НАЙЛОНОВ ПЛИК НА ФУРНА 

(предложение на Петранка Георгиева от Русе) 
 

Продукти: по желание месото може да бъде: пилешко, свинско или друго. 4-5 броя карто-
фи, 1 кубче пилешки бульон, 4-5 с.л. олио, 1 с.л. универсална подправка за месо. 

Начин на приготвяне: Нарязваме месото на порции, всеки обелен картоф нарязваме на 
едри парчета. В 100 гр. топла вода разтваряме бульона, универсалната подправка и олиото. Раз-
бърква се и заливаме месото заедно с картофите в дълбок съд и от време на време всичко се обър-
ква добре да поеме подправката – 30-60 мин. В специален плик за печене поставяме месото, око-
ло него картофите и останалата течна подправка, в която сме държали месото и картофите, запе-
чатваме плика със специална връв. Поставяме плика в тава, а около плика наливаме 200 гр. вода. 
Надупчваме найлоновия плик отгоре с клечка за зъби и печем докато месото и картофите получат 
препечена коричка. Сервира се с подходяща според сезона салата и чаша вино. Приятен апетит! 

 
СУПА ОТ ЗЕЛЕ 

(предложение на Диана Делчева от Харманли) 
 

Продукти: 1 глава лук, 1 морков, четвърт зелка и 100-150 гр. беконче, червен пипер, черен 
пипер, 1 яйце, 2-3 с.л. кисело мляко, 1 с.л. брашно за застройката, една к.ч. ориз, чубрица, може и 
пикантина. 

Начин на приготвяне: Запържваме лука, а може и праз по желание, моркова, зелето и бе-
кона добре. Като омекнат, слагаме червен пипер и вода, колкото обикновено слагаме на супа. 
След като заври водата, слагаме ориза и подправките. Като се свари всичко, правим застройката и 
си похапваме вкусна супичка, евентуално с чесънче.  

Да ви е сладко! 
 
 

ПАНИРАНИ ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА 
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 
Продукти: 800 гр. пилешки дробчета, 1 ч.ч. брашно, 2 яйца, 1 к.ч. олио, сол, черен пипер. 
 
Начин на приготвяне: Почистваме и измиваме дробчетата. Поръсваме ги с черен пипер и 

сол. Овалваме в брашното и потапяме в разбитите яйца. Пържим ги до златисто в сгорещеното 
олио. 
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ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ С ОРЕХИ  
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
Продукти: 200 гр. орехи, 1 щипка сода, 1 пакетче ванилия, 1 пакетче бакпулвер, 2 к.ч. 

олио, 3 к.ч. захар, 2 ч.ч. брашно, 4 яйца, 5 ябълки, орехи и канела по избор.     
Начин на приготвяне: Яйцата се слагат в купа и се разбиват добре заедно със захарта. 

Налива се олиото и отново се разбива. Ябълките се обелват и се настъргват на ренде. Смесват се с 
канелата и едро смлените орехови ядки. Брашното се пресява, разбърква се с бакпулвера и сода-
та, след което към него се добавят разбитите яйца. Накрая се сипват ябълките и се разбърква. 
Сместа се разпределя равномерно в набрашнена тава. Сладкишът се пече 20 минути в предвари-
телно загрята фурна при температура 180 градуса. Поднася се студен.  
 

 
МИШ-МАШ  

(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица) 
 

Продукти: 1 кг. зелени чушки, 1 глава лук, 4 яйца, 200 гр. сирене, 500 гр. домати от кон-
серва, 150 мл. олио, черен пипер, сол на вкус, 2 стръка магданоз. 

Начин на приготвяне: Изпичате чушките, обелвате ги и слагате да се пържат в олиото. 
Преди да станат готови слагате лука, който също се запържва. Прибавяте нарязаните домати, до-
като изври водата им. Разбивате яйцата, прибавяте натрошеното сирене и ги слагате към остана-
лите неща до 5 мин. Овкусявате със солта, черния пипер и магданоза, след което сервирате. Миш
-маша може да се яде и студен. 

 
 

СОЛЕН КЕКС 
(предложение на Стефанка Христова от Шумен) 

 

Продукти: 2-3 моркова, 1 майонеза, 150 гр. шунка или салам, 1 ч.ч. грах от консерва, 3-4 
кисели краставички, 3 сварени яйца, 1 ч.ч. сварен ориз, 10 маслини, 4-5 с.л. кисело мляко. 

