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Съобщение от редакционната колегия:

 Уважаеми читатели, 
приемете нашите извинения за забавянето на последните два 
броя на списанието. 
 Причината за първото просрочване е повреда в 
техниката за отпечатване, а за второто – ненавременното 
изпращане на статии от дописниците, което забавя подбора, 
редакцията, корекцията и графичното им оформление.
 Моля, изпращайте статиите си до пето число на месеца, 
за да имаме възможност да спазваме сроковете за издаване на 
списанието. Материали, получени след тази дата за 
съответния брой няма да бъдат помествани в следващ, ако 
тематиката им губи актуалност.
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

На 19 април 2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на НАСГБ. Присъстваха 

всички членове на УС, а председателят на КС на НАСГБ Маринка Маринова участва със съвеща-

телен глас. На заседанието бяха разгледани редица въпроси, свързани с дейността на НАСГБ.  

УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 17.02.2016 г. до 

19.04.2016 г. УС беше запознат с подготовката на I световен празник на специфичните възмож-

ности на сляпо-глухите. Съгласно програмата на НАСГБ за 2016 г., УС възложи на председателя 

да подготви Писмо-указание за провеждането на I световен празник на специфичните възможнос-

ти на сляпо-глухите и 13-ти национален празник на специфичните възможности на сляпо-

глухите.  

Бяха утвърдени нови членове на НАСГБ: от ТО Благоевград – двама, от ТО Пловдив – 

един, а от ТО Шумен един член бе възстановен.  

УС обсъди задълбочено обстановката в ТО Стамболийски, ТО Смолян, ТО Хисаря, ТО 

Сливен и ТО Бургас. УС реши, териториалните събрания в Стамболийски, Сливен и Бургас да 

бъдат отчетно-изборни (за избор на председател на ТО). Поради малък брой членове и невъзмож-

ност за избор както на председател, така и на членове на ТУС, се закриват териториалните орга-

низации в Смолян и Хисаря, чиито членове преминават към ТО на НАСГБ Пловдив. Сътрудни-

ците на ТО Смолян – Анета Шаркова и на ТО Хисаря – Анета Чакърова се определят за коорди-

натори, които да обслужват съответно членовете от Смолян и от Хисаря.  

УС прие Графика за провеждане на годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за 2015 

г., който беше изпратен на териториалните организации.   

УС прие промени в Наредбата за дейността на НЦРСГ, част от които бяха терминологични 

– необходими поради измененията и допълненията на Устава на НАСГБ, направени от Общото 

събрание на НАСГБ от 27 и 28.11.2014 г. Терминът „интерпретатор-придружител“ бе заменен с 

„интерпретатор на сляпо-глухи“. Минималният праг за загуба на работоспособност по отношение 

на зрението, който по стария начин се изписваше като „над 70,99 %“, вече в наредбата се изписва 

като „71% и над 71% загуба на работоспособност (вид и степен на увреждане) по отношение на 

зрението“. Най-важната промяна бе задължаването на тотално сляпо-глухите и тези с тежки зри-

телни и слухови увреждания и техните интерпретатори, също да заплащат транспортните си раз-

ходи за отиване и връщане до НЦРСГ, подобно на останалите потребители. Това се наложи пора-

ди поскъпването на ел. енергията, храната и консумативите през последните години. Освен това, 

никой потребител на НЦРСГ не заплаща такса за обучение и за интернатен престой, а единствено 

поема пътните си разходи.   

УС измени и допълни Правилника за контрола върху приемането и разходването на средс-

твата от дарения и членски внос. Членският внос, в определения от Общото събрание на НАСГБ 

размер, ще се събира от ТО за всяка текуща година, не по-късно от 31 март. Членовете, които са 

утвърдени от УС на НАСГБ по чл.26, т.26 от Устава на НАСГБ след 31 март, заплащат членския 

си внос след датата на утвърждаване. По този начин ТО ще получат по-рано приходите от членс-

ки внос, които да използват за своите дейности. През настоящата година ТО спазват новата раз-

поредба, като досъбират останалия членски внос най-късно на отчетните събрания през юни, а от 

2017 г. ТО започват редовно да изпълняват изискването да съберат членския внос до 31 март.  

