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ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ 
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  

На 22.01.2015 г. в сградата на МТСП се проведе първото заседание за 2015 г. на Национал-
ния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съвет на Р. Бълга-
рия. То бе председателствано от вицепремиера и министър на труда и социалната политика г-н 
Ивайло Калфин. Участваха всички председатели на национално представителни организации на 
и за хора с увреждания (НПОХУ), включително и председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, 
представители на министерствата, на работодателите и на синдикатите.  

В първите две точки от дневния ред бяха обсъдени двете части на Концепция за промени в 
законодателството с цел прилагане чл. 21 „Свобода на изразяването и мнението, и достъпа до ин-
формация” от Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН. Чл. 21 касае дос-
тъпността на хората с увреждания до информацията, предоставяна на широката общественост. 
Достъпът до информация се осъществява чрез използването на всички достъпни средства, методи 
и формати на комуникация, предпочитани от хората с увреждания, наречени: „допълващи и ал-
тернативни способи на комуникация“ (ДАСК), сред които: жестовите езици, брайловата азбу-
ка и всички други форми на общуване (различни от словесния език), които се използват за изра-
зяване на мисли, нужди, желания и идеи. ДАСК се използват от лицата със сетивни увреждания: 
слепота, глухота и сляпо-глухота, както и от други лица с комуникативни нарушения (със затруд-
нения в изразяване и разбиране на реч). Тези методи са много важни за сляпо-глухите хора, които 
се разделят на няколко групи според уврежданията на зрение и на слух (по степен – частично/
тотално и по тип – вродено/придобито). По този начин различните видове сляпо-глухи общуват 
чрез методи, пригодени към остатъчния слух, или към остатъчно зрение, или посредством осеза-
нието. Същевременно методите отговарят и на нивото на комуникативно и познавателно разви-
тие на лицето, като някои способи се основават на знаци, символи и жестове, а други са по-
близки до словесния език и писмената реч. Съгласно концепцията, реализирането на тази цялост-
на достъпност до информация трябва да се осъществи чрез широк спектър от мерки, които на 
първо място включват специализирани професионални асистенти: преводачи / интерпретатори за 
глухи и за сляпо-глухи лица, тяхното специализирано обучение и предоставянето на техните ус-
луги (осигуряване на организиране на дейностите и на държавно финансиране). Главната идея е 
цялостният подход при обучението на интерпретаторите, като те да са подготвени във всички ва-
рианти на превод за виждащи глухи: различни варианти на жестов език, словесен език чрез отчи-
тане по устата и ръчна азбука, както и всички алтернативни методи за сляпо-глухи (тактилни, 
хаптични, включително и устна реч посредством остатъчния слух). Останалата част от мерките са 
внедряване в обществените институции и електронните медии, на подпомагащи технологии и по-
мощни средства, които предават информацията в достъпен формат, като звук и глас, брайл, изоб-
ражение, жестове, текст и визуални субтитри. Тези мерки следва да се изпълнят чрез създаване на 
специфична нормативна база от закони, правилници и наредби. Бе отделено внимание на законо-
вото признаване на жестовия език, съгласно чл. 21 от КПХУ и въвеждането му в образованието 
на глухите деца. Дискусията се породи по отношение на двата варианта на жестовия език: естест-
вен разговорен език, който се създава и използва от хората с вродена глухота, и не следва слово-
реда, морфологията и граматиката на устния език на чуващите; и т.нар. „калкиращ жестов език“ 
или „жестуван словесен език“ (тоест – устна реч, изобразена в жестове), който следва изцяло сло-
вореда, лексиката и граматиката на словесния език и обикновено се предпочита от хората с при-
добита глухота и не толкова ранна слухова загуба. Разбира се, всеки индивид избира сам кой ва-
риант на език да използва, като най-често едно лице ползва и двата варианта. Експертите от МОН 
изразиха лично мнение (което не е част от приетата концепция), първо да се проведе научно изс-
ледване и след това да се извърши законово признаване. От Съюза на глухите в България, подк-
репени от всички останали председатели на НПОХУ, включително Димитър Парапанов, както и 
Минчо Коралски от АХУ, настояха първо да се признае законодателно жестовият език, а след то-
ва да започнат научно-практически изследвания върху него и обогатяването му с още жестове. 
По този начин да се подпомогне учебния процес за глухите деца, лица и семействата им, за ин-
терпретаторите и за широката общественост, а хората с увреден слух ще усетят реална полза в 
живота си.  

Другото важно решение от дневния ред бе избирането на г-жа Веска Събева, председател 
на Асоциация на родители на деца с епилепсия, за заместник-председател на НСИХУ от страна 
на НПОХУ за 2015 г. Г-жа Събева вече няколко пъти оправдано получава доверието на национал-
ните организации, именно заради своята инициативност, пробивност и работохолизъм и най-вече 
за непоколебимостта си да отстоява правата на всяка група от хора, без значение на тяхното ув-
реждане. 

Светлозар Парапанов 
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80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 

 На 17.01.2015 г. председателят на ТО на НАСГБ – Варна отпразнува 80-годишния си юби-
лей. Тържеството беше организирано от сътрудничката на ТО на НАСГБ – Ганка Параскевова в 
уютно заведение, където се събраха малко, но верни и добри 
колеги и приятели. Битовата обстановка беше украсена с раз-
ноцветни балони и красива лента с надпис „Честит 80-годишен 
юбилей". Първото поздравление, което Параскевова прочете 
беше от името на присъстващите на празника. В чест на юбиля-
ря, всички гости го поздравиха с песента „Честит да бъде този 
ден". Последваха пожелания – топли, вълнуващи, изпълнени с 
обич, уважение за здраве, дълголетие, много радост и щастие. 
Елиза Кочева поздрави рожденика с песента „Аз живея за лю-
бов", Цветанка Пехливанова изказа хубаво пожелание още дъл-
ги години юбилярят да живее, да пее и да ни радва с успешни 
дела. Ганка Параскевова върна Станчо Добрев в далечните и 
незабравими детски години с песента „Малка къща с двор зе-
лен", която го разчувства и пренесе в бащиния дом. Тя рецити-
ра и едно посветено на него стихотворение. След нея Дует 
„Нежни сърца" изпълниха две песни, любими на дуета и на гос-
тите: „Празнуваме с тебе днес щастливи" и „Покани ме ти на 
среща". Станчо Добрев изпълни – „Стари ли сме щом обичаме" 
и една руска песен, с които благодари за проявените почит и уважение към него. Вдигна се тост 
за здравето на юбиляря. Кристалният звън на чашите, ведрите усмивки, приятелските пожелания, 
богато подредената маса, отрупана с ястия и различни вина допринесе много за прекрасното наст-
роение на всички. Параскевова поднесе букет и плик със скромна сума от колеги и приятели на 
рожденика, за да си купи нещо за спомен от този ден. Оркестърът засвири „Компарсита", а Стан-
чо Добрев откри танците с любимото си танго. Последваха народни хора, „Бяла роза", „Червено 
вино" и много други. Ганка Параскевова и Веселина Войнова се отличиха с гръцките танци. Ор-
кестърът поздрави Параскевова и Ваньо Биячев с любим рокендрол. Прозвуча и специален позд-
рав за Станчо Добрев от собственичката Евгения – „Гранде" с един хубав валс. Юбилярят беше 
неуморим, танцуваше и пееше, нещо невероятно за неговата възраст. Много усмивки, смях и пре-
живявания на този ден. И най-хубавото дойде, когато оркестърът засвири „Честит рожден ден за 
теб" и под тържествените звуци сътрудничката Параскевова поднесе тортата с фойерверки и све-
щички. Всички запяха „Щастлив да бъде този ден". Незабравима и прекрасна вечер. Има ли по-
голямо щастие от това да дочакаш 80-годишния си юбилей с колеги и приятели? 
 

 Ганка Параскевова 

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ! 
 
 През месец декември 2014 г. преди Коледните празници в гр. Русе се състоя Третият репуб-
ликански фестивал за руски песни. В него взе участие Правда Минчева, която достойно защити 
името на Националната асоциация на сляпо-глухите и Териториалната организация гр. Русе. Фес-
тивалът беше под патронажа на руския консул и Община Русе. На него тя завоюва второ място и 
сребърна статуетка. ТО на НАСГБ – Русе и благодари и й пожелава все такива успехи. 
 

