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СВЕТЛИНА В БЕЗДНАТА НА МРАКА И ГЛАСОВЕ  
НА КУРАЖА В ЦАРСТВОТО НА ТИШИНАТА 

Такива асоциации за себе си оформиха в съзнанието ми хората от ТО на НАСГБ – Велико 
Търново. Срещата остави ярки впечатления и приятен спомен от общуването ми с тях. Онеправ-
дани от съдбата, тези хора са озарени от борбеността и волята си за живот и окрилени от надеж-
дата и стремежа си да бъдат достойни граждани на държава, която сякаш почти е забравила за 
тях. Светлината е в душите и помислите им към събратята и сестрите по съдба, а гласът на кура-
жа им е вик в тишината на общественото безразличие и изолацията!  

На 14 юни 2014 г. в Клуба на пенсионера и инвалида се проведе 9-то годишно отчетно и 3-
то изборно събрание на ТО-НАСГБ в гр. Велико Търново. Гости на събранието бяха: г-жа Марин-
ка Маринова – председател на КС на НАСГБ, Ненчо Обретенов – председател на ТСО към ССБ – 
Велико Търново и Пенчо Василев от УС на ССБ – Велико Търново. С представяне на гостите и 
приветствено слово към присъстващите събранието откри Димитър Станев – председател на ТО-
НАСГБ. 

Отчетен доклад за дейността на ТО на НАСГБ за периода 2009 – 2014 г. прочете техничес-
кият сътрудник на организацията г-жа Цецка Станева. 

Със задоволство бе констатирано постигнатото чрез упоритост, постоянство и много енту-
сиазъм през последните пет години да се направи живота на сляпо-глухите по-смислен, облекчен 
и достоен. И въпреки, че организацията се финансира основно от бюджетните субсидии на дър-
жавата и членски внос, на проведените 26 заседания, ТУС е взимал решения, довели до редица 
улеснения и придобивки: 
 С помощта на УС на НАСГБ са осигурени на всички членове нужните им помощно-

технически средства и консумативи. Всички членове на организацията са подпомогнати да 
получат полагаемите им се средства за придружител по чл.52 от ЗИХУ. 

 В тясна връзка с общинската администрация и дирекция „Социално подпомагане” са осигуре-
ни на правоимащите и нуждаещи се членове лични и социални асистенти, а също и домашни 
помощници. 

 Направено е предложение до общината във Велико Търново за подобряване на градската сре-
да и улеснения в достъпа до клуба на инвалида. Със съдействието на кметството на града, в 
лицето на г-жа Росица Димитрова е осигуряван безплатен транспорт за екскурзии и участия в 
национални мероприятия на организацията. Проявявайки разбиране и съпричастие, две от 
местните фирми – превозвачи – ЕТ ”Надежда” и „Алекс ОК” ежегодно предоставят карти за 
безплатно пътуване в градския транспорт по поддържаните от тези фирми автобусни линии. 
Признателност изпълва сърцата на хората за този жест, който им помага да бъдат мобилни. 
Лайънс клуб „Велико Търново – Арбанаси” спонсорира честването на Ден на християнското 
семейство, Ден на белия бастун и състезанията по шах и табла. На тях, както и на пожелалите 
анонимност дарители, организацията изказва искрена и сърдечна благодарност. 

 По проект „Глобални библиотеки” осъществен от РНБ „П.Р. Славейков” обучение по компю-
търна грамотност за незрящи преминаха Георги Ангелов, Димитър Станев и Елица Йосифова 
– членове на ТО на НАСГБ – В. Търново 

 Като представител на ТО, Димитър Станев участва в проект за изследване и опознаване на 
националната ни история. За живота и събитията в национално представените организации на 
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хората със сензорни увреждания търновската организация се осведомява чрез абонамент в 
трите формата – брайлов, говорящ и плоскопечатен за списанията „Звук и светлина” на 
НАСГБ и „Зари” на ССБ, чийто публикации се коментират редовно в клуба. Активни допис-
ници в тези издания са Аврам Аврамов и Димитър Станев. Творците Стефанка Славова и Ав-
рам Аврамов редовно изпращат свои авторски материали до списания, юбилейни сборници и 
местни издания. И двамата автори са членове на поетичен клуб „Вдъхновение”, който издаде 
вече няколко сборника. На национално състезание по художествена самодейност за хора със 
сензорни увреждания, Стефанка Славова спечели две първи и една втора награда за художес-
твено слово и лично творчество. Като представител на ТО, Димитър Станев редовно участва 
в национални спортни състезания на НАСГБ, от които има спечелени 3 втори места по хвър-
ляне на копие. Поддържа се пряка връзка с „Дарик радио”, в-к „Борба” и в-к „Янтра днес”, 
кабелните телевизии „Евроком” и Видеосат”, които с готовност отразяват културни и спорт-
ни изяви на сляпо-глухите в града. Събитията в териториалната организация се документират 
във фотоалбум съставян с фотоси на Елица Йосифова. Членове на ТО на НАСГБ участват за-
едно с представители на ТСО на ССБ в местни и регионални турнири по табла, а също и в 
съвместни екскурзии из страната. НАСГБ и ССБ във Велико Търново заедно празнуват исто-
рически и християнски празници, лични тържества и годишнини, споделят всички весели и 
тъжни поводи и събития в двете организации. Клубът на инвалида е мястото за срещи между 
членовете на организацията, беседи и поучения от Аврам Аврамов, песни и вицове, събрани и 
поднесени от Димитър Станев, поетични рецитали с любовна лирика на Стефанка Славова. 
Така се създава увереността, че сляпо-глухите не са по-различни от останалите хора, а споде-
лените спомени и съвместно преживени мигове в забавления и добро настроение са светъл 
лъч на надежда, че живеят пълноценно като личности и хора. Благодарни са на общината, че 
поема разходите по поддръжката и консумативите за клуба, а също благодарят и на двете 
уреднички – Таня и Мариана за уюта, грижите и вниманието, с които ги обграждат при всяко 
посещение. Това е равносметката за постигнатото в младата териториална организация за по-
смислен и стойностен живот. 

На същата дата – 14 юни 2014 г. в Клуба на инвалида се проведе и 3-то изборно събрание 
на ТО на НАСГБ във Велико Търново. В присъствието на същите гости и членски състав се пред-
ложи и обсъди структурата на новото ръководство на организацията. Чрез допитване до присъст-
ващите беше решено изборът на ново ръководство да бъде с явно гласуване. След дебати и разис-
квания по състава на новото ръководство се стигна до споразумението да бъдат издигнати канди-
датурите на Димитър Станев и Елица Йосифова за председател на организацията на местно ниво. 
При направен самоотвод по лични причини на Димитър Станев, кандидатурата на Елица Йоси-
фова беше единодушно гласувана и приета с мнозинство. Така за следващия мандатен период 
председател на ТО на НАСГБ стана г-ца Елица Йосифова, завършила висше образование с про-
фил „Банково дело и финанси” и изучила три модула от програмата на НЦРСГ „Хелън Келър”: 
по компютърна грамотност, рехабилитация и мобилност. За членове на управителния съвет бяха 
предложени, гласувани и одобрени Димитър Станев и Георги Ангелов.  
 Едно малко общество от хора във Велико Търново в плен на мрака и тишината, но устреме-
ни към запазване на човещината и достойнството си. Нека се радват на добро здраве, бодрост на 
духа, устойчивост в ежедневните борби с предизвикателствата на живота и оптимистична вяра в 
утрешния ден. 

Пенчо Т. Василев 
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ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА 
 ТО НА НАСГБ И ПЕТ-ГОДИШНАТА Й ДЕЙНОСТ 

 

 На 3 юни 2014 г. варненската териториална организация на НАСГБ, проведе годишното си 

отчетно-изборно събрание. Гости на този ден бяха: г-жа Калинка Ковачева – председател на ТО 

Добрич и член на УС на НАСГБ, г-н Методи Андонов – председател на РСО на ССБ, председате-

лите на първа и втора организация – Христо Шипанов и Недялка Митева, председателят на сдру-

жение „Прозорец към света” – г-н Здравко Кънчев и Христина Манева – експерт към община 

Варна. 

 Председателят ръководеше събранието, което протече спокойно и делово. Прочетоха се от-

четния доклад, проектопрограмата и констативния протокол от контролния съвет, след което г-

жа Калинка Ковачева поиска думата. Тя направи блестящо изказване. С голямо задоволство под-

черта отлично свършената досега работа на организацията от всички раздели. Отбеляза многоб-

ройните мероприятия, участия във фестивали, концерти, народни, национални празници и спорт-

ните успешни изяви на нашите спортисти. 