Светлозар Парапанов  
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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ ЗА 2015 Г. 
На 20 април 2016 г. от 17:00 ч. в хотел „Интелкооп“ в  гр. Пловдив се проведе Общото го-

дишно отчетно събрание на НАСГБ за 2015 г. От 19 избрани пълномощници на ОС присъстваха 
18, а само 1 пълномощник (Елена Василева от зона „Югозападна” от Хисаря), отсъства по здра-
вословни причини. Присъства със съвещателен глас и Маринка Маринова – председател на КС 
на НАСГБ. Събранието бе открито от председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов. 
 Пълномощниците и служителите почетоха паметта на починалите членове на НАСГБ през 
2015 г. и до 20 април 2016 г. Прочетен бе поздравителен адрес от г-н Ивайло Калфин – министър 
на МТСП. Димитър Парапанов връчи поздравителни адреси на: Ганка Параскевова по повод 70-
годишния й юбилей; Снежанка Кирчева за 50-годишнината й; и на Величка Драганова по случай 
дипломирането й като юрист и рождения й ден – 20 април.  

Събранието продължи с избора на помощни органи. За председател на събранието бе изб-
ран Димитър Парапанов – председател на НАСГБ. Също така бяха избрани: протоколчик, секре-
тариат, и тричленни комисии: Мандатна комисия, Комисия по програмата за дейността на 
НАСГБ за 2016 г., Комисията по бюджета на НАСГБ за 2016 г. и Комисия по жалбите.  

Бе обсъден и приет отчетът на УС на НАСГБ, с направено допълнение от Калинка Коваче-
ва в раздела за културно-масова дейност: съставите на ТО на НАСГБ Русе, Варна, Добрич, блес-
тящо са се представили на всички фестивали през 2015 г. (в Перник, Варна, Айтос и др.). Членове 
на поетичен клуб „Вдъхновение“ към НАСГБ са взели призови места в конкурса „Зрящи сърца“ 
на БНР – Лушка Маджарова на 1-во място и Димка Дамянова на 2-ро място.  

Обсъди се и се прие отчетът на КС на НАСГБ. Панайот Димитров от ТО Русе предложи от 
името на УС и КС на НАСГБ да се поиска от общините, да осигурят по един сътрудник на всяка 
ТО, за да се улесни работата на ТО по отношение на организационно-отчетната им дейност.  

Пълномощниците дадоха добра оценка за дейността на УС и на КС през 2015 г. Задълбо-
чено бяха обсъдени и приети финансовият отчет за 2015 г., отчетът за дейността на НЦРСГ 
„Хелън Келър“ за 2015 г., програмата на НАСГБ за 2016 г.,  

Бюджетът на НАСГБ за 2016 г. бе приет в размер на 168 000 лв. държавна субсидия и пла-
нирани приходи извън държавната субсидия 16 144 лв. По предложение на Димитър Станев и на 
Димитър Парапанов, Общото събрание взе решение, субсидията за ТО от показател „а) за подпо-
магане дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете им, за кул-
турни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване социални контакти и комуникации”,  
да се разпределя поотделно за всяко тримесечие, на база актуален брой на членовете в ТО и в 
НАСГБ като цяло за съответното тримесечие през 2016 г. Субсидията по показател „а)“ с общ 
годишен размер от 25 500 лв. да се разделя на всяко от четирите тримесечия по 6 375 лв., от кои-
то 60% (3 825 лв.) за предоставяне социални услуги на сляпо-глухите членове (с граждански до-
говори – по 30% за председателя и 30% на сътрудника), и 40% (2 550 лв.) за членовете на съот-
ветната ТО и за подпомагане дейността на териториалните организации. 

Членският внос за 2016 г. и 2017 г. бе приет в размер на два лева, който остава за ползване 
от териториалните организации.  

В точка „Разни“, комисията по жалбите докладва, че няма постъпили жалби до ОС на 
НАСГБ. Присъстващите пълномощници и председатели на ТО бяха запознати с Графика за про-
веждане на Годишните отчетни събрания на ТО за 2015 г. 

След изчерпване на въпросите по тази точка, Общото събрание на НАСГБ беше закрито от 
Димитър Парапанов, който благодари на пълномощниците за тяхното участие. 

Светлозар Парапанов 
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ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ В ЯМБОЛ 

И пак е пролет! Слънцето затопли земята и всичко живо се съживи. Раззелениха се дърве-

тата и разцъфнаха красиви цветя. Отново е време, след дългата зима, всички да се срещнем и по-

веселим. 

 Териториалният управителен съвет организира прекрасно тържество за своите членове. С 

венци от върбови клонки бяха закичени главите на всички членове и техните близки.С червено 

яйце и сладък козунак бяха посрещнати членовете от председателя Лечко Димов. След което той 

с кратко слово и пожелания за крепко здраве и весело изкарване на великденските празници отк-

ри тържеството. Сътрудникът прочете кратки текстове, придружени със стихове за отбелязване 

на пролетните празници. 