Панайот Димитров 
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СТИХОСБИРКА НА СЪЮЗА НА 
 ИНВАЛИДА – АЛМАНАХ "КУРАЖ" 

 Юбилейно издание на Съюза на инвалидите в България по случай 25 години от създаването 
на съюза "1979 г. – 2015 г." 
 Сборникът е естетично добре оформено художествено издание от 128 страници. Представе-
ни са 118 автори на текстове – поезия и проза, предимно хора с увреждания. Книгата е богато 
илюстрована с чернобели снимки, рисунки, карикатури, също творби на хора с увреждания. Тук 
могат да се прочетат дори произведения на Дамян Дамянов, Валери Петров, Иван Северняшки, 
Владимир Свинтила. 
 В алманаха има произведения на членове на ССБ и НАСГБ – Георги Братанов, Калинка Ко-
вачева, Милена Ганина, Костадин Папазов, Елена Гутман, Владислав Кацарски, Румяна Каменс-
ка, Боряна Коскина. 
 Във въведението на алманаха от главния редактор на в. "Кураж" Петя Митева се определя 
духът и уникалността на това с оглед скромно издание – "Творчеството на нашите автори, стихо-
ве, есета, фейлетони, карикатури, епиграми, разкази, снимки – съдържат в себе си една невероят-
на светла енергия, която допълва в себе си "Кураж" да вдъхва оптимизъм, човечност и любов. 

Владимир Желев 
"Алманаха се разпространява безплатно" 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ИНВАЛИДА В ПЛЕВЕН 
 На трети декември членове на ТО на НАСГБ Плевен, ТСО – Левски и РД на инвалидите, 
въпреки дъжда, се събрахме за да отбележим заедно международния ден на инвалида. На този ден 
хората с увреждания напомнят на обществото, че и те са равноправни граждани и имат право на 
достоен живот. Тържеството се проведе в ресторант "Перфекто". Наши скъпи гости бяха дирек-
торката на ДСП г-ца Романова, секретарката на Община Левски Таня Неделчева и членовете на 
УС на ТСО Долни Дъбник с председател г-жа Данчева. Тържеството откри Тодор Любенов, който 
поздрави присъстващите и ни пожела здраве, късмет и борбен дух. В краткото си слово той под-
черта нашата непримиримост за решаване на проблемите на хората с увреждания и важната роля 
на организациите в този процес. В приветствието си г-ца Романова отбеляза, че организациите на 
хората с увреждания в нашия град се ползват с голям авторитет. Взаимоотношенията ни са на ви-
соко ниво и проблемите се решават своевременно. Въпреки това има още много какво да се пра-
ви. Обществото и държавата са ни длъжници и ние ще се борим за нашите права. Г-жа Неделчева 
прочете поздравителен адрес от кмета на Община Левски – Любка Александрова. Г-жа Величка 
Драганова поздрави присъстващите и благодари на институциите за грижите им специално към 
сляпо-глухите граждани, които се нуждаят от по-специални грижи и внимание. Благодарим и на 
тези, без които не можем – нашите близки, приятели и асистенти, без чиято помощ не можем. 
След деловата част тържеството продължи с обяд, подсигурен от спонсори и Общината. Благода-
рим на всички, които и този път не ни забравиха! За веселото ни настроение до късно следобед 
отново се грижеше Пламен Трифонов, за което му благодарим. Купонът свърши, но ние продъл-
жаваме нашата борба за достоен живот и равни права. 

Иванка Христова 
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МАЛКО РОМАНТИКА ОТ МИНАЛОТО 

 На 22-ри януари група членове от ТО на сляпо-глухите от гр. Добрич посетихме природо-

научния музей, намиращ се в парк „Св. Георги”. Поводът бе откриването на гостуващата излож-

ба на Регионален музей Търговище – „Аз съм Гошко хубавеца или мъжката суетност в минало-

то”. Организатор на събитието бе Регионален исторически музей гр. Добрич. Всички бяхме пос-

рещнати на входа с карамфил. За да се потопим в старовремската атмосфера, ни почерпиха и с 

локум. Изложбата показва градския мъж от края на 19-ти и началото на 20-ти век в типичната 

„Балканска” комуникативна среда – на улицата, в бръснарницата, в кръчмата, в шивашкия салон, 

във фотоателието. Експонираните интересни възстановки, позабравени мъжки аксесоари, изиска-

ни облекла, ежедневни тоалетни принадлежности и забавни постери дават възможност на посе-

тителя да се „потопи” в атмосферата на стария град, в романтиката на онези „мъжки времена”, 

когато да си кавалер е преди всичко въпрос на чест. В изложбата оживява епохата, чийто главен 

герой е Гошко Хубавеца, „вечният ерген” от едноименната стара градска песен. Елегантни ре-

динготи и папионки, сребърни часовници и табакери, стилни чадъри и шапки, автентични ши-

вашки и бръснарски инструменти, стари фотоапарати, изящни съдове от колекциите на музеите в 

Търговище и Добрич илюстрират суетата и тайните на градския мъж от Новото време и възвръ-

щат спомена за традиционните някога занаяти на шивача, бръснаря, фотографа. Изпълнението на 

състава за стари градски шлагери „Добрич” при НЧ „Йордан Йовков” с ръководител Мария Пас-

калева завладя посетителите с неостаряващия чар на любими песни и неподправената романтика 

на едно отминало време. 

В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНЕ 
 

 От началото на 2014 г. Центърът за социална рехабилитация и интеграция гр. Добрич съг-

ласно своята основна цел – да подпомага хората с увреждания, съвместно с медийния партньор – 

Добрич онлайн поеха ангажимента да популяризират кампанията „Bulgaria cap project” на тери-

торията на гр. Добрич. Тя има за цел да помогне на хора с увреждания, като се събират и преда-

ват за рециклиране пластмасови капачки. С получените средства се закупуват различни помощни 

средства (инвалидни колички, проходилки, вертикализатори и др.). 

 В кампанията ЦСРИ въвлече всички правителствени и неправителствени организации, ра-

ботещи пряко и косвено с тази социална група. В хуманната кауза участие вземат и представите-

ли на бизнеса, банкови институции и др. В инициативата се включихме и ние – Териториалната 

организация на сляпо-глухите. Предадохме десетлитрови туби от минерална вода пълни с пласт-

масови капачки. Кампанията продължава. Ние не сме спрели активността си в това отношение. 

Радваме се, че можем да помогнем и по този начин на нуждаещи се хора с увреждане. 

 

Блока подготви: Калинка Ковачева 
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КАК ВАРНЕНСКИТЕ БАБИ ОТПРАЗНУВАХА БАБИНДЕН – 
 ДЕНЯТ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ 

 На 21.01.2015 г. ТО на НАСГБ и ТО на ССБ се събраха в Културния дом на ПП "Успех", за 
да отпразнуват народния празник Бабинден. Председателят Станчо Добрев откри тържеството и 
поздрави всички присъстващи. След него сътрудничката – Ганка Параскевова накратко обясни 
значението на този голям народен празник, посветен на бабите, които са помагали при раждане. 
Винаги трябва да отдаваме заслужена почит и уважение към възрастните жени „бабували" на ро-
дилките за появата на новия живот. С организираната музикално-хумористична програма поздра-
вихме всички присъстващи баби и им пожелахме да са живи и здрави още дълги години. Започ-
нахме с фолклорна група „Цвете шарено", която изпълни „Събрали се бабите". С втората песен 
„Заспала баба" поздравихме нашите гостенки – две акушерки, на които в знак на уважение г-н 
Шипанов поднесе цветя. Последваха две сценки – израждане на бебе и именуване на дете. Бяха 
много закачливи и интересни, тъй като в тях се пресъздадоха български традиции и обичаи от 
миналото. Представиха се и 4 баби, които споделиха: "Нищо, че сме пенсионерки, но си пием 
кафето в МОЛ-а, а питието в бара. С приятели пеем, рецитираме, танцуваме, бистрим политика и 
мода. А на Вас, мили баби, поясняваме: годините отлитат, живота си тече, децата често ни забра-
вят, заети с проблеми. Затова изживейте живота си сред приятели чудесни." 
 Продължихме с музика и танци. Всички присъстващи останаха доволни от добре организи-
рания празник. 

Ганка Параскевова 
 
 
 

 
ЕЛЕКТРОНЕН БЯЛ БАСТУН 

 
 Модерните технологии също облекчиха живота на невиждащите. Това потвърждава новото 

откритие на корейската фирма "Примпо", 

а именно бастун за слепи. Той е звуков с 

вътрешна електроника. Бастунът може да 

бъде истинско съкровище за хора със се-

риозни зрителни проблеми. В него е мон-

тиран ултразвуков сензор, който има 

способността да чувства или усеща пре-

пятствия в диапазон 25 градуса хоризон-

тално и 50 градуса вертикално, даже и 

повече, неговата чувствителност дава 

възможност да вижда много плоски обек-

ти – даже с големина 3 см. на разстояние 2 м. За евентуално препятствие бастунът информира 

потребителя си чрез вибрационен сигнал. Най интересното е, че бастунът може да разпознава 

цветове и различава до десет нюанса на светлината и да информира за това гласово. 