Начин на приготвяне: Настържете предварително сварените яйца и ги разбъркайте с на-
рязаните на дребно шунка, краставички, настърганите моркови, граха и ориза. Добавете киселото 
мляко и майонезата. Овкусете със сол и черен пипер. Изсипете в подходяща формичка и я оставе-
те за 1-2 ч. в хладилника да се стегне и охлади. Така получения солен кекс при поднасянето му 
може да го аранжирате с нарязани домати, краставички и маслини. 

 

ПИЛЕ С КИСЕЛО МЛЯКО И КИМИОН 
(предложение на Светла Маринова от Добрич) 

 
Продукти: 1 пиле; За маринатата: 300 мл. кисело мляко, 1 ч.л. млян кимион, 2 скилидки 

чесън, 2 щипки черен пипер, 2 щипки сол, 2 стръка кориандър, 4 стръка магданоз, 100 мл. зехтин, 
сокът на 1 лимон. 
 За салатата: 1 краставица, сокът на половин лимон, 2 с.л. зехтин, стрък копър, парче черве-
на чушка.  

Начин на приготвяне: Нарязваме пилето на порции. В купа разбиваме продуктите за ма-
ринатата. Слагаме месото да престои в нея поне 30 минути. Накрая добавяме и лимоновия сок. 
Запичаме пилешкото на сух тиган. Прехвърляме го в тавичка, заливаме го с маринатата и печем в 
предварително загрята на 200 градуса фурна за 10-15 минути. На готовото ястие предлагаме и 
гореописаната салата. 
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ПЪРВЕНЦИТЕ НА ЗЕМНАТА ФАУНА 
- с продължение – 

 
Може да изглежда странно, но не риби, а бозайници заемат първото място по размери между 