Лазаровден е празник на събуждащите се гори, ниви и пасбища. Той е един от най-

цветните и жизнерадостни празници в българския народен календар, който по традиция се орга-

низира и чества само от девойки, които трябва да минат под венчило. Облечени в невестини дре-

хи, те ходят и пеят от къща на къща за любов, здраве, женитба и плодородие. „Тук сме чули, раз-

брали, Лазаре, че има ерген и мома, Лазаре, я ергена женете, Лазаре, я момата годете, Лазаре!". 

По традиция се откъсват върбови клонки, за да се закичат на вратите на домовете за Цветница. 

 Цветница – празникът на цветята. Той е един от най-големите християнски празници през 

пролетта. 

Великден – най-големият светъл православен празник на християните. На Велики         

Четвъртък се боядисват яйцата. С първото червено яйце бабата чертае кръст по челата на децата 

да са здрави и румени през годината. На трапезата по традиция се чукат шарени яйца, слагат се 

козунаци и печено агнешко. 

 Гергьовден или Денят на Свети Георги е един от най-важните и най-красивите празници на 

пролетта. Отбелязва се в чест на Свети Георги Победоносец и като Ден на храбростта. Ознамену-

ва пробуждането на природата и раззеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с аромат 

на цветя, треви и билки. Празникът е изпълнен с много обичаи, свързани със земеделието, ското-

въдството и здравето. 

 „Всяка капка гергьовски дъждец – жълтица носи", така повелява народът. 

 Гергьовден е свързан с традиционна и богата трапеза – приготвя се обреден хляб и се коли 

младо агне. 

  „Днес цветята ухаят, 

  днес цветята танцуват,  

  днес цветята мечтаят, 

  днес цветята празнуват, 

днес ехти над земята 

този празник вълшебен 

отреден за цветята!". 

 

  „ВЕЛИКДЕН Е! 

  Бият камбани, звън се звъни! 

  Боже Исусе, тук погледни! 

  Празник е днес, Бога хвала! 

  Светли Исусе, при нас ела! 

 

Твоят кръст носим в пазвата ний! 

Бият камбани, звън се звъни!" 

„Христос воскресе! 

Воистину воскресе!" 
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 Дочу се звънтене на пълните чаши с първата наздравица, защото веселието продължава. 

Митко Димитров, Денка Георгиева и Лечко Димов поздравиха с песен всички гости на празника. 

И не само те пяха песни, имаше и други певци. Динка Цончева поздрави сътрудника Мария Ди-

мова за отзивчивостта й към всички. 

 В този слънчев ден се усмихнаха не само лицата, но и сърцата на незрящите, защото този 

амбициозен и упорит колектив – управителният съвет, прави всичко възможно членовете му да 

се чувстват уважавани и ценени. На никого не му се тръгваше, защото беше хубаво. 

 Но за съжаление всичко си има край. Разделихме се с пожелания за нови срещи. И тъй като 

си имаме табло „Из живота на ТО", поставихме снимки от празника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Димова 

  „Дойде, дойде Гергьовден, 

  с зеленина обдарен. 

  Слагай, майко, софрица 

  на зелена тревица. 

  Давай агне печено, на тавица сечено, 

 да хапнем сладичко. 

 Свежи китки да завием,  

 дома да занесем глави да закичим. 

 „Хубав ден Великден, по-хубав ден –  

 Гергьовден" 
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ВЕЛИКДЕН В ТО ШУМЕН – ПРАЗНИК И ТРАДИЦИИ  
Светлият празник за православните християни Великден, събра шуменските сляпо-глухи в 

читалище „Напредък“. Хората пристигаха с усмихнати лица, носейки в ръцете си козунаци, писа-

ни яйца и цветя.  

В деня на Възкресението всеки български дом ухаеше на козунак, защото традицията по-

велява на този ден да се разчупят бухнали, топящи се в устата, козунаци. 

Защо този ден вълнува християните по света повече от две хилядолетия? Защото според 

християнската религия това е третият ден след като Исус е бил разпнат на кръста и погребан в 

пещерата. Тогава е посетен неговият гроб, който се оказва празен. След смъртта е дошло възкре-

сението. Време е да се празнува. Миряните се събират в храмовете в събота срещу неделя и учас-

тват в тържествено богослужение със свещи, които отнасят в домовете си за здраве и добруване. 