 
 

Превел от есперанто: Владимир Желев 
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ГРАДЪТ НА КЛАДЕНЦИТЕ 
 
Един град бил населен с кладенци. Живи, но все пак кладенци. Те се различавали помежду 

си не само по мястото, на което били изкопани, но и по отвора, който ги свързвал с външния свят. 
Имало кладенци заможни и пищни, с гърла от мрамор и скъпоценни камъни; скромни кладенци 
от тухла и дърво и други, по-бедни, с прости дялани отвърстия, които излизали на повърхността 
на земята. Общуването между обитателите на града ставало от устие на устие и новините бързо 
обикаляли от единия до другия му край. Един ден в града се появила „мода", според която всяко 
самоуважаващо се Живо същество трябвало да се грижи много повече за вътрешността, отколко-
то за външността си. Не повърхността била важна, а съдържанието. И така кладенците започнали 
да се пълнят с предмети. Някои се пълнели с бижута, златни монети и скъпоценни камъни. Други, 
по-практични, се напълнили с домакински електроуреди и механични апарати. Имало и такива, 
които заложили на изкуството и започнали да се пълнят с книги, с идеологически манифести и 
специализирани списания. Минало време. Повечето кладенци се напълнили толкова, че не им ос-
танало място за нищо повече. На един от тях му хрумнало, че вместо да сгъсти съдържанието, мо-
же да увеличи вместимостта си, като се разшири. Не минало много време и други започнали да 
му подражават. Всички използвали голяма част от енергията си, за да се разширяват и печелят 
повече пространство във вътрешността си. Един кладенец, малък и отдалечен от центъра на гра-
да, наблюдавал как другарите му се разширявали извънмерно. Казал си, че ако продължават да 
растат така скоро щели да се слеят и всеки да загуби самоличността си. Може би тази мисъл ста-
нала причина да му хрумне, че другият начин да увеличи вместимостта си бил да стане по-
дълбок, вместо по-широк. Скоро осъзнал, че всичко, което имал у себе си, правело тази задача 
невъзможна. Ако искал да бъде по-дълбок, трябвало да се изпразни от цялото си съдържание. В 
началото се уплашил от празнотата. Но след това, когато видял, че няма друга възможност, го 
направил. Изпразнен от собствеността си, кладенецът започнал да става по-дълбок, докато оста-
налите присвоявали нещата, от които се бил освободил. Един ден кладенеца, намерил дълбоко в 
себе си вода! Кладенецът преодолял изненадата си и започнал да си играе с нея, на дъното – мок-
рел стените си, пръскал устието си и най-накрая извадил водата на повърхността. Дъждът бил 
единственият, който понякога напоявал града, но той впрочем се оказвал доста оскъден. И така 
почвата около кладенеца, съживена от водата, започнала да се пробужда. Семената в недрата й 
покълнали и се превърнали в трева, в детелини, цветя и крехки стъбълца, които по-късно станали 
дървета. Животът избликнал в цветове около отдалечения кладенец, когото започнали да наричат 
Оазиса. Всички го питали как е успял да постигне това чудо. 
 – Не е никакво чудо – отвръщал Оазиса. – Трябва да се търси вътре, в дълбочина. 
 Мнозина пожелали да последват примера му, но се отказали от тази идея, когато разбрали, 
че за да бъдат по-дълбоки, трябвало да се изпразнят. Продължили да се разширяват все повече, за 
да се пълнят с нови и нови неща. Вдругия край на града друг кладенец решил да поеме риска да 
се изпразни. И също започнал да става по-дълбок. И също стигнал до вода. И също напръскал на-
около, с което създал втори зелен оазис в града. 

– Какво ще правиш, като свърши водата? – питали го. 
– Не знам какво ще правя – отговарял. – Но засега колкото повече вода вадя, толкова пове-

че извира. Минали няколко месеца преди голямото откритие. Един ден, почти случайно, двата 
кладенеца разбрали, че водата, която всеки от тях намерил на дъното си, е една и съща. Че под-
земната река, която минавала през единия, напоявала дълбините на другия. Осъзнали, че пред тях 
се откривал нов живот. Не само можели да общуват от устие на устие, на повърхността, като 
всички останали, но чрез търсенето си познали нов и таен начин да контактуват. Така открили 
дълбокото общуване, до което стигат само онези, които имат смелостта да се изпразнят от съдър-
жанието и да търсят в дълбините на съществото си всичко, което имат да дадат. 

 
Хорхе Букай "Приказки за размисъл" 

 



7 

СЛЕПИЯТ ПРИКЛЮЧЕНЕЦ 
 

 Интервю на Майлс Хилтън-Барбър в предаването „Панорама“  
на БНТ 1 с водещия Бойко Василев, 23.01.2015 г.  

 
Наричат го „слепият приключенец“. Защото, когато ослепял,  

англичанинът Майлс открил себе си. 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: Ослепях на 21. До 50 мислех, че не мога да бъда щастлив. Прео-
бърна живота ми моят брат Джефри, който също е напълно сляп. И двамата имаме генетично нас-
ледствено очно заболяване. Джефри живее в Дърбан, Южна Африка. Сам построи опипом десет-
метрова яхта в задния си двор и реши да плава до Австралия, абсолютно сам, абсолютно сляп, с 
говорещи навигационни уреди. Казваха му: „Джефри, ти не просто си слепец, ти си глупав сле-
пец“. Но брат ми стигна Австралия за 53 дни, оцеля в буря. Тогава и аз осъзнах, че вече не трябва 
да играя жертвата. Не можем да контролираме външните обстоятелства, но себе си можем! Това 
бе моят отговор. И така, петдесетгодишен, аз станах „слепият приключенец“ по примера на лудия 
си сляп брат. 
 
 И после Майлс прекосява пустини, качва върхове, участва в ралита, гмурка се в океана, бяга 
в маратони, опитва да стигне Южния полюс и дори управлява самолет. С ко-пилот прелита от 
Лондон до Сидни – 21 000 км., 21 страни, половината свят. 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: Винаги съм мечтал да бъда пилот. Баща ми пилотираше изтреби-
тел през Втората световна. 18-годишен, аз кандидатствах за военно-въздушните сили, но ме изри-
таха, защото зрението ми вече се влошаваше. На 50 обаче реших, че е време да се захвана с меч-
тите си. След като очите ми не стават, ще използвам ушите. Направих говорно устройство за ле-
тателните уреди и когато летя, просто натискам бутони – за ъгъла на наклона, въздушната и на-
земната скорост. Така че, мили българи от бизнеса, ако искате да растете, не мислете за глупости-
те от миналото. Искате ли да увеличите пазарния си дял с 50%? Ами измислете как, по дяволите, 
да го направите! Последното нещо, за което мисля, е слепотата ми. Започвам с мечтата – и после 
мисля как да я осъществя. 
 
 Съжалявате ли, че не достигнахте Южния полюс? 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: Исках да бъда първият сляп човек на най-високата точка на света 
– Еверест и на дъното на света – Южния полюс. От Еверест ме върнаха, защото имах височинен 
проблем, но качих Килиманджаро. Там реших да покоря Южния полюс. И ето, пътувахме по-
бързо от другите частни експедиции. Имахме страшни моменти. Но се справяхме. След 37 дни 
обаче пръстите ми измръзнаха. Бях ужасно разочарован. Само че провалът е временно състояние. 
Победителите никога не се отказват, а отказващите се никога не побеждават. Накрая ще съжаля-
вам само за това, което не съм опитал въобще. Да, провалът е част от живота. Но няма напразно 
преживяване; всяко едно обогатява живота. Затова, спрете да чакате да се променят обстоятелст-
вата! Разширете границите на живота си сами! 
 
 Но все пак имате ли граници? Ние имаме ли граници? 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: На визитката ми пише: “Съществуват само границите, които си 
поставяме сами”. Да, имаме граници, но понякога те са глупави. Трябва да опитаме, за да видим 
дали можем. Преди няколко месеца пробягах един чудесен маратон сред лозята на Бордо във 
Франция и завърших 66-ти. Не спечелих, но събрах много пари за деца, които са родени слепи в 
развиващия се свят. Ето това си струва. 
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 Вие говорите на българите, които водят в проучванията за песимизъм. Можете ли да 
мотивирате песимисти? 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: Песимистът е Пепеляшка с амнезия. Човек, който не знае кой е. 
 Щастието е резултат от постижения, не от бездействие. На всички песимисти в България ще 
кажа да опитат нещо ново, за което винаги са мечтали. Животът е това, което направиш от него. 
Удивително: аз съм по-щастлив, по-удовлетворен и по-успешен сега, като слепец, отколкото, ко-
гато виждах. Живея в абсолютна тъмнина. Сигурен съм, че Вие сте красив като Брад Пит, ама не 
мога да Ви видя. Но моето днешно щастие извира от това, което става в сърцето и съзнанието ми. 
 