всички животни в Световния океан. Днешните китове в много отношения са придобили черти на 
типични водни обитатели и не случайно учените на древността са ги смятали за риби. Пръв меж-
ду всички тях е синият кит. Тялото му достига до 33,27 м. дължина. Най-едрите екземпляри те-
жат около 150–160 т., а като изключение и повече. Огромното му сърце тежи 600–700 кг., белият 
дроб — 1–1,5 т., езикът — около 3–4 т., черният дроб — над 900 кг., бъбрекът — около 0,5 т. 
Дължината на стомаха е около 3 м., а теглото му — над 400 кг. Червата са дълги около 250 м. Ус-
ловията на живот във водата са оказали своето влияние върху устройството на неговото тяло. То 
е удължено, торпедовидно, голо. Първата четвърт от тялото се заема от сплесната по форма гла-
ва. Зад нея се намират двойка веслообразни гръдни плавници, а далеч назад, по средата на гръб-
ната страна, е разположен малък гръбен плавник. Главният двигателен орган на кита е мощният 
опашен плавник, който е хоризонтално разположен. По коремната му страна се виждат до 88 над-
лъжни бразди. Главата и гръбната страна са синкавосиви, а коремната — метално сива. По дъл-
жината на тялото, най-вече от двете му страни, има пръснати светли петна. Синият кит се среща 
почти във всички открити морета и в океаните на земното кълбо — от Арктика до Антарктика. 
Размножаването и раждането на малките стават винаги в по-топли води — умерени или субтро-
пични. Странното е, че първенецът между гигантите на морската фауна се храни само с дребни 
безгръбначни животни — рачета и мекотели. Грамадната уста на синия кит представлява своеоб-
разен цедилен апарат и няма зъби. От двете половини на разширената горна челюст се спускат 
вертикално надолу към долната над 700 тристранни рогови плочи - балени. Дължината на бале-
ните достига до 90 см. От вътрешната страна към долния им край има множество четинки, които 
образуват нещо като сито между отделните балени. При хранене синият кит се гмурка под повър-
хността на водата до 70–80 м. дълбочина. Когато плува, той отваря устата си и поема в нея вода, 
която съдържа огромно количество дребни морски рачета или мекотели, а езикът му е отпуснат 
надолу в устната кухина. Като затвори устата си, китът повдига езика си и изтиква водата през 
междините между балените. Дребните морски организми се задържат от четинките, а водата из-
тича навън. С помощта на езика китът пресова масата дребни животни в устата си и ги изтиква в 
глътката. Така, отваряйки периодично уста и прецеждайки морската вода, китът се храни. Синият 
кит намира храната си във водата, но е запазил начина на дишане на своите прадеди — сухозем-
ни бозайници. Периодично китът вдишва и издишва атмосферен въздух. Двете му ноздри се на-
мират най-отгоре на главата — на тази част, която при изплуване се подава първа на повърхност-
та. Дихателният канал е отделен напълно от устната кухина и водата, която китът поема при хра-
нене, не може да проникне в него. Обикновено малко преди да се покаже горната част на главата 
му на повърхността на морето, двете ноздри се отварят и мощният бял дроб изхвърля въздуха. 
Този въздух увлича слоя вода, който се намира над и около ноздрите, и така се образува фонтан, 
достигащ до 15 м. височина. Издишваният въздух излиза със силно свистене, което може да се 
чуе при тихо време на повече от километър и има неприятна миризма. След като издиша, китът 
поема пресен въздух и отново се гмурка за кратко време под повърхността. Първият фонтан е ви-
наги най-мощен и най-висок. Интервалите между фонтаните при синия кит траят най-често 15–20 
секунди. Китът прекарва средно около три-четири минути близо до повърхността и през това вре-
ме изхвърля от 10 до 20 фонтана. Тежко раненият в белия дроб кит изхвърля червено обагрен 
фонтан. Когато не е преследван, синият кит плува някак величествено, с бавни движения. Упла-
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шен, той може да развие голяма скорост — 33–40 км. в час. При хранене плува значително по-
бавно — 11–15 км в час. Синият кит няма обоняние. Слабо е развит и вкусовият му усет. Подоб-
но на другите свои събратя той вижда сравнително слабо. Очите му са малки, разположени от 
двете страни на главата. Най-добре развитото сетиво при китовете е слухът. Под влияние на вод-
ния живот у синия кит е изчезнало напълно външното ухо. Вътрешното ухо обаче е твърде слож-
но устроено и силно чувствително както към звуци, така и към ултразвуци, които се предават във 
водата много по-силно, отколкото във въздуха. Когато спи, китът лежи неподвижно на повърх-
ността и изпуска от време на време малки фонтани. Синият кит се среща най-често на двойки, но 
понякога в морето се срещат и единични екземпляри или по три животни заедно. Повече от три 
сини кита се срещат рядко, тъй като този вид не образува големи стада. Женските сини китове са 
по-едри от мъжките. Половата зрелост настъпва обикновено на 4-ата до 5-ата година. Женските 
сини китове раждат обикновено на две години по едно малко. Бременността на кита трае 11–12 
месеца. Новороденото синьо китче е дълго само… 6–9 м. Най-често дължината му е 7–8 м, а тег-
лото — около 2 т. Майката отхранва малкото с мляко, което е извънредно хранително. То съдър-
жа 34–50 процента мазнини, докато кравето мляко съдържа само 3,7 процента. Малкото китче 
има твърди устни и не може да суче. При хранене то залавя едно от двете сукални зърна на май-
ката с предния край на челюстите си и езика. Млякото се впръсква направо в устата на китчето 
чрез свиване на специални кожни мускули. Малкото синьо китче се храни с мляко около 7 месе-
ца. За това време то нараства докъм 16 м. дължина и достига около 20 т. тегло. Женският син кит 
не е много привързан към своето малко. Той го изоставя в случай на опасност. Понякога сини ки-
тове плуват след някой кораб по-дълго или по-късо време. Един от най-интересните случаи на 
такова следване е този, описан от капитан Ч. Скамон. 
 В началото на ноември 1850 г. платноходът „Плимут“ срещнал в Тихия океан близо до Ка-
лифорния група сини китове. Един от тях с дължина около 25 м. се отделил от останалите и за-
почнал да следва кораба. Екипажът се боял, че огромното животно може нарочно или случайно 
да повреди платнохода, ако се блъсне в него, и затова се стараел да прогони кита. Отначало хора-
та от екипажа пуснали мръсна, воняща вода от трюма на кораба, но морският исполин продължил 
спокойно да плува зад кораба. Тогава започнали да замерват кита с бутилки и различни други 
предмети, тъй като той бил съвсем наблизо и неговите фонтани попадали в илюминаторите на 
каютите, което не било особено приятно поради неприятната миризма на издишвания от кита 
въздух. Но и това не помогнало. Най-после започнали да стрелят в него с пистолети. Нямало съм-
нение, че няколко пъти го улучили, тъй като китът бил много близо, но той не реагирал на такава 
дреболия и продължил спокойно да плува до кораба. Понякога само отплувал за малко встрани 
или се гмуркал под платнохода, но скоро пак заемал обичайното си място — редом с кораба. Вре-
мето било променливо през този сезон на годината — ту духал силен вятър и корабът бързо по-
рел водата, ту вятърът затихвал и той едва се движел. Застигнали го и бури, но и това не повлия-
ло на кита. Той останал „верен“ на платнохода и плувал ту редом с него, ту на известно разстоя-
ние. С течение на времето екипажът и пътниците така свикнали с кита, че престанали да се боят 
от него и започнали да го считат за свой приятел, който разнообразява пътуването им всред океа-
на. Към края на ноември „Плимут“ срещнал по пътя си друг кораб. Когато двата кораба се приб-
лижили един към друг, китът напуснал „Плимут“ и започнал да следва другия кораб, но скоро 
пак се върнал и, както преди, вярно го следвал. Едва когато „Плимут“ наближил брега и започнал 
да плава в плитки води, китът го напуснал, след като го следвал цели 24 дни. 