В полунощ се чува камбанен звън и поздрав на свещеника „Христос воскресе“. В продължение на 

40 дни хората се поздравяват не с обичайното „Добър ден“, а с „Христос воскресе“. 

За пръв път козунакът е приготвен във Франция през 17 век, а от там се пренася в цяла  

Европа. В България е дошъл през периода 1915-1920 г. Отначало са правени колачета и кравайче-

та. Днес козунакът не е натоварен само с религиозен смисъл, а е превърнат в любимо тестено из-

делие, което се приготвя целогодишно.  

На масата бяха подредени всички вкусотии. Сред 17-те присъстващи се породиха емоции, 

когато започна традиционното чукане с красивите, шарени яйца. Хапнахме от различните видове 

козунаци с локум, шоколад, стафиди и яйца. 

Тържеството ни продължи с честване рождените дни за първото четиримесечие. Поздра-

вихме Айше Исмаил за 70-годишния юбилей, както и Александра Тодорова – Сашка за 80-

годишнината й. Те получиха много цветя и подаръци. Продължихме с танци, хора и веселие. 

Върбина Станкова   

 

ВЕЛИКДЕН В ТО ПЛЕВЕН 

И тази година ТО Плевен на НАСГБ не измени на традицията да отпразнуваме Великден.  

Третият ден на Великден е. Денят е дъждовен, но това не пречи на никого. В празнично 

украсения клуб се събрахме всички членове от ТО на сляпо-глухите и на ТСО на ССБ. Премене-

ни и усмихнати се поздравихме с „Христос Воскресе“. И си пожелахме здраве и късмет. Подре-

дихме масата с яйца, козунак и сладки, които всеки беше донесъл. Импровизирано жури опреде-

ли трите най-красиво боядисани яйца. Първо място зае Надка Дончева, второ – Стефка Асенова, 

трето – Иванка Блажева. След това дойде ред на най-веселата и с много емоции част от празненс-

твото – традиционното чукане с яйца. Сред много смях, борец стана яйцето на Тодор Любенов, 

след което тържеството продължи с почерпка.  

Заредени с много емоции и весело настроение се разделихме до следващия път. На всички 

членове и ръководството на НАСГБ пожелаваме здраве и нека светлината на Великия ден отвори 

сърцата ви за любов и доброта. 

Иванка Христова  
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  ЮБИЛЕЙ В ТО ВАРНА 
На 27 април т.г. колежката ни по съдба и член на ТО 

на НАСГБ гр. Варна, Ганка Параскевова чества своя 70-

годишен юбилей, а на 30 април покани 15 души – най-добри 

приятели и колеги в ресторант „Балкан". 

Имаше много поздравления, подаръци и цветя. Раз-

кошно подредена маса, приятна музика, на фона на която 

пристигаха гостите. Въпреки че е в златната си възраст, тя е 

с нестихваща енергия, силен дух, с непрекъснат стремеж за 

осъществяване на прекрасни творчески идеи, с желание да 

работи за благополучието на организацията, да приобщава, 

да обединява и сплотява членовете в добър колектив.       

Организира и подготвя всякакви празнични мероприятия, 

представя винаги тематични програми, не пренебрегва   

рожденици, юбиляри, болни членове, нуждаещи се от по-

мощ възрастни хора. 

Тя е при нас от 7 години, работи като сътрудник, 

член на ТУС, ръководи художествената самодейност. Работила е като ритуалчик към „Обредни 

домове" – община Варна, специалист по всички обредни дейности. Завършила е курс по            

художествено слово, сценично майсторство при народния артист Даниел Мишев. Представя се 

добре в спорта, в изобразителното изкуство, пее, рецитира, участва в много и различни дейности. 

Досега е завоювала 30 медала. Много от членовете на организацията я обичат и уважават за    

нейното прямо, добросъвестно и коректно отношение към всички. 

За големите й заслуги и принос към организацията ТУС на ТО на НАСГБ гр. Варна, на 

първото си заседание на 25 април т.г. (вече с новоизбраните членове), предложи Ганка              

Параскевова да бъде наградена с юбилеен медал и като заслужил член по случай 70-годишния й 

юбилей. Няма нищо по-достойно и по-справедливо да се отдаде заслужено признание и вярна 

оценка за работата й за благото на организацията. По този случай председателят прочете поздра-

вителен адрес до нея и й връчи юбилейния медал, след което я поздрави с песента „Ти си най-

прекрасната жена". 