 Значи Вашата болест Ви е направила изключителен. Трябва ли да благодарим на 
проблемите си? 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: Бях на единадесетдневен ултрамаратон през Китай до пустинята 
Гоби. Като стигнахме Тибет, на 4200 метра надморска височина, един много известен германски 
бегач ме потупа и каза: „Слепи човече, за някои кризата е краят на качествения живот. За други е 
началото. За теб кризата е била начало“. В Англия смятат, че инвалидността понижава качество-
то на живота. Но на визитката си имам снимка от дъното на Червено море: един приятел, парали-
зиран от гърдите надолу – а аз го бутам в инвалидната му количка по дъното на морето, като на-
мирам пътя с бастуна си. Двама души с очевидни недъзи – един парализиран и един сляп като 
прилеп. Но си прекарват добре. Един индиец плачел, че няма обувки, докато не срещнал друг, 
който няма крака. И вие, чудесни българи, сте благословени. Седите и ме гледате, значи сте има-
ли пари за телевизор. Имате чисти дрехи в гардероба, храна в чинията, може би дори малко пари 
в банката. Ама Вие сте по-богати от повечето хора на света! Щастието е да благодарим за това, 
което имаме, а не да се оплакваме за това, което нямаме. Моят живот започна на 50, когато осле-
пях. Сега съм на 66 и все още се чудя какъв да стана, като порасна… Единственото специално 
нещо в мен е, че съм обикновен. Питайте жена ми. Тя ще Ви каже: “В Майлс няма нищо специал-
но”. Нали знаете? Зад всеки успешен мъж стои една изненадана жена. 
 
 Можете ли да почувствате болката на другите? 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: Да, до голяма степен. Повечето от това, което влиза в главата, ид-
ва чрез очите. А аз слушам сърцето. То говори от Вашата уста. 
 
 Какво научихте за живота и болката? 
 
 Майлс Хилтън-Барбър: Че имаме само един живот. Изкарвам си хляба като корпоративен 
лектор и съм говорил на над 900 фирмени събития в 72 страни; сега съм тук във Вашата прекрас-
на България. 80% от шефовете, които срещам, не са щастливи. Те са стресирани, преработват се, 
балансът между личния живот и работата им е тотално объркан. Ядат и пият много, не спортуват 
достатъчно. Питам ги: „Какво правите?“. „Майлс, искам да съм успешен“. „Защо тогава пилееш 
живота си заради неща, които не те правят щастлив? Колко глупаво!” Върни баланса; личния си 
живот върни. Махни стреса, мини на диета, спортувай! Знаете ли, израснах в Зимбабве, тогава се 
наричаше Родезия. Там държах ръцете на няколко умиращи, включително близки приятели. Ни-
кой от тях не каза „Майлс, ще ми се да живея още, за да стана най-богатият човек в гробището! 
Или – ще ми се да имах Айпад преди да умра“. Говореха само за разбитите връзки, обърканите 
отношения с деца и родители. Миналата година, при голяма минна авария, намериха бележка в 
джоба на загинал миньор: „Сине, прости ми“. Мили българи, не чакайте смъртния одър, за да 
осъзнаете, че животът е за хората. За отношенията с тях. И още, животът не се мери с броя на 
вдишванията, а с миговете, които спират дъха ни. Затова вдигнете се и останете без дъх! 
 

Публикация от сайта на БНТ: www.bnt.bg 
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ВКАМЕНЕНАТА ГОРА 

 
 Местоположение: Намира се в землището на с. Равен (Момчилградско), в дълбок дол, нари-
чан от местните хора Габъз дере. “Дърветата” се простират от двете страни на дола в продълже-
ние на 120 м. Представляват двадесетина пъна, с вид на обгорели от огън дървета. Високи са до 1 
– 1,5 м. и са с дебелина 0,4 – 0,6 м. В напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни 
кръгове. Равенската гора 
е уникална с това, че 
дърветата са прави. Дру-
га такава няма открита в 
България. 
 Произход: Смята 
се, че Вкаменената гора 
е на възраст от около 30 
млн. години и е резултат 
от подводна вулканична 
дейност и външни земни 
сили. 
 Съществуват две 
мнения за оформянето й. 
Според едното, тя няма 
биологичен произход, а е 
образувана от седимент-
ни скали, съставени от 
плътно споени фини пе-
съчинки и стари скални 
късове. Второто мнение застъпва тезата, че това е било гора, разположена на крайбрежието на 
древното терциерно море, или край някой остров. При започналата интензивна вулканична дей-
ност тази гора е била частично засипана и изгорена от горещия материал. Част от дърветата обаче 
са се съхранили, затрупани от този огромен вулканичен материал. Високата температура е овъг-
лила цели дървета или части от тях. При някои се е съхранил скелета на дървото. През по-късните 
етапи на вулканичната дейност, през тези скелети са протичали води, носещи със себе си кремъч-
но вещество и са запълнили кухините. Така са се получили вкаменените дървета. 
 Статут: Вкаменената гора е обявена за защитен обект, категория “природна забележител-
ност” през 1970 г. Заема площ от 75 дка. Разположена е в поддържан резерват Боровец, имащ за 
цел съхранение на формации от черен бор и Вергилиев дъб. В миналото дънерите са били по-
високи. За съжаление същите сили, които са създали Вкаменената гора, продължават да действат 
и да я разрушават. Ако не се вземат мерки, дърветата съвсем ще изчезнат. 
 Достъп: С автомобил по главен път Момчилград – Крумовград и се отбива при табелата за 
село Татул. На около 2 000 м. от асфалтов път. Възможните пешеходни маршрути са през Нано-
вишка река край село Гургулица, от село Татул и от село Нановица. По протежение на дерето се 
забелязват много изсечени в скалите трапецовидни ниши и други съоръжения. 

 
Източник: www.newthraciangold.eu 
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РОДОСКИЯТ КОЛОС 

 Родоският колос е бронзова статуя на бога на слънцето Хелиос, издигната в пристанището 
на град Родос, на остров Родос в Егейско море. Издигала се е на височина от около 34 м. (112 фу-
та) и е била една от най-високите статуи в древ-
ността. Едно от Седемте чудеса на света. Статуята е 
дело на Харес от Линдос и е построена в периода 
между 292 пр.н.е. и 280 пр.н.е.. След разпада на 
държавата на Александър Македонски, управление-
то на Родос поел Птолемей 1-ви Сотер. 
  След неговото утвърждаване в Египет, той 
сключил с Родос съюз, контролиращ търговията в 
източното Средиземноморие. През 305 пр.н.е. си-
нът на другия диадоха Антигон 1-ви Едноокий – 
Деметрий 1-ви Македонски, обсадил Родос с войс-
ка от 40 000 души. Държал главния град на острова 
в обсада цяла година. Накрая бил принуден да отс-
тъпи пред приближаващия флот на Птолемей. На-
родът на Родос решил да продаде счупените обсад-
ни оръдия и да построи статуя на почитания бог на 
слънцето Хелиос, за да се отблагодарят за застъп-
ничеството. Хелиос бил не просто почитано божес-
тво на острова – според легендите бил негов създа-
тел, изнесъл го от морските дълбини на ръцете си. 
Според Плиний Стари продали оставеното оръжие 
за 300 таланта и решили да използвал парите, за да 
построят гигантска статуя на техния патрон, бог 
Хелиос. Строителството е поверено на Харес, ро-
дом от Линдос на остров Родос, който е участвал и 
преди в издигането на големи статуи. Неговият 
учител, Лизип, е създал 22 метрова (70 фута) брон-
зова статуя на Зевс в Тарентум. Дванадесет години се труди над статуята Харес, за да създаде 
почти 36-метров бронзов гигант. Когато приключил, пред очите на родосци се издигнал висок и 
строен юноша – Бог с лъчист венец на главата. Той стоял на мраморен постамент, леко наклонен 
назад и напрегнато гледал надолу. Статуята се издигала директно на входа в пристанището и била 
видима от близките острови. В основата си била направена от глина, върху метално скеле, а отго-
ре била покрита с бронзови листове. За изготвянето на грандиозния монумент са били нужни 500 
таланта бронз и 300 таланта желязо (равни съответно на 13 и 8 тона). Родоският колос породил и 
своеобразна мода на гигантските статуи и на Родос през 2-ри век пр.н.е. имало вече около 100 ко-
лосални скулптури. Колосът се издигал сравнително кратко – 56 години. През 226 пр.н.е. статуята 
била разрушена от земетресение. Както пише Страбон, "Статуята лежала на земята, свалена от 
земетресението и счупена в коленете". Но дори и тогава Колосът удивлявал със своите размери. 
Плиний Стари казва, че малко хора успявали да обхванат с двете си ръце големия палец на ръката 
на Хелиос.  
 Птолемей трети предложил да плати за реконструкцията на статуята, но Делфийският ора-
кул накарал родосци да се страхуват, че ще обидят Хелиос и те отказали. Отломките на Колос ос-
танали на земята, както е описано от Страбон за над 800 години, и дори счупени, те били толкова 
впечатляващи, че много пътешественици отивали да ги видят. През 654 г. арабите превземат Ро-
дос и според Теофан Изповедник ги продават на "еврейски търговец от Едеса".  