 За пет години са постигнати и спечелени много награди – златни, сребърни и бронзови ме-

дали, звания и купи. Тези, които уважават труда на активните участници, се изказаха коректно и 

вярно за тяхната работа. Имаше много изказвания, от страна на колегите в залата, които бяха по-

ложителни за ръководството, председателят – Станчо Добрев, сътрудника и всички, с които се 

работи. По мнение на много от изказващите се, бе предложено, да остане той, още един мандат, 

като председател на организацията. Подкрепиха това мнение – Етиен Тодоров, Димитър Грудев, 

Станислав Парушев, Младен Стоилов и много други, защото г-н Добрев е всеотдаен към служеб-

ната си работа и милее за организацията, като за собствена. Той е спокоен, търпелив и отзивчив 

както към радостта на хората, така и към тяхната болка.  

 Има единомислие, разбирателство и взаимно уважение в екипа между колегите и е удоволс-

твие да се работи с такъв председател и с такива колеги. Управителния съвет, председателят и 

сътрудникът са превъзходен екип.  

 За ръководството най-важното е, да се работи за организацията, за членовете и да се прави 

живота им по-разнообразен и по-съдържателен. 

 За нас е важно да работим за престижа и авторитета на членската маса. Това ще е нашето 

удовлетворение от огромната работа, която вършим, за да видим радост и усмивки по лицата на 

нашите колеги по съдба. 

 Както до сега, така и за в бъдеще се надяваме и желаем ръководството, УС да работи все 

така успешно и задружно, за да имаме добри резултати. 

 Пожелаваме ползотворна и успешна работа на новоизбрания управителен съвет на чело с 

Станчо Добрев, който е за четвърти път вече председател на ТО на НАСГБ – Варна. 

 

Ганка Параскевова 
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В ТО ШУМЕН 
 

 На 26 юни 2014 г. ТО на НАСГБ гр. Шумен проведе своето годишно отчетно-изборно съб-

рание за периода 2009-2014 г. в читалище „Напредък“.  

 След прочитането на дневния ред, се почете паметта на шестимата починали членове за пе-

риода с едноминутно мълчание. В изказванията сляпо-глухите изразиха задоволството си от раз-

нообразните мероприятия и дейности, които се провеждат в организацията.  

 Ивелин Тодоров благодари на ТО Шумен, на ССБ в лицето на г-жа Лазарова и г-жа Химир-

ска, на Калинка Ковачева и г-н Димитър Парапанов за оказваните помощ и съдействие в много 

случаи, когато имаме необходимост.  

 Йорданка Стайкова, Александра Тодорова и Себиле Исмаил изказаха благодарност на пред-

седателя и сътрудника за тяхната сплотеност в съвместната им работа, за това, че се стремят да 

разнообразят живота на членовете. 

 В изказването на Преславка Химирска пролича загриженост за това, че организациите зас-

таряват, което е обща болест и трябва да се набират млади членове, макар на практика това да е 

много трудно. Тя изказа благодарност от името на ССБ затова, че всички сме винаги заедно и не 

се делим на Ваши и наши.  

 Янко Стайков, председател на ТО, благодари на сътрудника и на членовете и каза, че благо-

дарение на тях, организацията се стреми да е в по-предните редици на НАСГБ, пожела им много 

здраве, да са все така упорити и да продължават в същия дух. 

 В края на изказванията думата взе и г-жа Маринова, която каза, че е радостна от това, че 

вече няколко години присъства на събранията ни. Изтъкна, че всички работим заедно и провеж-

даме с желание дейността си. Шуменци са сърцати и можещи хора. “Предстои Ви да си изберете 

нов ТУС и да вървите ръка за ръка с Върбина Станкова – сътрудник на ТО” – каза тя. Пожела на 

всички много здраве и успехи. 

 Събранието продължи с избор на нов ТУС за следващите пет години 2014-2019 г. За пред-

седател беше предложен и избран Янко Стайков и за членове на ТУС – Емил Кръстев и Ивелин 

Тодоров с пълно болшинство. 

 Избраха се делегати за зоналното делегатско съвещание – новоизбрания ТУС: Янко Стай-

ков, Ивелин Тодоров и Емил Кръстев. 

 След закриване на събранието, продължихме с отбелязване деня на сляпо-глухия гражда-

нин – 27 юни. Тази година се навършват 134 години от рождението и 46 години от смъртта на 

Хелън Келър. 

 Сътрудничката разказа за по-важните моменти от живота на тотално сляпо-глухата амери-

канка. Тя е пример за всички и най-вече за сляпо-глухите.  

 В края се раздадоха закуските за събранието и почерпката за деня на сляпо-глухия гражда-

нин.  

 

Върбина Станкова  
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В ПЛЕВЕН 
 На 27.06.2014 г. в клуба на инвалида в гр. Левски се проведе отчетно-изборното събрание 
на ТО Плевен. Скъп гост на събранието ни бе г-жа Маринка Маринова, председател на КС на 
НАСГБ. Събранието откри председателката на ТО – Величка Драганова. Тя поздрави присъства-
щите и след като бе предложен дневен ред и избрани ръководни органи и комисии, събранието 
започна деловата си работа. Тъй като 27 юни е рожденият ден на Хелън Келър и ден на сляпо-
глухите граждани, г-жа Драганова бе подготвила кратка биографична беседа за живота и делото 
й. Отчетено беше, че ТУС се е справил добре със задачите си през периода 2009-2014 г. Работим 
много добре с институциите – местна власт, социални грижи и др. Имаме добри приятели в лице-
то на зам. кмета на Община Плевен – Здравко Дафинов и директорката на ДСП –  г-жа Романова, 
които винаги ни помагат и подкрепят. Този път те не бяха на събранието ни поради служебни ан-
гажименти. Всички членове са получили желаните от тях ПТС. На всеки член е оказвана необхо-
димата му помощ. Четирима човека са преминали курс на обучение в НЦРСГ “Хелън Келър” – 
Пловдив. Благодарим на чудесния му екип! Съвместно с другите организации на хора с уврежда-
ния празнуваме всички лични, религиозни и национални празници. 
 В клуба се четат беседи, книги, списания и се разговаря с приятели на чаша кафе. Стараем 
се животът ни да е по-лесен и разнообразен. Провеждаме излети и екскурзии, посещаваме кон-
церти и театрални постановки в читалището с осигурените ни безплатни билети. За съжаление не 
се развиват спорта и художествената самодейност, но се мисли и по този въпрос.  
 След доклада, проектопрограмата и констативния протокол участниците в събранието взеха 
отношение по тях и по други вълнуващи ги въпроси. Думата бе дадена на г-жа Маринка Марино-
ва, която даде добра оценка за нашата работа. След приемането на отчетите, събранието премина 
към избор на председател и ТУС. Г-жа Величка Драганова единодушно бе избрана за председа-
тел, а Иванка Христова и Тодор Любенов за членове на УС. Величка Драганова избрахме за деле-
гат на зоналното събрание на пълномощниците.  
 След изчерпване на дневния ред събранието беше закрито. Осигурен ни беше обяд, а за ве-
селото настроение се погрижи Пламен Трифонов, за което сърдечно му благодарим. 

Иванка Христова 

 

СТАР ЕКИП – НОВ МАНДАТ 
 На 23 юни 2014 г. в ТО на НАСГБ – Горна Оряховица се проведе годишното отчетно-
изборно събрание, на което за огромно съжаление присъстваха недостатъчно членове и може би 
тук е мястото да се отправи призив към всички членове по места да бъдат масово активни участ-
ници, когато има важни събрания! По покана на УС на ТО гости на събранието бяха: Маринка 
Маринова – председател на КС на НАСГБ, старши експерт от отдел „Социални дейности” към 
община Горна Оряховица г-жа Миглена Папазова и г-жа Мая Цекова от дирекция „Социално 
подпомагане”, които отговаряха на въпроси, отнасящи се до текущи социални проблеми. 
  В началото присъстващите бяха запознати с отчетния доклад за периода 2009 – 2014 г. От 
направената равносметка до тук ясно се виждат положителните резултати относно добре свърше-
ната ползотворна работа през изминалите 5 години. Приета бе програмата за следващия период 
2014 – 2019 г.    
 Настъпи моментът за гласуване. С пълно мнозинство бе преизбран досегашния Управите-
лен съвет отново с председател Иван Лицов. Е, както се казва: стар екип – нов мандат! Не липсва-
ха и пожеланията за още по-ползотворна и успешна работа.  
 На 30 юни се проведе първото заседание на новия УС, който утвърди своите ресори.  
 По повод приключилите наскоро изборни събрания на останалите ТО, нашият УС пожелава 
много успехи на всички новоизбрани и преизбрани председатели и членове на Управителни съве-
ти и на останалите членове!  