Елиза Кочева я поздрави с песента „Аз живея за любов". Внучката й Гергана и Пламен 

Стоилов я поздравиха с едно класическо танго, което изиграха прекрасно. Веселина Стоилова я 

поздрави, като й подари стихотворението (лично творчество) „На една истинска жена от една ис-

тинска приятелка". 

От ръководството на ресторанта, в лицето на певицата, беше поднесен специален музика-

лен поздрав. И така се продължи до късно вечерта с много поздравления, песни и танци. 

Ние, всички нейни колеги и приятели, присъстващи на този хубав юбилеен празник й по-

желаваме здраве, щастие и високи творчески успехи.  

Още веднъж: честит юбилей! Бъдете жива и здрава, г-жо Параскевова! На многая лета! 

30 април 2016 г.      От близки, колеги и приятели 
гр. Варна        Председател на ТО-Варна: Станчо Добрев 
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БУКЕТ ОТ НЕЖНИ ДУМИ ЩЕ ТИ ДАМ 

 

„Най-хубавото е невидимо за очите. 

Най-същественото се вижда само със сърцето.” 

Из „Малкия принц” – Екзюпери 

 

 Уважаеми читатели на нашето прекрасно списание, на 

24 май посрещнахме най-българския празник. Празникът, 

единствен в света, посветен на нашата писменост и култура. 

На тоя ден ние се прекланяме пред портретите на великите 

ни творци, славим имената и делата им, но нека не забравя-

ме, че всеки един от нас е част от този народ, говорещ и пи-

шещ на родния български език. Носим в сърцата си обичаи-

те, традициите и културата на България. 

 Сигурна съм, че много често се сещате за народната 

мъдрост „Когато Бог е вземал нещо от човека, той му е да-

рил много други умения”. Изпитвали сте това, нали?! Сре-

щате се ежедневно с проблеми от този вид, но зная че това 

не ви плаши, нито пък ви води към отчаяние. 

 За една такава жена ще ви разкажа. Тя е загубила зре-

нието си. Постепенно светът е изчезнал от очите й. Няма ги 

вече красотите на природата, слънцето, нежната луна и 

звездите. Тя не ги вижда, но те са в душата и сърцето й. Тях тя пренася върху белия лист и с точ-

ни думи ни предава своите чувства и преживявания.  

Говоря за Калинка Ковачева от гр. Добрич. За нея сега ще разкажа, но не като за председа-

телка на ТО на НАСГБ, не като деен общественик, не като приятелка и майка, а като поетеса. 

 Всичко, което заобикаля нашата Калинка я вълнува. Тя го преживява и с умение го поднася 

на своите читатели и слушатели, защото е не само творец, но и прекрасен рецитатор. 

 В стиховете й четем за нейната голяма вяра за по-хубав живот, куражът да срещаме твърдо 

несгодите – „животът е театър и игра, трудно време е за всеки”, но голямата любов, човечността 

и приятелското рамо ще помогнат да се преодолее „злобата и завистта” (из стихотворението 

„Вяра и кураж”). 

 Родината – „в зората на новия век” (из стихотворение „Да запретнем ръкави”) вълнува пое-

тесата. Нейният призив е „да запретнем ръкави, да изхвърлим боклуците стари”, да се освободим 

от злобата, лъжата и завистта, да променим начина си на живот, за да има спокойствие не само 

около нас, но и в душите и сърцата ни. Тогава ще намерим щастието.  

 Добруджа – родното й място, морето, хората около нея са все теми от развълнуваната й ду-

ша. Опора са приятелите, които винаги са около нея и помагат в трудности и беда. Те са и опора, 

за да „градим заедно живота и да се борим срещу нашата голгота” (из стихотворението 

„Приятели”). 
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 Не може един поет да не свири на най-нежната човешка струна – любовта. Тя е всичко за 

поетесата, както и за всеки един от нас. Обич от обич се ражда! Любовта е най-чудното човешко 

преживяване. То не може да се опише, ако не се преживее. Не е възможно да живееш без любов, 

без да усещаш любовта на другите до теб. Не е грешно да признаеш любовта си, да го кажеш с 

много глас: „букет от нежни думи ще ти дам, в сърцето си тая ги от години” (из стихотворението 

„Признание”). Пламъкът в очите на поетесата е помрачен, тежко е да се живее слепешката, но 

любимият човек е до нея и тя е спокойна, защото очите си с неговите е сляла. Преодоляла отчая-

нието и болката от своята съдба. Авторката е магическа светица – влюбена в живота, изпълнена с 

желание да бъде като слънцето, да свети в здрача. Да бъде като пролетта, за да украси света с цве-

тя, ухания и птици. Да бъде като есента – плодоносна, с топли багри. Защо да не е бяла зима, пок-

рила с чудна пелена всичко грозно по земята. Иска да бъде като извор, който носи свежест на зе-

мята. Ето нейното искрено желание изразено в стихотворението „Влюбена жена“: 

 „Искам да съм нежно цвете, 

 в цвета си сбрало утринна роса. 