 
Източник: www.wikipedia.org 



11 

ИМПЕРАТОРСКИ ПИНГВИН 

 Пингвините са древни животни, обитавали земята отпреди 80 млн. години. Тогава някои от 
тях са били по-високи от 2 м. Те се различават помежду си не само по големина, шарка на перата 
и дългата тясна човка, а и по някои особености в начина на живот, най-вече при гнездене. Едва 
ли има друго животно, което се размножава в средата на полярната зима при температури минус 
30-40 градуса, а понякога до минус 70 градуса и вятър със скорост 120 – 140 км./ч. Тези пингви-
ни изминават стотици километри по океанския лед, за да достигнат своите размножителни тери-

тории. 
  За други птици размножаването при таки-
ва условия е непосилна задача. Императорският 
пингвин е единствената птица, която през живо-
та си почти не стъпва върху гола земя. Когато 
не е в морето, той се придвижва само по ледени 
блокове и снежни полета. През април върху ле-
дените блокове по бреговете на Антарктида от 
морските простори започват да прииждат един 
след друг пингвини, струпвайки се на огромни 
сборища и взаимно се пазят от студения вятър, 
като периодично сменят местата си. Гърбът им 
е черен неслучайно. Слънчевата топлина винаги 
е недостатъчна и по време на краткотрайното 
слънчево греене топлината на лъчите трябва да 
се използва пълноценно. А черният цвят се наг-
рява най-добре. По-късно пингвините се отпра-
вят навътре в континента, където до края на ап-
рил сформират към 30 гнездови колонии. През 
останалото време пингвините кръстосват леде-
ните води и на север достигат до Оркнейските 
острови и Кергелен, но за изпълнението на за-
ветния си дълг се връщат на континента. Пинг-
вините са единствените птици, които не могат 
да летят, поне не във въздуха. Крилете им са се 
превърнали в плавници. Техният „полет” е под 

водата. И именно там те намират прехраната си – предимно риба, раци и калмари, но не се отказ-
ват и от мърша, а понякога ядат и водорасли. Във водата развиват скорост 36 км./ч., достигат до 
200-250 метра дълбочина и могат да издържат повече от 18 мин. без въздух. Със същата скорост 
могат да се движат и по сушата, като се пързалят по корем по наклонените повърхности на леде-
ните блокове. С тромавите си несигурни крачки пингвините смешно се поклащат на всяка стъп-
ка, сякаш краката им са завързани. Преди да започнат да гнездят, птиците събират по няколко 
камъчета или ледени парчета, които подреждат в кръг. Много често нужните им строителни ма-
териали са дефицитни и тогава птиците се крадат взаимно. Императорският пингвин се размно-
жава веднъж на 2-3 години, но въпреки това брачният съюз се запазва за цял живот. Още през 
първите дни партньорите се срещат като издават любовни звуци, покланят се, стоят един срещу 
друг и се изправят. Императорският пингвин издава кратък и силен опознавателен звук, като из-
пъва нагоре главата и врата си и си отваря човката. Сложната любовна песен се различава при 
мъжките и при женските пингвини. В средата на април започва копулацията, от началото на май 
до средата на юни женската снася едно крушообразно яйце, тежко 450 гр. При това мъжкият из-
дава любовни звуци, на които женската често пъти отговаря. С поклони и като застават един сре-
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щу друг и се изправят, женската предава яйцето на мъжкия, който започва да го мъти. Тази зада-
ча се възлага единствено на него. След като са предали яйцата, женските напускат колонията и се 
придвижват отново в „гъша" колона към открития паков лед, за да поемат храна след двумесечно 
постене. Мъжкият сам мъти яйцето около 65 дни, като през това време то е върху лапите му, а 
отгоре е покрито с дебела кожна гънка, спускаща се от корема върху краката. Докато мътят съб-
ралите се на групички бащи, се гушат един в друг, за да се предпазят от студа, не се хранят, а 
нуждата от вода заместват със сняг. През двумесечното гладуване 45 килограмовите и високи 80-
120 см. птици, загубват 40 процента от теглото си. Първоначално отслабват с по 1 кг. дневно. 
Първо се стопява коремната им мас, която е 5-6 кг., но после започват да отслабват всички муску-
ли. Понякога така изнемощяват, че недочакват своите съпруги да се завърнат. По време на скита-
нето си, женската се угоява и когато се върне, тя е готова да смени изнемощелия си другар. Гуша-
та и е пълна с полу-смляна храна, събрана от похода в морето. Два дни пиленцето се освобождава 
от черупката на яйцето. След това то веднага пъхва главичка в човката на майка си. Ако пиленце-
то се е излюпило преди майката да се е завърнала, бащата го храни с бяло млечно вещество, бога-
то на мазнини и белтъци, което се отделя от специална жлеза в хранопровода му. Отначало мал-
кото наддава с по 2 кг. седмично. Семейството пингвини се събира за кратко, защото вече е ред 
на бащата да се нахрани. Докато навърши 6 седмична възраст пингвинчето е скрито под корем-
ния „кожух” на майка си, а на 6 месеца вече се покрива с пера, които заменят детския му пух. 
През септември таткото се завръща от морето и заедно със съпругата си и поотрасналото пинг-
винче се присъединяват към останалите птици. Сформират се така наречените „детски ясли”. В 
тях се отглеждат по няколкостотин пингвинчета, които се пазят от птици гледачки. Малките на-
мират закрила в яслите за не повече от 3 месеца. Идва декември и настъпва критичен момент за 
пингвинчетата. Това е времето на арктическото лято, когато ледовете се пропукват и топят и мла-
дежите започват да се срещат с водата. За съжаление 60-70 процента от малките пингвинчета не 
доживяват своето пълно развитие. До този момент те са сменили пуховото си оперение с младеж-
ко, което не пропуска вода и ги пази от изстудяване. Ако линеенето не е приключило, при първо-
то съприкосновение с водата те загиват. Младежкото оперение на пингвините много прилича на 
това на възрастните, но ивицата от тила е жълто-сива, вратът – сиво-бял, а горната част на глава-
та – сива. Има една особеност в развитието на императорския пингвин: след като пуховото опере-
ние на малките падне, т.е. на възраст 4,5 – 5,5 месеца, те все още не са приключили растежа си и 
достигат 60 на сто от масата на възрастните птици. Пингвинчетата израстват напълно едва през 
следващите пет месеца. Това обстоятелство позволява на императорския пингвин да се приспосо-
би към сезонните промени в района, където гнезди. От декември до март както младите, така и 
възрастните императорски пингвини прекарват в зоната с открит паков лед, където намират бога-
та трапеза. Само 19 на сто от малките и младите птици оцеляват след изтичане на първата година. 
Ако издържат първата година, всяка следваща година оцеляват 95 на сто от животните. Импера-
торските пингвини гнездят за първи път средно на петгодишна възраст (женските узряват полово 
на 3, а мъжките на 4 години). Средната продължителност на живот на полово зрелите император-
ски пингвини е 19,9 години. Императорският пингвин не е агресивен спрямо себеподобните си, 
вероятно защото няма развит териториален инстинкт. Но срещу гигантския морелетник, северния 
буревестник и проникнали в колонията пингвини на Адели, войнственото му отношение се проя-
вява в пълна сила, което означава, че не е напълно закърняло. Други неприятели на императорс-
кия пингвин са морския леопард, косатката и акулите. Колониите на императорските пингвини са 
трудно достъпни. Първата гнездова колония е открита през 1902 г., втората – през 1912 г., а тре-
тата – едва през 1948 г. Оттогава са известни само тридесетина колонии около Антарктическия 
континент (с изключение на северната част на Антарктическия полуостров). Най-големите набро-
яват около 50 000 птици. Предполага се, че наброяват 250 000 до един милион екземпляра. 