 

Димо Божков из „Великани на животинския свят” 
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ПОЛЕТ В НОЩТА 

 

Пролетна приказка 

 

Това се случи няколко дни преди 8-ми март – международния ден на жената. Петьо Хит-

ров влезе в асансьорната кабинка и се понесе към 15-ия етаж.  

– Той още е в командировка и ще се върне след два дни за празника – прегърна го с грей-

нали очи колежката му Настрадинова.  

Петнадесетият етаж е близо до звездите. Всичко там е някак вълшебно. Протегнеш ли ръ-

ка, ще хванеш някоя звезда. Наистина приказна беше тази нощ, но внезапно звездния миг се сля 

със звъна на електрическия звънец над вратата. Ключът се превъртя в ключалката и след миг вра-

тата щеше да се отвори. 

 – Скачай през терасата – изхлипа Настрадинова – той ще ни убие и двамата! 

 В следващия миг Петьо Хитров полетя към звездите. Всъщност не нагоре към тях, а към 

черния асфалт летеше той. 

 – Господи, спаси ме! – простена Петьо, когато прелетя покрай терасата на десетия етаж. – 

Ако ме спасиш, Господи аз вече никога няма да правя така. Обещавам да се поправя – така каза 

Петьо Хитров някъде прелитайки към осмия етаж – да, да, Господи никога вече няма да ходя при 

Настрадинова от петнайсетия етаж. Даже ще откажа цигарите. И алкохол повече няма да помири-

ша. И цялата заплата в къщи на жената ще давам. Спаси ме, о Господи и аз вече никога няма да 

правя така! Ще се променя, о Господи!  

 Тези думи каза Петьо, когато прелетя край апартамента на приятеля си – шофьора Христос-

ко от третия етаж, който беше спрял своя камион натоварен с дюшеци под терасата на първия 

етаж. Христоско щеше да закара тези меки дюшеци на другия ден в близкия старчески дом, но 

сега, те – дюшеците лежаха в каросерията на открития камион. Точно върху тях в този момент 

завърши полета на Петър Хитров. 

 – Жив съм! Жив съм! – извика радостно Петър Хитров и бързо се изхлузи от каросерията на 

камиона. След това повдигна глава към небето, за да поблагодари на Господ, но погледа му дос-

тигна едва до петнадесетия етаж и замечтано се впи в светлия прозорец. 

 – Ех, Господи – въздъхна той – колко малко летях, а колко много глупости казах! 

 След това запали една цигара и се прибра вкъщи, при жена си. 

Димитър Грудев 
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   Седят двама наркомани на ръба на покрива на небостъргач и пушат трева. По едно време 
единият се заглежда надолу и казва: 
 – Леле, колко е високо. Оттук, ако скочиш ще има да летиш пет дни надолу. И накрая като 
стигнеш до долу ще си мъртъв. 
 Другият замислено: 
 – Защо пък ще си мъртъв? 
 – Как защо, бе! Ти представяш ли си – пет дни без храна и вода?  
 


 
 Говорят си двама наркомани: 
 – Ей, вчера се запознах със страшна мадама. Поприказвахме си, взех й телефона... 
 – Ами много хубаво. 
 На другия ден оня пак разправя: 
 – Ау, с друга мадама се запознах и на нея й взех телефона... 
 И така няколко дена, докато другият не издържал и казал: 
 – За какво са ти толкова телефони бе, вземи поне един телевизор!  





 Жена си заклещила дупето в тоалетната чиния. Мъжът й не успял да я извади и извикал 
спасители от В и К. А за да прикрие жена си поне малко, взел едно сомбреро и й го сложил на 
коленете.  
  Спасителите влизат в тоалетната, виждат картинката... Чешат се по вратовете и казват:  
  – Абе, да допуснем, че някак си ще успеем за извадим жена ти, ама мексиканеца май няма 
да можем! 
 