 Протегни ръце, две длани слети 

 и галещи очи на влюбена жена.” 

 Спрях се на няколко стихотворения, от които се изливат най-красивите човешки чувства и 

вълнения. Вие приятели, може да намерите нейните стихове в сборниците, които издава поетичен 

клуб „Вдъхновение” към НАСГБ, за да се запознаете с богатството на нейните послания, които 

ще изпълнят душата ви с емоциите и преживяванията на човека и поета – Калинка Ковачева. 

 Моят принос е скромен. Аз искам да изкажа уважението си към тази обаятелна и даровита 

жена, към нейния талант, и да я уверя, че добрината винаги намира верни приятели. А има ли не-

що по-силно в този свят от приятелите? 

 Кали, след теб ще остане светла диря – твоята прекрасна поезия. 

 

       Мария Паскалева 

НА ТОЗИ СВЯТ ИМА… 
 

(Българска федерация по канадска борба с истински перфекционизъм и  

неподправена загриженост към нас) 

 

 На този свят има места, които те привличат с магнетизъм и зареждаща сила, има хора, които 

ти помагат да повярваш напълно в себе си, вдъхват ти сили да продължиш напред, има неща, кои-

то не се забравят цял живот! 

 За първи път Българската федерация по канадска борба (БФКБ) организира спортен лагер за 

състезателите с увреждания към националния отбор, за да ни подготвят за предстоящото Евро-

пейско първенство в Румъния през месец май.  

Перфектна организация, фантастични условия, прекрасно обслужване и всичко това в съ-
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четание с изключителна загриженост, професионална отговорност и невероятна човешка добро-

та! Така най-кратко бих описала едноседмичния ни престой в хотелски комплекс „Белведере хо-

лидей клуб“ в гр. Банско.  

 Треньорът ни се оказа от най-висока класа – трикратната световна шампионка по канадска 

борба Вероника Бонкова. След предварително проучване за здравословното състояние на всеки 

от нас, тя ни подготви индивидуални програми за натоварване по време на тренировките. Преди 

обед имахме двучасови упражнения за обща физическа подготовка, а следобед наблягахме изця-

ло на същинската борба. Натоварването беше голямо, но пък бързите положителни резултати ни 

даваха сили да продължаваме напред.  

 През свободното си време имахме възможност да се възползваме от пълния комфорт, който 

предлага комплекса – басейн, джакузи, сауни, парна и турска баня, всичко това беше на наше 

разположение и то абсолютно безплатно, даже и кафето в целия комплекс беше безплатно за нас. 

Благодарение на Вероника и добротата на собствениците на кабинковия лифт, той също ни беше 

предоставен безплатно. Прекрасно място, прекрасни хора, това е! 

 Двата похода из Пирин, песните и хората на Бъндеришка поляна, уникалните хора на този 

български край, усещането, че всички заедно сме един отбор, това са нещата, които ни заредиха 

толкова силно, че няма как да не представим България и себе си достойно на Европейското пър-

венство!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангелина Кръстева 
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СТЕФАНКА СЛАВОВА НА 90 ГОДИНИ 

 
На 29.05.2016 г. Стефанка Славова отбеляза 

своя 90-годишен юбилей в Клуба на инвалида, гр.  

Велико Търново. На тържеството присъстваха  члено-

ве на ТО на НАСГБ Велико Търново. Бяха прочетени 

поздравителни адреси от председателя на НАСГБ  

Димитър Парапанов и от ТСО на слепите. 

Стефанка Славова е родена в с. Константин, 

област Велико Търново. Отраснала в семейство на 

виден земеделски банкер. Работила е като учителка. 

Загубва зрението си при раждането на дъщеря си.  

Пише стихове още от ученическите си години. Обича 

да пее и двадесет години е пяла в хор „Родни звуци“ в 

Шумен.  

Нейното творчество е отразено в стихосбирки-

те на поетичен клуб „Вдъхновение“, списанията 

“Зари” и “Звук и светлина”.  