 
Източник: www.wikipedia.org 
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РУЛЦА С КАНЕЛА 
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич) 

 
Продукти: 500 мл. прясно мляко, 1 пакетче суха мая, брашно – килограм до килограм и 

триста, 2 яйца, 200 гр. масло, 150 гр. захар.  
За поръсване: 100 гр. захар, 2 ч.л. канела. 
Начин на приготвяне: Загрейте млякото и разтворете маята в него, прибавете 500 гр. 

брашно и разбъркайте добре. Оставете на топло да втаса. Към втасалото тесто прибавете захарта 
и разбъркайте. Добавете размекнатото масло, яйцата, останалото брашно и замесете не много 
твърдо тесто. Оставете отново да втаса. Смесете захарта и канелата. Разделете тестото на три час-
ти и всяка разточете на блат с дебелина 3-4 мм., поръсете със захарта и канелата и завийте на ру-
ло. Рулото нарежете на филийки 3-4 см. Наредете рулцата върху хартия за печене. Оставете да 
втасат около 20 мин. и печете на 180 градуса 25-30 мин.



ПЪЛНЕНИ ЯБЪЛКИ С ИЗВАРА 

(предложение на Себиле Исмаил от Шумен) 
 
Забележка: Рецептата е за 1 ябълка, а Вие ще си приготвите, колкото Ви е необходимо 
Продукти: 1 ябълка, 3 ч.л. извара, 1 ч.л. стафиди, половин ч.л. пудра захар, 1 ч.л. грис, 1 

жълтък, масло. 
Начин на приготвяне: Изрежете върха на ябълката и с помощта на лъжица отделете мека-

та част. Измийте стафидите и ги кипнете за няколко минути. Меката част от ябълката пасирайте и 
смесете с изварата, гриса, стафидите, захарта, жълтъка и маслото. Напълнете ябълката с получе-
ната смес и запечете. Преди поднасяне поръсете с пудра захар. 



СУПА ТОПЧЕТА С ОРИЗ И ЗЕЛЕН ГРАХ 

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 
 

Продукти: 2 картофа, една четвърт ч.ч. ориз, 100-150 гр. сварен грах, 1 сладка чушка, 1 
глава лук, 3 скилидки чесън, 1 морков, сол, подправки и магданоз на вкус, олио. 

За топчетата: 300 гр. кайма, 1 филия хляб без кората, 1 глава лук, 1 морков, сол и подп-
равки на вкус. 

Начин на приготвяне: Първо омесете каймата и оформете топчета. За целта към нея при-
бавете напоената и после отцедена филия хляб, настърганите глава лук и морков, сол и подправки 
на вкус. Подгответе топчетата. Налейте вода в тенджера, сложете я на котлона и когато заври, из-
сипете в нея обелените и нарязани на кубчета картофи, измития ориз и оставете да се приготвят. 
В нагорещено олио сложете нарязаните на ситно (или настъргани) лук, чесън и морков да се за-
пържат до омекване. Това трябва да стане на бавен огън и докато зеленчуците се приготвят, кар-
тофите и оризът също ще бъдат готови. Към последните прибавете нарязаната на кубчета сладка 
чушка, малко след това запържените зеленчуци и когато всичко заври, сложете топчетата. Подп-
равете на вкус, добавете граха, нарязания магданоз и нека супата заври на бавен огън. 
 След 5 мин. изключете котлона и затворете съда с капак до изстиване на котлона. По жела-
ние зеленчуците може направо да се сложат сурови и да се варят заедно с ориза и картофите. 
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100 БОЛЕСТИ, 100 РЕЦЕПТИ 

– с продължение –  
 Най-скъпото за човека е здравето, което в голяма степен зависи от начина му на живот и 
връзките му с околната среда. Много от нас, търсейки нови „престижни“ химически лекарства, 
забравят за старинната народна медицина, която в продължение на хилядолетия е изцелявала чо-
века от недъзи и травми. Именно тези старинни рецепти предлага на читателя настоящият лечеб-
ник. Всяка от тях, събрана от забележителния руски лекар Куреннов, съдържа вековния лечебен 
опит на славянските народи. 

Пречистване на организма 
 Много болести връхлитат върху нас заради прекомерната употреба на мазнини, захарни из-
делия и месо. Стомахът не може да се справи с целия обем от храна, който ние, като че ли с доб-
ри намерения, се опитваме да изядем или принуждаваме другите да изядат. Резултатът е маса от 
ненужни вещества, които замърсяват храносмилателната система, жлъчния мехур, бъбреците, 
подстомашната жлеза, кръвоносните съдове. Човек често се оплаква от главоболие, болки в чер-
ния дроб… Моли за помощ, иска да му се препишат някакви чудодейни лекарства. И не желае да 
се замисли, че може сам да се избави от неразположението си. Затова предлагам, преди да се ле-
кувате с лекарства, да се опитате да пречистите организма си. 
 Как се прави това? Има много начини. Най-простият и най-приятният е: сокове и вода. Сут-
рин на празен стомах – чаша сок, разреден наполовина с вода, най-добре сок от два лимона. Пос-
ле отново пийте сокове с вода: от ябълки, моркови, цвекло, касис – по една чаша през един час. 
Да се храните не е нужно. На следващия ден, ако се чувствате добре, можете да го повторите. 
Ако усетите слабост, виене на свят, започнете да се храните. В никакъв случай нищо солено, 
тлъсто, сладко, пържено. След няколко дни болките в ставите, главата, вътрешните органи ще 
изчезнат, ще почувствате лекота в цялото си тяло, ще отслабнете. Тогава опитайте да регулирате 
храненето по такъв начин, че в дневния Ви порцион да има много зеленчуци, плодове, кисели 
млечни продукти и съвсем малко от онова, което натрупва в организма запаси от ненужни вещес-
тва – най-вече пържено, мазнини, сладкиши, пасти.  
 

Камъни в черния дроб и бъбреците 
 1 ч.ч. семена от лен се стриват и се смесват с 3 ч.ч. непреварено мляко. Течността се слага 
да ври, докато от целия обем остане една чаша. Прецежда се. Всеки ден в продължение на пет 
дни се пие по една чаша. След десет дни процедурата се повтаря. Възможно е да усетите болки. 
Това означава, че се разтварят камъните и пясъка. След това настъпва облекчение. След една го-
дина лечението се повтаря. От менюто трябва да се изключват пържените и пикантните ястия. 

 
Имате главоболие 

 Това се случва най-често, когато организмът, в това число и съдовете, са замърсени от не-
нужни вещества. Преди всичко пречистете организма. А сетне използвайте настойки от корени, 
на валериана, листа от горска ягода, жълт кантарион, мента, лайка, календула. Прекарвайте пове-
че време на чист въздух преди лягане. Ходете повече. Също така не забравяйте за доброто наст-
роение и положителните емоции. Настойките се приготвят по следния начин. Вземете по 1 ч.л. 
валериана, листа от мента, кантарион, горска ягода, сипете малко изсушена лайка и календула. 
Залейте ги с литър вряла вода и оставете течността да ври няколко минути. Изстудете и прецеде-
те. Пийте по четвърт чаша два, или три пъти дневно. 
 

Нерви, сърце, прекомерна възбуда 
 За успокояване и премахване на болки в сърцето е добре да се използва настойката, пригот-
вена според предишната рецепта. Освен това бих препоръчал различни видове успокоителни ба-
ни. Ако нямате голяма вана, можете да ги правите само на краката. Рецептите за отвари са някол-
ко. Вземете борови иглички, клонки и шишарки, накиснете ги в студена вода, колкото да ги пок-
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рие, оставете ги да врат половин час, а после нека стоят 12 часа. Отварата трябва да бъде кафява 
на цвят. Сипвайте я в умерено гореща вода – половин литър за вана, една четвърт – за крака. 
Много добре е да се добави във ваната отвара от корени на валериана. Това премахва главоболие-
то, болките в сърцето, понижава кръвното налягане. Опитайте да правите бани с отвара от лайка, 
листа от орех. Тези отвари се приготвят по същия начин, както и отварата от борови иглички, 
клонки и шишарки. Само не е нужно настойката да се прави толкова часове. Откажете се катего-
рично от „веселите“ напитки – ракията, коняка, водката и вината. За предпочитане е да пиете со-
кове, вода, а най-добре – чай. Приготвяйте най-разнообразен чай. През пролетта е много полезен 
чаят от млади стебла на касис, вишня, ягода, по-късно – с добавка от цветовете на жасмин, касис, 
вишня, песекиня. Ако пиете чай с мед на празен стомах, а вместо вечеря изпивате чаша ароматен, 
лечебен чай от листа и билки, гарантирам Ви здраве и бодрост за дълги години. 