Димитър Димитров 
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СЪСТЕЗАНИЕ ПО ШАХ В ЧЕСТ НА ХЕЛЪН КЕЛЪР 
 
 Денят на сляпо-глухия гражданин – 27 юни отбелязахме нетрадиционно в териториалната 
организация в Добрич. Този път решихме да направим шахматен турнир. В идеята се включиха 
10 човека. Надпреварата се проведе по швейцарската система – всеки срещу всеки. За съдия бе 
избран неподкупния Богдан Петров – член на ТУС. Той следеше коректно партиите. Както във 
всяко състезание, така и в това имаше победители и победени. В края на краищата класацията бе 
следната: на първо място бе Димитър Кънчев, на второ – Ангел Иванов, на трето – Янко Златев, 
на четвърто – Кольо Георгиев, на пето – Марийка Атанасова и т.н. Победителите получиха пред-
метни награди, а всички участнички се насладихме на парче прясно приготвена питка с шарена 
сол. 
 Разделихме се с повишен спортен дух и с намерение да правим подобни състезания по-
често. 

Калинка Ковачева  

 
 

138 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТО БОТЕВ 
 

 На 1-ви юни тази година ТО на НАСГБ – Варна, отпразнуваха 16-годишнината от основава-
нето на организацията и отбелязаха Денят на Ботев – 2-ри юни със специално подготвена литера-
турна програма в негова памет. Всички желаещи членове организирано тръгнахме за к.к. 
„Дружба”. Празничният обяд се състоя в ресторант „Оазис” – близо до морето. Г-жа Радостина 
Стоянова ни посрещна много сърдечно. След като хората се настаниха по масите, председателят 
Станчо Добрев, поздрави всички присъстващи с добре дошли и припомни, че на днешния ден е 
основана нашата организация.   
 Освен 16 г. от учредяването на ТО на НАСГБ – Варна, днес честваме и 138 години от гибел-
та на Ботев. Г-н Добрев даде думата на Ганка Параскевова, която накратко разказа за живота, 
творчеството и революционната дейност на легендарния син на България. Програмата започна с 
песента „Жив е той, жив е!” Всеки един от нас рецитира по един куплет от прекрасното му сти-
хотворение. Станчо Добрев продължи със стихотворението „Борба”. След него рецитира – 
„Кавал свири на поляна” – Анна Янакиева. Прекрасната поезия на Ботев вълнува всяко българско 
сърце. Няма българин, който да не се прекланя пред гения, поета, революционера, отдал най-
скъпото – живота си, пред олтара на свободата за България. Неговата жертвоготовност и себеот-
рицание е пример, как да се обича народ и родина. Той ще остане в нашите сърца, като една от 
най-великите и безсмъртни личности в историята на България. Продължихме с една красива пе-
сен за България – „Една е моята родина”. Завършихме литературната част на програмата с част от 
песента – „Аз знам Българийо, аз знам”. За всички наши колеги и специално за управителката на 
заведението – Радостина Стоянова, самодейците изпълниха една весела и хумористична песен. С 
песента и един голям букет й благодарихме за отстъпките, които ни направи за обяда. След като 
хората си пийнаха и хапнаха, се започна приятната и весела част на празника. Изпяха се няколко 
стари градски песни от Ганка Параскевова и Станчо Добрев, от Елиза Кочева и от всички члено-
ве, които знаят нашите песни.  
 И накрая завършихме с народната песен – „На сърце ми стар мерак лежи”. Всички присъст-
ващи на днешния ден, останаха доволни от проведеното мероприятие, наситено с много песни, 
стихове, шеги и разнообразие. 

 
Нека винаги на тази дата да се събираме и отдаваме заслуженото на нашите герои. 

 
Ганка Параскевова 
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ДЕТСКА ОТКРОВЕНОСТ – ЛИПСВАШ НИ! 
 

 Когато четях предговора на "Децата пишат писма до Бог", не си и помислях колко ще бъда 

разтърсен от прочетеното. Четях, а сълзите ми се стичаха по лицето. Прекъсвах четенето, изли-

зах, разхождах се и успокоен пак започвах. Не знам колко пъти повторих тази процедура. Не 

знам колко пъти препрочетох въпросите. Детската откровеност ме трогваше до сълзи, защото в 

нея има толкова мъдрост, която ни липсва в ежедневието. Нека си признаем, че днес всички въз-

растни сме покварени! Докато четях, си представях възрастта на детето, интелекта им и този на 

родителите, а от друга страна професия на родителите и обществено положение.  

 Очаквам с нетърпение продължението, защото именно тази детска откровеност ме зареди с 

енергия и оптимизъм. Тази детска откровеност ни липсва! Ако може екипът на списание "Звук и 

светлина" по-често да ни предлага такива текстове, от които да се зареждаме положително! 

 

Петко Абаджиев  

 

ЗАСЛУЖЕНИ ОТЛИЧИЯ 
 

 Част от вокална група „Детелини”, участвахме в осмия фестивал на хората с увреждания от 

цялата страна и с участието на балканските народи в гр. Перник на 22 юни. Малката ни група 

тръгнахме с хъс, желание и надежда да се представим на фестивала много добре. Пристигнахме в 

кв. ”Църква”, където се състоеше празника.  

 В определения за нас час, ние се явихме на пернишката сцена в прекрасен визуален вид. 

Преди да започне нашето изпълнение, от мое име и от името на групата, изказахме съболезнова-

ние и съчувствие на пострадалите и загиналите наши съграждани и на тези от гр. Добрич. Вокал-

ната ни група изпълни две много благозвучни песни – „Песен за морето” и „Хей приятели”. След 

това се включиха и два дуета: от Ганка Параскевова и Станчо Добрев с песента – „Покани ме ти 

на среща”, (с която се отличаваме вече за трети път) и „Топли ветрове” – Тошо Кирилов и Ганка 

Параскевова. След изпълненията ни последваха бурни аплодисменти, но голямата и неочаквана 

изненада дойде, след като журито съобщи резултатите. Останахме приятно изненадани от пред-

седателя на журито, който пред всички присъстващи на фестивала изказа своето мнение за вар-

ненската група – богата програма, прекрасен визуален вид и отлично сценично поведение. Награ-

диха ни с бронзов медал – трета награда и диплом за отлично представяне, както на групата, така 

и на дуетите. При наличието на над 2000 души участници, за нас това беше грандиозен успех. 

 Пожелавам на нашата група все така да участват активно и да постигаме високи успехи и за 

в бъдеще. 

 Завърнахме се във Варна доволни, радостни и удовлетворени от постиженията. 

 

 

Ганка Параскевова 



 8 

“,ë3å2,

ЕХО ОТ ДЕЛИОРМАНА – ТРЕТА ЧАСТ 
– с продължение – 

 С омекнали крака Керим се запъти към чаршията, мислейки си колко леко се е отървал след 

направените от него поразии на стария търговец. “Кой ли ме е наклепал пред Избеглията” питаше 

се пътьом Керим.  

 Дорде си блъскаше главата над това, забеляза куция Реджеп да се оглежда страхливо, после 

да притичва бързо и да се шмугва като заек в отворената врата на джамията. Нещо зачовърка от-

вътре Керим и той реши да види какво кара кафеджията да бърза така. Мина под сводестите чар-

даци на близките къщи, после предпазливо надникна в двора на джамията. Погледът му обходи 

нишите без да види нещо, което да го разтревожи. Поуспокоен, той се насочи към централното 

помещение за молитви. Изведнъж зад близката колона чу тих и припрян разговор. Стори му се, че 

единия от говорещите е жена. Женският глас, като че ли му беше познат. Сигурен беше, че го е 

чувал и друг път на друго място, което не можеше сега да си спомни. Заслуша се по-внимателно 

и изведнъж сякаш някой го удари с железен топуз по главата. Та това беше неговата Гюлшен, не-

говата жълта роза. Намери я той преди време, когато гостуваше в сараите на Емин бей. Хареса я 

още от пръв поглед и не остави домакина на мира, дорде не му я отстъпи. “Давам ти я като на 

приятел“ – пошегува се Емин. – “Един месец при теб, един месец при мен”. Заслепен от красотата 

на Гюлшен, Керим не се възпротиви и стисна подадената бейска ръка. Какво ли правеше тук по 

това време Гюлшен? Дали не кроеше нещо зад гърба му красивата ханъма, запита се той. Прибли-

жи се предпазливо още малко напред, заслушан в разговора. 

 – Керим цял живот си е бил рогоносец – говореше Реджеп на Гюлшен – Мохадес го бе пре-

върнала в мъж под фередже. Докато живя с нея, той се представяше за най-големия богаташ в 

града. Аз обаче знам друго. Мохадес му прибираше не само печалбите от игрите на зарове, но и 

онова що изкарваше от тайните продажби на бащината й стока. 