Печели първа награда на фестивала на сляпо-глухите в гр. Добрич със стихотворението 

„Сватба“. През 2013 г. на Десетия юбилеен празник на специфичните възможности на сляпо-

глухите получава Почетно Първо място в жанр художествено слово, лично творчество със сти-

хотворението „Валпургиева нощ“. 

Емблематична творба на Стефанка Славова е „Живот-Театър“, в която проличава          

непоколебимият и силен характер на авторката: 

“Не се отчайвай, смело в живота ти върви! 

Животът е театър. Ако не знаеш да играеш, 

той ще те сломи и унищожи! 

И все пак животът е театър!”   

Прелиствайки творчество на Стефанка Славова откриваме преживени житейски случки и 

събития, история на любовта, съкровените чувства и мечти, съчетани с обич и преклонение пред 

майката, децата, родината. А стиховете за пролетта, есента, създават впечатление за смяна на 

настроенията, подобно на сезоните. Поезията й е богата, многопластова и красноречива. 

Пред теб са годините млади - 

съдбата те дари с щедри награди. 

Премина с лекота всички прегради, 

вкуси в живота от всички наслади. 

Макар годините да натежават, 

в живота на НАСГБ следи оставят. 

Всички с обич ти се възхищават, 

здраве и дълголетие ти пожелават! 

Бел. ред.: Благодарим за съдействието на Димитър Станев и Цецка Станева 

Анна Ройдева 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
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 КАПИТАН КОНСТАНТИН ЙОТЕВ 

 

Капитан Константин Йотев, както   

габровци го наричали бай Коста Йотев, е   

роден на 19 март 1885 г. в Габрово.  Неговият 

баща основава през 1907 г. фабрика 

„Аспарух“ в Българския Манчестър.  

След като завършва Априловска     

гимназия в Габрово, Константин Йотев      

заминава зад граница, където през 1906 г.  

завършва Южнославянския пансион на Тодор 

Минков в Гродненската губерния. В минало-

то това било изключително елитно учебно 

заведение в чужбина, основано от русенеца 

Тодор Николаев Минков, който лично      

поддържал патриотичния дух жив сред     

младите българи в Южнославянския         

пансион. Константин Йотев имал огромното 

щастие да учи в това историческо за          

България учебно заведение, в неговия последен випуск, преди пансионът да бъде закрит, поради 

смъртта на Тодор Минков.  

След като завършва Южнославянския пансион през 1906 г., Константин Йотев се записва 

във Владимирския кадетски корпус в Киев. Докато 27-годишният габровец учи в чужбина, у нас 

избухва Балканската война. По това време младият Коста Йотев си води личен дневник, в който 

записал: „Азъ потеглихъ за България и щяхъ да присъствамъ баремъ на връщането на    

венценосните български юнаци по своите мили домове“. 

Константин Йотев се записва във войската без предварително да е обмислил тази рискова-

на крачка. Единият от братята му Иван вече бил на фронта. Другият брат Цанко щял да потегли с  

полка от Казанлък към Одрин. Константин Йотев пристига в Казанлък, за да изпрати своя брат 

към бойното поле. Виждайки всеобщия ентусиазъм на войниците, доброволците и техните     

близки, младият Коста импулсивно се записва и тръгва към фронта на Балканската война като        

доброволец в картечната рота на 25-ти Шипченски полк.   

На 13 март 1913 г. Одрин пада и Константин Йотев се завръща обратно в Русия, където 

завършва прекъснатото образование във Владимирския кадетски корпус. През 1914 г. Константин 

Йотев учи във Военното училище в София. Получава чин поручик. След като приключва курса на 

обучение, взема участие в Първата световна война (1915 – 1918) в 72-ри полк. През последната 

година от войната, 72-ри полк е причислен към XI Германска армия. За проявената храброст  

Константин Йотев е награден с орден „Германски железен кръст“ II степен.    

Заедно с неговия съвипускник ген. Владимир Стойчев организират демонстрация против 
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нацистите в киното в София. Двамата бунтари са арестувани и са изпратени да служат в Дедеагач 

на Бяло море. След като изтърпява наложеното наказание, Константин Йотев се уволнява от   

Българската армия с чин капитан през 1920 г.  

Константин Йотев се записва студент – специалност „Агрономство“ в гр. Хале ан дер Зале, 

Германия. Учи до 1921 г. и се прибира в Габрово, защото по време на следването осъзнава, че не 

проявява афинитет към тази специалност. Назначен е за директор на бащината фабрика 

„Аспарух“, където работи  до 1926 г.  