 
 Девойка се къпе в басейна. Както си плува, й пада банския. Тя хваща първата попаднала й 
табела, прикрива с нея своите прелести и бяга към хотела. Всички наоколо започват да се смеят.  
 – Нищо смешно няма! – казва девойката, но се поглежда в едно огледало и вижда надписа:  
 "Само за възрастни. Дълбочина от 2 до 5 метра." 
 


 
 Когато си отворих очите след лазерната корекция (след минус 8-9 диоптъра), направо се 
ошашавих! Какъв ярък и контрастен свят ми се разкри!  
  Вярно, че сега се налага да си ремонтирам апартамента и да сменя гаджето… 





  – Миме, не танцувай!  
  – Защо?  
  – Миме, казвам ти, недей!  
  – Ама защо, песента е супер!  
  – Миме, ДРЪЖ ВОЛАНА! 




 
 Жена към мъжа:  
 – Напразно се карахме на дъщерята за пиърсинга. Сега, когато има халка на носа, да я вдиг-
на за училище е много по-лесно. 
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ТАЙНСТВЕНИЯТ ПОЖАР 
(КРИМИНАЛНА ЗАГАДКА) 

 

 — Е, и какво! — каза Стрезов. — Значи пожарът е причинен от духове, така ли? 

 Капитан Мартинов седеше срещу него, без да се усмихва. 

 — Вие се шегувате, другарю подполковник — рече той, — но кажете, какво бихте направи-

ли на наше място! 

 — Повторете, ако обичате, пак обстоятелствата около този пожар! 

 — На улица „Борова“ 4, в таванския етаж, живее Борис Негованов. Стая, хол и кухня — на-

пълно достатъчно за сам човек, какъвто е той. 

 — Професия? 

 — Сега е пенсионер. Работил е дълго време като фоторепортер. Е, в това е работата… Като 

бивш фоторепортер си има хоби да събира стари негативи, ленти от стари филми и така нататък. 

Завчера, точно в 11 часа и 45 минути пламва сбирката му. Знаете как горят филмови ленти, и то 

стари, не от сегашните — негорливи! Запалва се масата, където е била сбирката, пламва завесата 

и целият таван е щял да се подпали и да изгори, ако не е бил един случаен гражданин. Видял е от 

жилището на съседите пламъците, телефонът му е бил подръка. Нашите огнеборци пристигнали 

за рекордно късо време и се справили с пожара. Апартаментът е бил празен и заключен, трябвало 

е да разбиват вратата. 

 — Негованов? 

 — Абсолютно алиби. На летуване в Родопите. Извикахме го с телеграма, едва днес дойде. 

Обвинява някакъв свой личен неприятел, че влязъл с шперц в дома му и подпалил ценната сбир-

ка. Няма такива неща — никой не е влизал в дома му. 

 — Хм — намуси се Стрезов. — А така… да не би да е имало някое от тези апаратчета с ча-

совник, които правят такива неща… 

 — Не. Всичко е проверено. И тази версия е изключена. С една дума — пожар в заключена 

стая, при изправна електроинсталация, без следи, при липсващ домакин. 

 — Е, значи — духове — усмихна се Стрезов. — Я по-добре ме заведете да видя това таванс-
ко апартаментче! 
 Двамата отвориха запечатаната врата и влязоха. Личеше си, че огнеборците бяха работили 

бързо и много ефикасно — даже нямаше кой знае какви вреди от опасния пожар. Само по пода 

бяха разпилени негативи и ленти от филми, полуизгорялата завеса висеше на корниза, отвореното 

сандъче със сбирката, виновна за пожара, си стоеше добре обгоряло на масата. Библиотеката бе-

ше незасегната. Не бяха пострадали и много от дребните, събирани с години предмети, на които 

един самотен възрастен човек така много държи — кованите пепелничета, тумбестата стъклена 

ваза, настолния часовник… 

 — Пуши ли Негованов? — запита Стрезов. 

 — Не. Тези пепелници са му подарък. 

 — А сбирката отворена ли е била по време на пожара? 

 — Може би е била отворена… Да, всъщност иначе как би могъл да стане пожарът? 

 — А аз вече зная как — рече Стрезов, като плъзна поглед по сандъчето и вазата. — Малко 

трудно е да се досетите, но ако погледнете по-внимателно… 

 Как? 
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