 – Не го черни така Реджеп – изсъска Гюлшен – той не е лош, само че е глупав. Правил е 

всичко за Мохадес от любов. Тя го е водила за носа и го е използвала за да прибере бащиното 

имане, а после да го изплюе на улицата.  

 – А ти защо си с него – попита ехидно Реджеп – за черните му очи или за парите, които ти 

дава? Кой ти дава повече? Керим или Емин? 

 Заслепен от подигравките на Реджеп към неговата Гюлшен, Керим изскочи от прикритието 

и се нахвърли върху кафеджията. Двамата паднаха на земята и се затъркаляха, мъчейки се да се 

задушат един друг. Макар и по-слаб и дребен, Реджеп не пускаше Керим. В един миг Керим заха-

па палеца на своя душегубец. После със силен ритник го отхвърли от себе си. Изправи се бавно и 

задъхан от борбата, той се огледа, но не видя никъде Гюлшен. Потривайки доволно ръце от побе-

дата, Керим тръгна към изхода на джамията. На прага спря, залюля се тежко, безпомощно, тър-

сейки опора в стената. Опита се да поеме въздух, но нещо сякаш беше запушило гърлото и не му 

даваше да си поеме дъх. Задушаваше се бавно, неизбежно. Оставащите частици съзнание в мозъ-

ка на Керим му подсказаха, какво беше станало. В гърлото му беше заседнал отхапаният пръст на 

Реджеп. Дали това беше Пръста на Реджеп или пръста на съдбата, знаеше единствено онзи, който 

гледаше отгоре, докато двамата с Реджеп се душиха на земята заради жената, която в това време 

отиваше при поредната своя жертва.  

Кирил Дамянов 
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

-продължение- 

 Оживеният лай на загарите и гъстите призиви на ловджийските рогове ехтяха из буковите 
гори на Витоша. Веселата дружина слизаше към Бояна, натоварена с богат лов. Само севастокра-
торът не бе засмян. Ловджийските радости не бяха угодни на сърцето му. С мъка той гледаше 
страданията на ранените животни, които предпочиташе да вижда как припкат свободни и довол-
ни из ливадите на планината. Стрелец с точно око и вярна ръка, той можеше да бъде първи в лов-
джийските състезания, ала сърцето му бе далеч от подобни изкушения. Той слушаше с мъка 
гръмливите смехове на другарите си, оживения кикот на жените. За какво бяха тъй доволни и 
щастливи? Можеше ли след позорния мир, сключен край Регина, някой българин вече да диша с 
чиста съвест и леко сърце? Как можаха да допуснат това нещо. Русинът Ростислав да води прего-
вори между българи и никейци и накрая всичко да се стовари само върху плещите на българите, в 
полза на Никея. За да получат мир, Михаил и Петър се бяха съгласили да отстъпят на гърците и 
Цепина, последната Родопска крепост, която бе в български ръце. Така, доброволно, без бой, без 
защита. Не. Това не можеше повече да продължава. Сега, обзет от уплахата на поражението, Ми-
хаил бе готов да отстъпи всичко, само да запази престола и живота си… Ето, той отново бе пра-
тил послание до Бояна, в което се канеше севастократорската двойка да посети Търнов през есен-
ния лов, за да се помирят окончателно с лична среща и братска прегръдка. Ловджиите забелязаха 
навъсеното лице на Калояна и го обградиха с конете си. 
 – Не разбирам защо се тревожиш, господство ти  – каза Константин Тих. – Колкото по-зле 
отиват работите в Търнов, толкова по-добре е това за Вас. След безумието при Регина Михаил 
сам си подписа присъдата. С него и Ирина е вече свършено. Дните на тяхната власт са прочетени. 
 – За бунт ли говориш, Костадине? – попита навъсено Калоян. 
 – Не остава вече нищо друго. Чакаме само вест от Търнов. Всичко е готово. Михаил Петър и 
Ирина ще бъдат убити, Царевец завладян от наши хора и ти ще поемеш венеца на великия Калоя-
на и славния Асена. 
 Калоян сви болезнено устни. Не. Той не искаше убийства и размирия. Той не можеше да 
приеме един окървавен венец. Михаил Асен бе все пак негов братовчед. С добро. С добро. Той 
трябваше да опита и последното средство. Да отиде в Търнов, да говори с Михаила, да се опита 
да го вразуми: нека даде опрощение на бегълците, нека изпрати майка си в манастир, нека заточи 
Петра в някоя далечна хора. 
 И той твърдо реши да замине за Търнов. 

* * * 
 След като роди своето първо дете, Десислава разцъфтя в пълнокръвна красота, която се сла-
веше по всички близки и далечни земи. 
 Десислава гледаше поразена мъжа си. Сякаш не вярваше на ушите си, че думите му изразя-
ват непоколебимото му решение. 
 – В Търнов! Ти ще ходиш в Търнов! 
 Тя преплете пръсти, притисна ги към челото си, замаяна. 
 – Ще опитам последното средство, преди да обърнем другата страна. 
 – Ти искаш с добро да се разбереш с тях! Не ги ли познаваш? Измама е тая покана, измама. 
 Калоян поклати замислено глава: 
 – Не мога да употребя насилието, докато не опитам силата на доброто. Ако те са непреклон-
ни, тогава. Ти знаеш. Бунтът е готов да избухне всеки миг. Само мене чакат. След безславния мир 
при Регина народът не може повече да търпи безумствата и своеволията на Петра и Ирина. А пък 
победата на Ирина над никейците ще бъде победа над българския народ. Защото ще затвърди за-
винаги нейната натрапена власт. 
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 – Какво ще сториш с тия доброненавистници? 
 Калоян помълча малко в дълбока грижа. После каза тихо: 
 – Не съм решил още. Нека Бог ни помогне да сполучим само. После ще видим. Ирина и Ми-
хаил ще отидат в манастир. 
 – А Петър? 
 – Може би ще го изпратя да живее в земите си край Росита. 
 – Много си милостив към него… 
 Севастократорът вдигна учуден взор към жена си: 
 – Но той е твой брат! 
 Десислава гневно въздъхна: 
 – Това не му пречеше да ме заточи в манастир! 
 Изведнъж тя промени лице. Очите й се разшириха в ярка внезапна тревога. 
 Тя обви ръце около врата на мъжа си, горещо притиска чело към гърдите му. Сълзи трепка-
ха в гласа й. 
 – Боя се! Страшно се боя! Не отивай в това змийско гнездо. Сърцето ми е стегнато. Чувст-
вам, че ще стане нещо! 
 Ала веднага тя се дръпна назад. Огън премина в зениците й. Тя вдигна лице. Гласът й проз-
вуча твърдо, настойчиво. 
 – Върви, върви! Не ме слушай! Не знам какво говоря! Върви! Това е твой дълг. И аз ще дой-
да с тебе! Каквото се случи, с двама ни ще се случи! Детето ще оставим тука, на майка ти! Отго-
вори, че приемаш поканата за лов. 
 Нежните й черти се бяха изопнали в сурово решение. Тънките вежди изглеждаха още по-
черни сред пребледнялото от вълнение лице. Благите й очи пламтяха в дързък порив. 
 Навън се зачу еклив тропот на многобройни стъпки. Константин Тих водеше бунтовниците 
на съвещание с Калояна. Всички впериха очаквателно очи в севастократора. Само той, само него-
вите колебания ги възпираха още. Калоян трябваше вече да даде съгласието си за бунта. Всичко 
бе готово. От Търнов чакаха само тайна и бърза вест. 
 Калоян се изправи. Погледна ги кротко с тъмните си благи очи. 
 – Другари! Имам нещо да Ви съобщя! Утре аз и жена ми заминаваме за Търновград, прие-
майки поканата за есенния лов на царския двор! Разрешението е близо. 
 За миг всички останаха замръзнали в безкрайна почуда. След това изведнъж в един глас 
почнаха да викат, почти да ръкомахат, да се прегръщат, да коленичат пред севастократора и да 
целуват туниката му. 
 – Най-сетне! Най-сетне! Хвала Богу! 
 Калоян вдигна ръка. Настана трептяща тишина. 
 – Аз отивам като искрен братовчед на царя. Първом ще се опитам да го склоня с добро: да 
Ви даде опрощение и правдини. Да отстрани Ирина и Петра от Търнов, да се вслуша в желанията 
на народа си. За негово добро и за доброто на държавата. Не се ли съгласи, чак тогава ще дам ду-
ма за обявяване на бунта. 
 Високи викове го прекъснаха: 
 – Не! Не! Не искаме вече Михаила. Ти само върви в Търнов… Само се яви в Царевец… 
Всичко е свършено… Ти ще заместиш Калимана! Ти ще бъдеш новият Калиман… Да живее Ка-
лиман втори! Да живее! Долу Ирина и Михаил! 
 Боляри и войводи бяха извън себе си от радост и възторг, сълзи течаха от суровите им мур-
гави лица, а хълцания разтърсваха яките им гърди. 
 Въплътеният блян на дедите нямаше да бъде разрушен. Великото Асеново царство щеше да 
бъде спасено. 