 
Ревматизъм и радикулит 

 400 гр. дървени стърготини се слагат в платнена торбичка, поставят се в тенджера и се варят 
30 мин. Отварата се излива във ваната, до половината напълнена с гореща вода, толкова гореща, 
колкото можете да издържите. Сяда се във ваната, която покривате с плътен плат, като оставяте 
отвор само за главата. Седи се дотогава, докато водата не стане топла. Стърготините съдържат 
много полезни вещества и етерични масла. Те добре проникват в порите, проявявайки големи ле-
чебни свойства. Вана с дървени стърготини се препоръчва да се прави преди лягане. Вече след 
втората-третата процедура настъпва облекчение, болките изчезват. 
 

Бронхит 
 1 ч.ч. мляко, 1 с.л. конски босилек. Изварява се добре и се прецежда. Пие се много горещо – 
четвърт чаша преди лягане. Млякото може да се замени с вода. 

 
Кашлица 

 Настъргва се черна ряпа и се изстисква. Сокът се смесва наполовина с мед. Пие се по 2 с.л. 
преди ядене и преди лягане. Рецепта за деца: ряпата, нарязана на парченца, се задушава с мед или 
захар във фурната. Сокът се отделя и се дава по 2 ч.л. преди ядене и преди лягане. През пролетта 
добре действат и брезовият, или кленовият сок. 

 
Хрема 

 Вечер, преди лягане, на петите се слага синапена лапа. Краката се завиват добре или се обу-
ват вълнени чорапи. До сутринта хремата ще изчезне. 
 Има и друг начин да се отървем от хремата. Разтъркайте няколко коренчета хрян. Заедно 
със сълзите ще си отиде и простудата. Би било добре, ако с някое ястие изядете лъжичка хрян. 

 
Шипка 

 В един дом сушени шипки трябва да има винаги. Шипковата отвара помага за предотвратя-
ване на простудата. Тя е незаменима при анемия, бъбречни заболявания, чернодробни смущения. 
Подобрява обмяната на веществата. Шипката се запарва като чай. За добавка могат да се използ-
ват различни билки и малко мед. Пие се три пъти дневно по една чаша след хранене. Особено се 
препоръчва за деца. 

 
Анемия, слабост 

 Много добри резултати се получават при лекуването с чесън. 300 гр. обелен чесън се залива 
със спирт, слага се в затворен съд, настойката се прави три седмици. Пият се по 20 капки от нас-
тойката с мляко или вода три пъти дневно. Още една рецепта. 200 гр. свинска мас, 200 гр. масло, 
200 гр. мед се смесват и се разтопяват на горещ котлон, като се разбъркват през цялото време. 3-4 
пъти дневно се пие по 1 ч.л. с горещо мляко или със силен горещ чай. 
 

Източник: Народен лечебник 
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20 СЛУЧАЙНИ ФАКТА, КОИТО НИ ПРАВЯТ ГОРДИ БЪЛГАРИ 
 
 1. България е една от най-старите държави в Европа и не е променяла своето име откакто е 
била създадена. 
 2. Българите са спасили Европа от ислямизация. През 716 година под командването на хан/
кан Тервел българите са влезли в решаваща битка пред портите на Константинопол в помощ на 
византийците срещу мюсюлманската заплаха, те нападнали арабите и избили много от тях. Араб-
ски хроникьори разказват, че арабите се страхували повече от българите, отколкото от византий-
ците. Западните летописци наричат хан/кан Тервел “Спасителят на Европа”. 
 3. Сражението между войските на България и Византия през 917 година край река Ахелой е 
едно от най-големите в историята на Средновековна Европа. Общо над 115 000 воини участват в 
него. 
 4. Българите са били първите хора, които са започнали за използват кирилицата, веднага 
след нейното създаване през 9 век. 
 5. С присъединяването на България към ЕС на 01.01.2007 г. кирилицата е станала третата 
официална азбука в ЕС. България е и втората страна след Гърция, която не използва латинската 
азбука и първата държава, която използва кирилицата, произхождаща от средновековната българ-
ска империя. 
 6. Българската армия няма нито едно загубено бойно знаме. 
 7. Първата въздушна бомба във военната история е разработена от българските военно-
въздушни сили и е използвана на 16.10.1912 г. от Радул Милков и Продан Таракчиев. Някои я 
считат и за втората, тъй като година преди това италианците осъществяват бомбардировка над 
турците, но не е доказано дали действията им се характеризират като такъв военен акт. 
 8. Симеон Петров пръв в света приземява самолет със спрял двигател (1912 г.). 
 9. Българката Райна Касабова е първата жена в света, която участва във въздушен бой, със-
тоял се на 30.10.1912 г. 
 10. През Балканската война полковник Владимир Серафимов се изправя със своя 5000 полк 
срещу 4 пъти по-голяма турска армия и въпреки заповедта от София да отстъпи, той побеждава. 
 11. През Първата световна война българската армия се състои от 800 000 войници, което я 
превръща в най-голямата армия на глава от населението в света. 
 12. Легендарният български борец Дан Колов има над 1500 победи в кариерата си. 
 13. Най-силният мъж в света за XIX в. е българин и се казва Никола Петров. 
 14. Първият електронен ръчен часовник в света е изобретен от българина Петър Петров. 
 15. Първото военно летище в света е край Мустафа паша (днес Свиленград) откъдето е 
действало I-во аеропланно отделение по време на Балканската война. 
 16. Христо Проданов е първият българин, покорил Еверест. 
 17. Четири планински върха в Пакистан носят български имена благодарение на Николай 
Петков, Дойчин Боянов и Михаил Михайлов. 
 18. Българинът Стамен Григоров е откривател на ваксината срещу туберкулозата. 
 19. През Априлското въстание четата, окупирала се в Дряновския манастир, наброяваща 
едва 200 души, успява да удържи хилядна турска армия в продължение на близо 10 дни. Сред 
предводителите й били Бачо Киро, поп Харитон и Петър Пармаков. 
 20. Вестник „Дейли телеграф“ определи Пловдив за петия най-стар град на света.  

 
Източник: Екип "Българска история"  
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НОВО УСТРОЙСТВО ПОЗВОЛЯВА НА ГЛУХИТЕ ХОРА ДА 

"ЧУВАТ С ЕЗИКА СИ" 
 
 
 Над 40 милиона американци страдат от частично или пълно увреждане на слуха. Изследова-

тели от Университета на щата Колорадо са разработили технология, която може да помогне на 

голяма част от тях, съобщава местният телевизионен канал Fox31. Sound Retainer е устройство, 

трениращо мозъка да разпознава 

звуци чрез сигнали, изпращани към 

езика. Идеята е да се осигури дос-

тъпна алтернатива на имплантите за 

ушна мида, чиято цена достига 60 

000 долара.  

  Университетският екип 

включва д-р Джон Уилямс, който е 

създател на концепцията, Джоел Мориц – ръководител на проекта и д-р Лесли Стоун-Рой. В мо-

мента учените работят върху прототип със сравнително големи размери, но завършеният продукт 

ще бъде колкото зъбна шина и ще се предлага на значително по-ниска цена от имплантите. 

“Искаме да създадем нещо, което всички биха могли да купят в магазина и да променят живота 

си”, казва Мориц.  

  Системата използва електроди върху езика, които предават сигнали към мозъка от малки 

микрофони, закачени за тялото. Мозъкът разчита сигналите като звук. Комуникацията се осъщес-

твява чрез безжична Bluetooth връзка, благодарение на което не използват кабели. Така пациенти-

те могат да използват системата, без това да се забелязва от околните. Учените обмислят старти-

рането на кампания за набиране на средства чрез интернет платформата Kickstater за финансира-

не на проекта. 