  
Фани Попова Мутафова 
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ПЕРЛАТА НА КАМЧАТКА 
 
 Някои места на тази планета са толкова прекрасни и крехки, че може би не трябва да ги по-
сещаваме, а по-добре да не ги безпокоим и да им се възхищаваме отдалеч. Този парадокс се отна-
ся и за „Кроноцки" – усамотен природен резерват на полуостров Камчатка в източния край на Ру-
сия, разположен на брега на Тихия океан на 1500 км. северно от Япония. Неговият великолепен 
пейзаж, едновременно динамичен и богат, неспокоен и деликатен, обхваща 1,1 млн. хектара вул-
канични планини, гори, тундра, речни долини и крие истинско богатство: над 700 кафяви мечки, 
гъсталаци от сибирски клек (с ядливи орехи за мечките), реликтна сахалинска ела, израснала на 
мястото на ледниците от плеистоцена, голяма колония от стелерови морски лъвове на брега, по-
пулация от нерка в езерото Кроноцкое, тихоокеанска пъстърва и камчатска дъгова пъстърва в ре-
ките, орли, благородни соколи, росомахи и много други видове. Изобщо мястото е твърде хубаво, 
за да бъде просто туристическа дестинация. При цялото това ценно съдържание, което може бър-
зо да бъде накърнено, но не и бързо възстановено (заради студените географски ширини, бавния 
растеж на растенията, сложните влияния на геотермалните процеси и нестабилната топография), 
неминуемо възниква въпросът дали „Кроноцки" изобщо се нуждае от хора, били те само няколко 
учени? Руското правителство отдава дължимото на това уязвимо великолепие, определяйки кате-
горично статута на мястото като вид национален парк, туризмът е само частично разрешен или 
напълно забранен. Според последното преброяване в Русия има 101 резервата от този тип, като 
създаденият през 1934 г. „Кроноцки" е един от първите. Преди това е бил резерват за самури, съз-
даден през 1882 г. по настояване на местните жители – ловци и трапери, които ценели горите 
около езерото Кроноцкое като основно местообитание на самура. Полуостров Камчатка е много 
далеч от Москва (около 7000 км). През 1941 г. резерватът придобил допълнителна ценност, кога-
то хидроложка на име Татяна Устинова открила там гейзери. В студената пролет на онази година 
тя и водачът й изследвали изворите на р. Шумная с шейна, теглена от кучета. Спрели близо до 
място, където потоците се сливали и случайно забелязали на известно разстояние от водата голям 
облак пара. Няколко месеца по-късно Устинова се върнала, за да проучи и състави карта на отк-
ритието си, което се оказало цял комплекс от геотермални образувания, включително около 40 
гейзера. Първия от гейзерите нарекла „Первенец" – „първороден". Притокът, по който вървяла, 
днес се нарича река Гейзерная, а над един от завоите й има склон, известен с името Витраж зара-
ди разноцветния остатъчен материал от множеството малки и големи кратери. Долината на гейзе-
рите в „Кроноцки" станала известна като един от най-големите райони с гейзери в света. Обикно-
вено гейзерите се свързват с вулканична активност, какъвто е и случаят с „Кроноцки". Камчатка 
изобщо е обсипана с вулкани, от които около 25 (включително и някои спящи) се намират в гра-
ниците на резервата или в непосредствена близост до него. Най-висок е вулканът Кроноцки, с 
форма на идеален конус, който се издига на 3521 м. На югозапад, от другата страна на р. Кроноц-
кая лежи неговият разнояйчен близнак – вулканът Крашенинников. Още по-далеч на югозапад 
някога вероятно се е намирал третият от тази внушителна поредица върхове, но вече го няма. На 
негово място се вижда широка, ниска вдлъбнатина с диаметър към 13 км., изпълнена с фумароли, 
горещи извори и серни езера, с тундрова растителност като боровинки и пирен, горички от брези 
и сибирски клек. Кръглата падина, в която се намира всичко това, се е образувала преди около 40 
000 години, когато там изригнал огромен вулкан. Кратерът носи името на добрия дух Узон. Из-
вършените от учените изследвания на кратера Узон, както и откриването на Долината на гейзери-
те дали на резервата допълнително предназначение: да съхранява както биологичните чудеса, та-
ка и геологическите. Забраната върху туризма в „Кроноцки" вече е смекчена, макар и малко. Вся-
ка година в резервата влизат около 3000 души освен учените, а само половината от тях се отбиват 
до кратера Узон. Законът ограничава броя им, но за това допринасят и трудната логистика, липса-
та на инфраструктура и цената. Няма път, който да води до „Кроноцки" от по-населените места 
на Камчатка (впрочем не особено населени). В самия резерват също няма пътища. Транспортът 
до него и обратно се осъществява главно с хеликоптери „Ми-8" – мощни шумни машини, подоб-
ни на онези, които някога са превозвали войските на Съветската армия. 

Източник: www.nationalgeographic.bg 
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КАРАКАЛЪТ – ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ И  

СЪСРЕДОТОЧЕН ПУСТИНЕН РИС 
 

 Каракалът, известен също и като пустинен рис, се среща в цяла Африка на юг от Сахара 

"без джунглата", и на Арабския полуостров "без пустинните райони",, Мала и Средна Азия до 

Индия. Обитава сухите райони 

– гори, савани, степи и акацие-

ви шубраци. За първи път е 

описан от зоолога Шребер 

през 1776 г. Известни са 9 под-

вида.  

 Каракалът е много кра-

сива дива котка, а неговите 

очи излъчват интелигентност 

и съсредоточеност. Той прили-

ча на риса по това, че има го-

леми черни кичурчета козина 

на върха на ушите, които мо-

гат да достигнат до 5 см., но е 

по-малък на ръст. Тялото му е по-стройно и издължено, има високи, тънки крайници като задни-

те са забележимо по-дълги от предните. Височината при раменете му е между 40,6 см. и 51 см., 

дължината на тялото му е от 60 см. до 105 см., опашката му е от 20 см. до 35 см., а теглото му: 18 

– 20 кг. Женските са значително по-малки на ръст от мъжките. Окраската на козината на карака-

ла е същата като на пумата, козината му е къса, гъста, червеникаво-кафява на цвят, но с бяло на 

корема, около очите и в средата на муцуната. Тези бели ивици изящно са подчертани от черна 

козина под тях. Меланж или изцяло черна окраска не са невъзможни. Малък процент от карака-

лите в Израел имат сивкава окраска. Интересното е, че един от подвидовете каракал, разпростра-

нен в Туркменистан, има отдолу на лапите кичурчета козина, която улеснява придвижването му 

в песъчливи, каменисти местности.  

 Особено любопитно е оцветяването на ушите му: те са черни с голямо бяло петно в средата 

на външния ръб на всяко ухо – наричат ги „петна – очи”. Всички представители на вида каракал 

ги притежават. Тези петна служат като сигнали за другите котки за това в какво настроение е ка-

ракалът в момента! Те са особено видими, когато ушите му са прилепнали назад – характерен 

сигнал за агресия. Името на каракала има турски произход: „кара кал” т.е. „черни уши”. Карака-

лът е нощно животно в по-горещите области, а в по-хладните места от ареала му можете да го 

срещнете по всяко време на денонощието. Живее и си почива в гъсталаци или в цепнатини в ска-

лите. Каракалът е бърз бегач – всъщност най-бързата дива котка с тези размери. 

Същевременно той е и чевръст катерач по дърветата, където често избягва опасностите 

(например, ловна хайка с кучета). Но и подобно на леопарда качва плячката си, за да похапне на 

спокойствие. Каракалът се храни с дребни гризачи, патици, гъски, пустини яребици, таралежи, с 
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малките на импалата и 

др. Понякога се храни и 

с някои плодове като 

гроздето и дори с трева. 

Той е много пъргъв, а 

това му дава възмож-

ност с лекота да ловува 

птици, зайци (дори 

всепризнатият като изк-

лючително бърз и неот-

криваем 

заек-толай), дребни бо-

зайници. Понякога атакува домашни животни като, например, кози. Има документиран случай, че 

един и същ каракал е убил 21 кози! Често се справя с плячка, която е много по-едра от него като 

газелата.  

 Каракалът е индивидуалист. Територията на мъжките каракали е значително по-голяма от 

тази на женските, като често се припокриват. Любопитното е, че женските каракали също често 

имат припокриващи се помежду им територии, без това да създава конфликти. Големината на тези 

„ловни полета” е доста голяма – при мъжките е от 98 до 352 км2, а при женски – от 2 до 112 км2.  

Двойки се формират само в размножителния период, а той е през цялата година. Женската може 

да има по няколко партньора. Нейният избор зависи от ръста и възрастта на мъжките. Между 2 и 6 

малки се раждат след 78 до 81 дена. Проглеждат на 1 седмица и скоро след това прохождат. На 45 

дена започват да се хранят редовно с месо. На 6 месеца мъжките млади каракали са готови да се 

отделят от майка си и да започнат самостоятелен живот, завоювайки своя територия – обикновено 

отдалечена на около 90 км. от тази на майка им. Младите женски, обаче, често остават по-близо 

до нея и ловните им територии в повечето случаи се припокриват. Полова зрялост мъжките дости-

гат на 12 – 16 месеца, а женските – едва след 21 месеца.  

 Каракалите живеят около 18 г. С изключение на туркменистанския подвид, считан за рядък, 

като цяло каракалът има многобройна, стабилна и здрава популация, чието съществуване – поне 

до момента – не е заплашено от хората. Нещо повече, в някои райони каракалите са толкова мно-

го, че създават проблеми на фермерите. На други места местните жители ги убиват заради кожите 

им и за храна. Но, за щастие на каракала, кожата му няма търговска ценност. В Южна Африка и 

Набимия той е позволен за подборен отстрел дивеч. Каракалът е защитен животински вид в Маро-

ко, Тунис и Алжир, в Индия, Иран, Израел, Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Турция и Узбе-

кистан. Любопитен факт е, че особено в Индия има многобройни успешни опити за опитомяване-

то и обучението на каракали за лов на дребни антилопи, зайци, лисици и пернат дивеч. Може би 

това е един от възможните пътища за съхраняването на тази изящна дива котка. 

 

Източник: catbg.net 
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КАК ДА СПРЕМ ХЪРКАНЕТО? 

 Колкото и безобидно да изглежда, хъркането е доста неприятен проблем, който обикновено 
пречи на всички в семейството. И не само това. Паузите в дишането, които се получават по вре-
ме на хъркането могат да доведат до сънна апнея, при която притока на въздух към белите дробо-
ве е силно затруднен. В случаите, когато паузите в дишането се увеличат до над 30 мин. за вре-
мето от 1 час, вероятността от задушаване става огромна. Ето защо, предприемането на мерки е 
повече от наложително. Хъркането нарушава съня, води до раздразнение и умора през деня. 
Много лекари са на мнение, че една операция ще реши проблема. В повечето случаи обаче, опе-
рацията е болезнена и без особен ефект. Така че, ако Вие или Ваш близък, имате проблеми с хър-
кането, най-добре е първо да се изпробват следните техники: 
 Когато носните канали са задръстени или има индикации за алергичен ринит и подобни за-
болявания, ароматерапията може да бъде много по-ефективна от антихистамините. Етеричните 
масла като мента и евкалипт облекчават състоянието при прекомерно отделяне на слуз и кашли-
ца. Маслата от чаено дърво, бергамот, лавандула или кедър също са изключително ефективни 
срещу носни задръствания. Напълнете купа с гореща вода и в нея поставите няколко капки ете-
рично масло. Покрийте главата си с кърпа и вдишвайте парата не по-малко от 5 мин. всяка вечер 
преди лягане. Противно на всеобщото мнение, хъркането може да бъде напълно елиминирано с 
някои прости промени в начина на живот. Отслабнете! Доказано е, че загубата на само 10% от 
теглото води до намаляване на мастната тъкан в областта на врата. Това облекчава натиска върху 
дихателните пътища, следствие на което въздушният поток се подобрява, а хъркането значител-
но намалява и дори може да спре. Правете физически упражнения, движете се повече! Движени-
ето ще Ви помогне както да редуцирате теглото си, така и да тонизирате мускулите около врата. 
Спрете да пушите! Или поне намалете драстично цигарите! Вредните вещества, които се отделят 
при пушене, дразнят лигавицата на гърлото и носа, причиняват запушване на носа и блокират 
синусите. Ако приемате тежки приспивателни или успокоителни медикаменти, трябва да се отка-
жете от тях! Както алкохолът, така и много от успокоителните лекарства, водят до отпускане на 
мускулите около гърлото, което възпрепятства дишането. Алкохолът и приспивателните са свър-
зани с развитието на апнея и сърдечносъдови заболявания. Слузта в гърлото и носа става по-
плътна и лепкава, когато не се приемат достатъчно течности. Пийте не по-малко от 2 л. вода на 
ден, за да облекчите запушването на носа, а оттам – проблемите с дишането и хъркането. Нама-
лете приема на кофеин, млечни продукти и соево мляко! Всички те увеличават производството 
на слуз, която както вече знаете, блокира гърлото и носа. Хъркането се появява много по-често 
при хора, които спят по гръб, тъй като езикът „пада” назад и блокира гърлото и дихателните пъ-
тища. Така че, опитайте, доколкото Ви е възможно, да спите на една страна и нека видим какъв 
ще бъде резултатът! Ето един забавен трик, който може да Ви бъде от огромна полза: преди ляга-
не, слагайте топка за тенис, която да бъде прикрепена към горнището на пижамата Ви! За целта, 
пришийте малък джоб на гърба, където да поставяте топката. Колкото и смешно да Ви звучи, та-
ка ще привикнете да не спите по гръб! Повдигането на главата само на сантиметър по-високо, 
може значително да облекчи състоянието Ви по време на сън. Спете в добре проветрено и чисто 
помещение! Прахът и мръсният въздух влошават състоянието на дихателните пътища. Елимини-
райте до минимум арсенала от алергени в спалнята си. Най-често това са прахът и плесените. До-
машните любимци също не бива да бъдат допускани до стаята, в която спи хъркащият. Редовно 
перете спалното бельо на не по-малко от 40 градуса, най-добре – на 60, пердетата, както и подо-
вите настилки също трябва да бъдат чисти. Един горещ душ вечер преди лягане е много добър 
вариант за облекчаване на проблема с хъркането. Но не само това. След банята, почистете носа 
си с обикновен, солен разтвор, който можете да откриете във всяка аптека. 

 
Източник: www.revita.bg 
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ЛЯТНА ДОМАШНА КАША 
(предложение на Йорданка Стайкова от Шумен) 

Продукти: пипер – 5-6 бр., домати – 1 кг., 2 глави лук, 3-4 с.л. брашно, сол на вкус, 1 с.л. 
червен пипер. 

Начин на приготвяне: Пиперът и лукът се нарязват и се пържат заедно. Когато поомек-
нат се прибавят доматите, нарязани на парчета и се пържат. Прибавя се брашното, предварително 
размито, червения пипер и солта. Долива се топла вода по желание до желаната гъстота на каша-
та. В края се добавя джоджен на вкус, след като кашата е готова.  



ЗЕЛЕН ФАСУЛ С КИСЕЛО МЛЯКО НА ФУРНА 
(предложение на Ваня Петкова от Добрич) 

 Продукти за 4 порции: 400 гр. зелен фасул, 2-3 моркова, 2 домата, 1 глава лук, 1 яйце, 2-3 
стръка пресен чесън, 100 гр. кисело мляко, 40 гр. краве масло, джоджен и сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Лукът и морковите се нарязват на ситно. Задушават се в сгорещено-
то масло до пълно омекване. Прибавят се обелените и нарязани на ситно домати. След като се 
изпържат доматите се слага предварително задушеният в малко вода зелен фасул. Като се запър-
жи и фасулът, съдът се отстранява от огъня. Прибавят се ситно нарязаният чесън, джоджен, сол, 
разбитото с кисело мляко яйце, разбърква се и се изсипва в тава, предварително намазана с маз-
нина. Пече се в умерена фурна! 



ЗЕЛЕНА БАКЛА И ТИКВИЧКИ НА ФУРНА 
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен) 

Продукти: 500 гр. млада, крехка бакла, 2 тиквички, 1 връзка копър, 1 връзка зелен лук, 1 
връзка магданоз, половин ч.ч. олио, черен пипер. 

За заливката: 1 ч.ч. прясно мляко, 2 яйца и сол. 
Начин на приготвяне: Баклата се нарязва, тиквичките на кубчета, зеленият лук, копърът 

и магданозът – на ситно. След това всички продукти се смесват и се изсипват в намаслен съд за 
печене. Поръсват се с черния пипер и солта, заливат се с олиото и половин ч.ч. топла вода и се 
пекат във фурната. Когато омекнат се добавя заливката и ястието се запича до зачервяване. Тази 
рецепта е вкусна и студена. Поднася се с резенчета лимон, които са отлична подправка за нея.  