Превод и редакция: Екатерина Антонова 
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НЕОБИЧАЙНА УПОТРЕБА НА БЪЛГАРСКОТО МАСЛО 

  1. Естествените масла в маслото са идеални за борба с всичко лепкаво. Ако имате лепило 
по ръцете си, първо ги разтрийте с масло преди измиването със сапун и вода. 
 2. След като сте се обезкосмявали, по краката Ви все още има някои восъчни останки. Също 
като с лепилото, разтрийте малко масло върху него и се измийте със сапун и вода. 
  3. Дъвка в косата? Няма страшно! Нанесете омекотено масло тя ще се махне лесно и без 
болка. 
 4. Ако по колата Ви има мъзга от някое дърво, натъркайте петната с кърпа, напоена с меко 
масло. Изтрийте и измийте със сапун и вода. 
 5. Ако трябва да нарежете лепкава храна (пай, карамел, бонбони и т.н.), намажете ножа с 
масло. 
 6. Ако нямате WD-40 (това е препарат за почистване и раздвижване на клеясали панти, де-
тайли и др.), или нямате никакво машинно масло, можете да намажете вратата, за да не скърца с 
малко чисто масло. 
 7. За блясък на чугун или други метални изделия използвайте памучен парцал и малко мас-
ло.  
 8. Маслото може да се използва и за да прибавите блясък към кожени бейзболни ръкавици, 
якета, колани, портфейли, портмонета и т.н. Тъй като маслото съдържа протеини, то има много 
аминокиселини и няма да навреди на кожата.  
 9. Някои използват лъжица със захар, но ако пиете хапчета покрити с тънък слой масло, ще 
Ви бъде по-лесно да ги преглътнете. 
 10. Същите тези протеини, които са добри за кожените изделия, са полезни и за кожата Ви! 
Разтрийте малко масло по ръцете си или други сухи/повредени участъци от кожата. Изплакнете с 
мек сапун и вода и ще почувствате разликата. Маслото поддържа кожичките меки, гъвкави и пра-
ви ноктите по-малко чупливи. 
 11. Маслото е отлично за лечение на кожни раздразнения като обриви. Разтривайте ги с 
масло два пъти на ден. Оставете ги на въздух за един час всеки ден. Покрийте с превръзка след 
второто дневно намазване с масло и за няколко дни раната трябва да си отиде. 
 12. Ако Ви свърши крема за бръснене, използвайте бучка масло за гладко бръснене. 
 13. Маслото е полезно и за коса. То осигурява аминокиселини за накъсаната коса. Нанесете 
малко масло през косата с гребена си след като сте използвали шампоан. Изплакнете маслото с 
умерено топла вода за блестяща и здрава коса на главата.  
 14. Ако имате котка – следващия път, когато се местите в друго жилище, намажете с масло 
лапите на котката Ви. Тя ще седне, за да оближе масло, което ще й даде още малко време, за да се 
запознае с новото обкръжение, а и козината на котката Ви ще бъде лъскава и няма да се скубе. 
 15. Намажете с масло отрязания край на твърдото сирене, за да изтрае по-дълго. Това пома-
га и за отрязаната част от глава лук. Втрийте масло в разрязаната повърхност и увийте лука в алу-
миниево фолио преди да го сложите в хладилника. 
 16. Спрете водата, в която варите тестени изделия от изкипяване чрез добавяне на бучка 
масло в нея. 
 17. Ако сте сложили малък пръстен не изпадайте в паника, защото не можете да го свалите. 
Втрийте малко масло около пръста си и свалете пръстена. 
 18. Ако ръцете Ви миришат на риба, разтрийте малко масло по тях, измийте ги с топла вода 
и сапун и те ще са отново чисти и свежи. 

Източник: www.iskri.net/zefira 
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 Рибар хванал златната рибка: 
 – Искам малък бизнес, една къща и прилична кола – пожелал си рибарят. 
 – К’во избираш – На кредит или на лизинг? – попитала златната рибка. 
 – А ти к’во избираш – на тиган или във фритюрник? 

 

 Мъж се прибира мъртвопиян сутринта. 
 – Къде ходиш?? Цяла нощ те чакам, не съм мигнала! – оплаква се съпругата. 
 – А ти да не мислиш, че аз съм спал? 

 

 Мъж обяснява на жена си:  
 – Представяш ли си! Утре в кръчмата ще има конкурс "Мистър член".  
 Жената: 
 – Да знаеш, че не желая хората да ти го гледат…  
 Мъжът: 
 – Ама наградата е 1000 долара!  
 Жената:  
 – Въпреки това, не желая…  
 На следващата вечер мъжът се прибира с доволна физиономия и брои пачка пари. Жената: 
 – Ах ти, гадино, значи все пак им го показа?  
 Мъжът: 
 – Не се сърди, скъпа, показах само толкова, колкото да спечеля… 

 

 Млада жена се съблича и влиза в реката да се къпе. Изведнъж от храстите изскача горски-
ят: 
 – Къпането тук е забранено! 
 – А защо не ми казахте преди да се съблека?! 
 – Събличането не е забранено. 

 

 Паркинг. Мъж прегръща колата си, целува я по капака и вратите. Плаче, милва я. Минава 
друг мъж: 
  – Продаваш ли я? 
  – Не. Жената взе книжка! 

 

 Момиче отива при своя приятелка и казва: 
 – Чух, че си развалила годежа с Роб? Защо? 
 – Просто чувствата ми към него вече не са същите. 
 – Ще му върнеш ли пръстена? 
 – В никакъв случай! Чувствата ми към пръстена ни най-малко не са се променили. 
 

 

 Бащата казва назидателно на сина си: 
 – На твоите години Линкълн е бил най-ученолюбивото дете в града! 
 – А на твоите, татко, той вече е бил президент! 
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„ПОДСЛУШАН“ РАЗГОВОР 
(КРИМИНАЛНА ЗАГАДКА) 

 – Ето тук седяха останалите – каза Камен и посочи масичката с магнетофона в дъното на 
стаята. – Двамата с Красимир си говорехме при вратата. Той ми съобщи, че излиза, а парите за 
наема оставил в захарницата на кухненската маса. 
 „Останалите“ били двамата техни състуденти Кольо и Иван, дошли да послушат новите за-
писи на Камен, а третият – техен съсед, „много добро, но нещастно момче, глухонямо по рожде-
ние“. Казвал се Жоро. Той често идвал у тях, седял си тихо, разглеждал книги, помагал им за чер-
тежите. 
 – И все пак някой може да е чул Вашия разговор? 
 – Едва ли – след моментно двоумение отсъди Камен. – Магнетофонът свиреше доста силно. 
 – Може би толкова? – попита инспектор Стрезов и завъртя копчето на магнетофона. 
 – По-силно. 
 – Така? 
 Камен кимна. Стаята се изпълни с остри режещи звуци и Стрезов изправи лека гримаса. 
После прецени разстоянието до вратата – беше около шест метра. Да, наистина едва ли някой би 
могъл да чуе и дума от техния разговор при този адски шум. 
 – Спомняте ли си някой от Вашите приятели да е излизал сам от стаята? – попита за всеки 
случай Стрезов. 
 – Кольо и Иван се обаждаха по телефона, който е във входното антре. Когато си тръгнаха, 
аз ги изпратих до вратата. Жоро си отиде сам малко по-рано. Не много след тях се върна Краси-
мир. Хазяинът изобщо не дойде тази вечер за наема. На сутринта парите ги нямаше в захарница-
та. Понякога си мисля, че Красимир изобщо не е оставял никакви пари. Лошото е, че сега и два-
мата се гледаме с недоверие. 
 … Инспектор Стрезов седеше сам в кабинета и умуваше. Дали Камен не казва истината, или 
Красимир просто не е оставял никакви пари в захарницата? Спокойно могат да ги вземат Кольо, 
Иван или дори Жоро, но всички изглеждаха еднакво виновни или еднакво невинни. И все пак 
един от тях беше виновен. Инспектор Стрезов можеше да докаже това сравнително просто. Вър-
ху захарницата и по отдавна не изметения под бяха оставени твърде много отпечатъци, за да из-
лезе истината веднага наяве, но инспектор Стрезов беше вече решил да не наказва крадеца, той 
желаеше да му помогне. Затова когато при него въведоха Жоро и на въпроса: „Вие ли сте Георги 
Костадинов?“, младежът кимна утвърдително, инспектор Стрезов му каза направо: 
 – Срамота е да се вземат парите на приятели! 
 Георги Костадинов стоеше пред инспектор Стрезов с наведена глава. Той наистина беше 
глухоням, но явно беше взел парите. 
 Какво накара инспектор Стрезов да се усъмни в Георги Костадинов? 

 
ОТГОВОРИ НА ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ  

НА НИКИ КЪНЧЕВ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ  
 

 На задача 1: Отговор А, витамин C. 

 На задача 2: Отговор А, Художествена гимнастика. 

 На задача 3: Отговор Б, Тундра. 

 На задача 4: Отговор В, Фиат. 
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