ЛЕСНА ЛЯТНА СУПА 
(предложение на Богдан Петров от Добрич) 

Продукти: 1 чушка, 250 гр. грах, 200 гр. зелен боб, 1 картоф, 1 тиквичка, около 50 гр. мас-
ло, сол на вкус, магданоз. 

Начин на приготвяне: Всички зеленчуци се измиват и нарязват. Поставят се в тенджера с 
около 1 л. вода. Оставя се да заври, след което още около 15 мин. да ври. След като са се сварили 
зеленчуците се пасират и супата се връща на слаб огън. Добавя се маслото и солта. Изключва се 
котлонът. Сервира се полухладка, може и с крутони. 
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КАРТОФЕНА ЯХНИЯ С ТОПКИ ОТ КАЙМА  

(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица) 

 Продукти: 500 гр. кайма, 500 гр. картофи, 2 глави лук или връзка пресен, 100 мл. олио, 1 
прясна червена чушка, 1 домат, 1 к.ч. ориз, 1 с.л. червен пипер, 2 скилидки чесън, половин връз-
ка магданоз, сол и черен пипер на вкус. 

 Начин на приготвяне: Замесваме каймата с ориза и правим средно големи топки, които 
овалваме в брашно, пускаме във вряща вода и варим около 10 мин. Домата настъргваме, а чушка-
та и лука нарязваме на ситно. Запържваме ги малко в олио и слагаме червения пипер за 1-2 мин. 
Обелените картофи нарязваме на кубчета, сварените топки и запържените зеленчуци слагаме в 
тенджера и заливаме с 2 ч.ч. вода. Варим до готовност и малко преди това слагаме и накълцания 
чесън и нарязания на ситно магданоз. 



СИРЕНКИ НА ТИГАН 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 1 яйце, половин ч.ч. прясно мляко, половин ч.ч. брашно, 10 гр. бакпулвер, 50 гр. 
сирене, щипка сол, 1 ч.л. олио. 

 Начин на приготвяне: Разбъркайте жълтъка с прясното мляко. Сипете брашното, смесено 
с бакпулвера и натрошеното сирене. Отделно разбийте белтъка с щипка сол, да стане на твърда 
пяна и я прибавете към другата смес. Изпечете сиренките на тиган, леко намазан с олио, като 
сипвате от тестото със супена лъжица и изпичате от двете страни равномерно до готовност. 



ОМЛЕТ ПО НЕМСКИ  
(предложение на Александра Тодорова от Шумен) 

 Продукти: половин пакет брашно, 2 яйца, половин ч.ч. прясно мляко, 1 с.л. олио, сол. 
 Начин на приготвяне: Пресейте брашното, разбийте яйцата със солта и млякото и ги из-
лейте в брашното. Разбъркайте сместа с дървена лъжица. Загрейте тигана с олиото и запържете 
омлета като палачинки. Готовите омлети подредете в голяма чиния. Сервирайте ги топли или 
студени. Можете да ги навиете на рула. Ако искате можете да им сложите пълнеж. Използват се 
като гарнитура за свински пържоли, шишчета или зеленчуци. 



ЗАКУСКА „ИЗНЕНАДА” 
(предложение на Анка Петрова от Добрич) 

 Продукти: 1 домат, 1 филия хляб, 1 яйце, кетчуп, кашкавал, зехтин. 
 Начин на приготвяне: Топлоустойчив съд, в който ще се поднася закуската, се намазва 
със зехтин и отгоре се редят 3-4 кръгчета пресен домат. Върху тях се слага филия хляб с дупка в 
средата. В нея се чуква 1 яйце, а самата филия се накапва с кетчуп. Пече се в загрята фурна или 
грил и още гореща се поръсва обилно с кашкавал по желание. 
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ЗДРАВНИ БЕЗУМИЯ В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ 
- с продължение - 

 Представяме Ви някои от най-тежките медицински заблуди на човечеството, които гово-
рят, в равна степен, за човешката природа и за трудния път, по който напредва науката. 

Наркотици 
 Една от съществените разлики между нашето време и викторианската епоха се крие в отно-
шението към наркотиците като хероина, морфина, кокаина и канабиса. През 19 век съвременни-
те наркотици са били продавани във всяка аптека като „вълшебно” универсално средство срещу 
всякакви болежки и недъзи – от детско непослушание до „женска хистерия” и от кашлица до 
хронична болка. Най-чудовищна от днешна гледна точка изглежда безпрецедентната мания по 
успокояващите средства за малки деца. В една статия на „Ню Йорк Таймс“ от 1910 г. се изреж-
дат най-често използваните съставки на „детските успокояващи сиропи”. Те включват хлоро-
форм, кодеин, хероин, опиум на прах, канабис и различни форми на морфин – всичките в конски 
дози и често в комбинация. Иначе казано, в онази епоха загрижените родители са „лекували” 
коликите, растежа на първите зъби, както и нормалните детски кошмари, безпокойства и хипе-
рактивност с дози твърд наркотик, които биха могли да укротят и побесняла горила. 
 През 1898 г. една от големите фармацевтични компании пуска на пазара ново, изключител-
но ефикасно средство против кашлица. Веществото се нарича диацетилморфин, а търговското 
му име е Хероин. Най-интригуващото в цялата история е, че лекарството е било рекламирано 
като заместител на морфина, който не предизвиква наркотична зависимост. Това недоразумение 
обаче не изглежда толкова безпрецедентно, ако имаме предвид, че кокаинът е бил пуснат по ап-
теките през 1879 г. като средство за лечение на морфинова зависимост. 

Лоботомия 
 В историята на човечеството е имало няколко десетилетия, през които механичното пов-
реждане на човешкия мозък е било смятано за легитимен терапевтичен метод. Става дума за ин-
вазивната процедура, известна като „лоботомия”. Разработена от португалския медик Антонио 
Егаш Муниш през 1935 г., лоботомията представлява хирургическо откъсване на т.нар. префрон-
тален кортекс (най-предната част на мозъка) от останалата част на мозъка. Муниш открил, че 
процедурата укротява някои психотични пациенти като своеобразно „даване на късо”. Един от 
учениците на Муниш, американският лекар Уолтър Фрийман започва мащабна кампания за по-
пуляризирането на лоботомията. Фрийман е недоволен от сложните хирургически процедури, 
предписани от Муниш и изобретява опростена техника, станала печално известна като 
„лоботомия с шило за лед”. Целеустременият доктор забивал шило над окото на пациента, по-
чуквал с чукче, за да достигне мозъка, след това раздвижвал инструмента, изваждал го и повта-
рял процедурата над другото око. Процедурата се разпространила светкавично, защото била 
проста, а и защото по това време нямало много други възможности за третиране на пациенти със 
сериозни душевни заболявания. В пика на безумието през 40-те години процедурата е била при-
лагана дори на абсолютно здрави „трудни” тийнейджъри. 
 Всичко това щеше да е разбираемо, ако лоботомията беше ефективна терапия. Истината е, 
че процедурата успокоява някои от пациентите с тежки психози, като нанася постоянни и необ-
ратими мозъчни увреждания. Ето как медикът и специалист по лоботомия П. Макдоналд Тоу 
описва обичайното състояние на пациентите след лоботомия в една своя публикация от 1955 г.: 
„Лишени от своята автономия, инициатива и самоконтрол, те се справят значително по-добре в 
структурирана ситуация”. Иначе казано, целта на лоботомията е не да лекува, а да създаде крот-
ки и безобидни пациенти за психиатричните институции. Според някои данни през 40-те и 50-те 
години на 20 век на лоботомия са били подложени не по-малко от 100 хил. души, половината от 
тях в САЩ. Лоботомията е низвергната като медицинска практика през 50-те години на миналия 
век.  
 

Източник: сп. Обекти 
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НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ЛУЧЕНИТЕ ЛЮСПИ! 
 
 Когато обелите поредната глава стар лук, не бързайте да изхвърляте външните изсъхнали 
люспи. Не гледайте на тях с пренебрежение, тъй като те намират приложение в много рецепти. 
 Най-масовото приложение на жълто кафявите люспи е в лечебните отвари, които се борят с 
хремата. За целта са Ви нужни 4 супени лъжици натрошени лучени люспи, които се заливат с 
литър-литър и половина вряла вода. Наведете се над съда, докато настойката е още гореща и 
вдишвайте през носа изпаренията. За по-добър ефект на инхалациите, може да покриете главата 
си с памучна или хавлиена кърпа. Процедурата трае около 4-5 минути. 

 
 При проблемна суха кашлица се сваряват 2 супени лъжици сухи лучени люспи с 500 мл. 
вода за около 15 минути на бавен огън. След като изстине, отварата се прецежда. Приемат се по 
50 мл. от течността 3 пъти дневно преди хранене. 
 
 Настойка от лучени люспи помага при атеросклероза. Две супени лъжици ситно надробе-
ни люспи се заливат със 100 мл. водка. Затварят се в стъклен съд и се оставят на тъмно за една  
седмица. След това сместа се прецежда през марля. За лечебен ефект Ви е нужно и нерафинира-
но олио. Двадесет капки от лучената настойка се отмерват с капкомер върху супена лъжица нера-
финирано олио. Приема се половин час преди хранене три пъти дневно. Приемайте настойката 2 
седмици, след което направете 10 дена пауза и повторете двуседмичния курс.  
 
 При оплаквания от цистит, залейте 2 супени лъжици люспи с 400 мл. вряла вода. Оставе-
те запарката в покрит съд за около 30 минути. Прецедете и пийте от течността 3-4 пъти дневно в 
продължение на 5-10 дена. При остър цистит приемайте 50 мл. запарка два пъти дневно за 5 дена. 
Ако заболяването е хронично, се приемат по 2-3 супени лъжици от течността 3-4 пъти дневно за 
период от 10 дена. 

 

ЧЕТИРИ ТРИКА ЗА МИЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 Химикал, полепнал по зеленчуците и плодовете от неорганичното земеделие, трудно се маха само с 
вода. Ако ги изплаквате под струя, доста вероятно е да погълнете някой пестицид или тор. За да сте сигур-
ни, че по кората няма и полепнали бактерии, спазвайте долните 5 правила за измиване. 
 

С лимонов сок 
 Сипете сока на 1 лимон в 2 литра вода. В разтвора накиснете за няколко минути плодовете и зеленчу-
ците. Към лимоновата вода може да добавите и 2-3 супени лъжици сол за още по-добро измиване. 
 

С ябълков оцет 
 Може да замените лимоновият сок с оцет. На 2 л. вода се слагат 4 супени лъжици оцет. 
 

Със сол 
 Потопете плодовете и зеленчуците за десетина минути в съд с 3 л. вода с разтворени 5 с.л. сол. Ако 
има живи организми по тях, тази процедура ги елиминира. Преди да ги нарежете, ги изплакнете. Това из-
миване е за зеленолистни зеленчуци като спанак, коприва, киселец и рукола. 
 

С гореща вода 
 За 10 секунди потопете плодовете и зеленчуците във вряла вода. Извадете ги и веднага ги полейте със 
студена. Това измиване е особено подходящо за плодове, покрити с восък. 

Източник: в. “Животът днес” 
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ДЕЦАТА ПИШАТ ПИСМА ДО БОГ 
– с продължение – 

 – Ако нещо ме боли, това означава, че Ти ми се сърдиш ли? – Гога, 4 клас. 
 – Каква марка е твоята кола? Божествена ли? – Кузя, 4 клас. 
 – Славата не Ти ли пречи да живееш? – Вася, 3 клас. 
 – Колко са вярващите сред вярващите? – Зоя, 4 клас. 
 – Мама каза, че насън аз съм плакал. Ти не помниш ли за какво си говорихме с Тебе? – 
Игор, 3 клас. 
 – Когато вече няма да ме има, аз ще виждам ли себе си? – Толик, 2 клас. 
 – Вчера аз прочетох, че е умрял един вестник. Къде ще пратиш душата му? – Саша, 4 клас. 
 – Как се става спомен? – Миша, 4 клас. 
 – Ти си директор на времето ли? – Нона, 2 клас. 
 – Аз много ли те излагам? – Вова, 4 клас. 
 – Може ли понякога да ти се присънвам? – Валера, 3 клас. 
 – Ти в какъв вид живееш? – Ерик, 4 клас. 
 – Направи така, че лятото да дойде завинаги. – Жора, 4 клас. 
 – Скъпи Боже, моля те, направи така, че започвайки от баба и завършвайки със слоновете, 
всички да бъдат щастливи, сити и обути. – Тоня, 2 клас. 
 – Дядо Боже, нека да живея толкова, колкото иска мама. – Вера, 1 клас. 
 – Дай здраве и щастие на мама, баба, чичо Федя, чичо Саша, чичо Боря и на другите ми ба-
щи. – Никита, 2 клас. 
 – Аз бих искал Ти да ми станеш баща. Да си купим кола. Ауди-100. – Валентин, 4 клас. 
 – Искам всички хора да живеят щастливо и всички деца да се държат добре с родителите си 
и да не са бандити. – Женя, 2 клас. 
 – Дай ми вълшебна пръчица и ще Те оставя на мира. – Гарик, 2 клас. 
 – Моля те, направи живота по-прост. – Павел, 4 клас. 
 – Покажи ми тихичко поне един ангел. – Рая, 2 клас. 
 – Направи така, че през втория си живот да се родя във Франция и да бъда момче. – Кира, 4 
клас. 
 – Прости всички, които не са кръстени, а и мен заедно с тях. – Филип, 3 клас. 
 – Господи, аз искам да умра без да ме боли. – Таня, 4 клас. 
 – Мили Боже, вземи ме обратно, тук е толкова скучно. – Вася, 2 клас. 
 – За какво да те помоля? Ами че Ти сам всичко знаеш. – Алик, 4 клас. 
 – Изненадай ме, Господи! – Артур, 3 клас. 
 – Когато умра, не искам нито в рая, нито в ада. Искам при Тебе. – Вера, 3 клас. 
 – Изпари моите грехове. – Толик, 3 клас. 
 – Хайде да се срещнем преди смъртта. – Юра, 2 клас. 
 – Не моля за себе си, за човечеството моля. Направи така, че всички на света да живеят с 11 
години повече, отколкото им се полага. – Артур, 2 клас. 
 – Нека моя татко и моят дядо да станат ангели – те ще ме пазят. – Женя, 1 клас. 
 – Покажи ме моля те на целия свят. – Алла, 2 клас. 
 – Покажи ми как Ти ме обичаш. – Ерна, 2 клас. 
 – Бих искала да дойда при Тебе на гости вкъщи. За една седмица. – Алена, 1 клас. 
 – Пише Ти Антон. Ако е възможно, сътвори така, че моите любими играчки да оживеят. – 
Антон, 2 клас. 
 – В една книжка прочетох стихотворение, че Ти си изпратил на враната парче сирене. Не 
можеш ли и на мен също да ми изпратиш? Много ми харесва. – Вовка, 2 клас. 
 – Вземи ме при себе си, в Русия. – Павлик, 2 клас. 
 – Аз бих искала да имам рожден ден не веднъж, а пет пъти в годината. Не заради подаръци-
те. Просто ще виждам повече пъти татко. – Нина, 2 клас. 

Източник: www.margaritta.dir.bg  
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ГАТАНКИ ОТ ДИМИТЪР ДРАГАНОВ – ВАРНА 
 
 Задача 1: Една жена отива на пазара с чанта, пълна с ябълки, за да ги продава. Минали де-
сетина клиенти, които са ги изкупили по следния начин: 
 Първият поискал една трета от ябълките; вторият също купил една трета от останалите;  
третият поискал една трета от останалите; четвъртият поискал една четвърт от останалите; пети-
ят поискал една четвърт от остатъка; шестият поискал една трета от това, което останало; седми-
ят – пак една трета от останалото; осмият поискал половината от остатъка; деветият поискал по-
ловината от останалите ябълки. На десетия останало една ябълка.  
 Колко са били ябълките? 

* * * 
 Задача 2: Певческа група от шест души били наградени с парична сума, която са си разпре-
делили по следният начин: 
Първият дава 3 лв., взема 12 лв. Вторият дава 4 лв., а взема 12 лв. Третият дава 5 лв., взема 12 лв. 
Четвъртия дава 6 лв., а взема 12 лв. Петият дава 7 лв., а взема 12 лв. Шестият дава 8 лв., и взема 
12 лв.  
 Колко са били парите в началото?  

 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 
 

(Хобито на инспектор Стрезов) 
 
 Бартоломео Кристофори не е известен майстор на цигулки, а откривателят на форте-
пианото. Подобна грешка един професионален музикант не би допуснал. 

ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ НА НИКИ КЪНЧЕВ 
 
 1. Как е първото име на Ферари, италианският дизайнер на състезателни коли? 
 
 а. Енрико 
 б. Енцо 
 в. Роберто 
 г. Лучано 

 
* * * 

 2. Кой от островите не се намира в Карибско море? 
 
 а. Сардиния  
 б. Мартиника 
 в. Гренада 
 г. Антигуа 

* * *  
 

 3. В кой спорт е легенда Майкъл Джордън? 
 
 а. Овчарски скок 
 б. Баскетбол 
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