През 1926 г. за председател на управителния съвет на фабрика „Аспарух“ е избран  Христо 

Райков – един от най-крупните габровски индустриалци на 30-те години, наричан „българският 

Хенри Форд”. От 1928 г. фабриката е преименувана на негово име.  

В периода от 1928 до 1944 г. Коста Йотев е назначен за прокурист във фабрика „Христо Р. 

Бобчев и сие“.  

Дълги години капитан Константин Йотев е председател на дружеството на запасните   

офицери в Габрово. Един от основателите на дружество „Звено“, на което посвещава част от своя 

живот. Изнесъл е повече от 100 лекции на тема Освободителни войни и Национално-

освободителните борби на българския народ.   

От 1935 г. капитан Константин Йотев започва да губи постепенно своето зрение. Не бил в 

състояние да развива наченатата обществена дейност толкова активно, колкото в самото начало. 

Наложило се да прекарва много повече време затворен у дома, затова Коста Йотев насочил     

своите усилия към писане. 

  В началото на своята писателска кариера, Коста Йотев диктувал, а неговата съпруга         

записвала творбите му. В последствие сам се научава да ги пише на пишещата машина. Само 

личност с изключително силен и борбен дух, с висок морал и желязна лична дисциплина може да       

трансформира своето нещастие и трагедия в ново общественополезно начинание. Благодарение 

на написаното от капитан Константин Йотев, днес ние добиваме лична представа за военното  

минало на Габрово и на България.   

Първата книга на габровския писател капитан Константин Йотев излиза през 1942 г. със 

заглавие „Габрово и габровци в робството и в борбите за Освобождение“. В нея авторът  

описва случки от революционното минало на града.  

През 1943 г. капитан Константин Йотев издава стихосбирката „За Родината“, която е    

посветена на неговия брат Цанко Йотев, убит на фронта в Междусъюзническата война.  

Останалите стихотворения на капитан Константин Йотев са записани в циклостилните  

сборници „Безсмъртните“ от 1977 г. и „Звезди в мрака“ от 1978 г.  Сред тях има и стихотворения 

за деца.  

Въпреки слепотата, габровският поет и писател капитан Константин Йотев доживява до 

1978 г., когато предава Богу дух на 16 март.  

 

Из сборника „ЗА РОДИНАТА“;  

Изд. С. 1943 г. 



13 

ЗАМЪКЪТ НОЙШВАНЩАЙН 
 

Замъкът Нойшванщайн (в превод: Нова лебедова скала) е най-известният замък на         

баварския крал Лудвиг II, послужил за емблема на анимационното студио на Уолт Дисни. 

Разположен в подножието на Баварските Алпи и връх Цугшпице, „Замъкът на лебедовата 

скала“ се намира в местността Алгой, община Швангау, на 5 км. от град Фюсен (на границата с 

австрийската провинция Тирол). 

Вдъхновен от легендата за рицаря Лоенгрин и от сюжетите в оперите на Вагнер,            

баварският владетел Лудвиг II, наричан още Безумния, започва през 1869 г. строеж на „замък на 

мечтите“, но никога не го завършва. Строежът му продължава 17 години по проект на архитекти-

те Едуард Ридел и Кристиан Янк в автентичен стил на старите германски рицарски крепости и е 

едва частично завършен преди смъртта на краля през 1886 г. Замъкът е декориран с картини по 

мотиви от оперите на Рихард Вагнер – „Парсифал“, „Лоенгрин“, „Танхойзер“, „Тристан и Изол-

да“ и др. Емблематичен за замъка е образът на лебеда (любима птица на краля), който се среща 

във всяка стая сред рисунките, в декорацията на завесите, статуи и къде ли още не. Красотата му 

вдъхновява Чайковски за създаването на балета „Лебедово езеро“. 

След смъртта на баща си, крал Максимилиан II, едва навършил 18 г., през 1864 г. Лудвиг 

II става крал на Бавария. Две години по-късно губи две войни с Прусия – първо в съюз с Австро-

Унгария, после с Франция. Той бива принуден да приеме победата и превъзходството на Прусия 

над страната си и да предостави голяма част от армията си под командването на прусите,         

запазвайки формално независимостта на своята власт.    

Подтиснат от реалността той изгражда един алтернативен свят, в който вижда себе си като 

средновековен владетел. Това вероятно е идеята, стояла зад построяването на този замък. На   

хребета на великолепната Полатска клисура и на фона на внушителните планини той построил 

своя нов замък върху основите на два по-малки средновековни замъка, познати му още от        

детинство. Основите на замъка се полагат през 1869 г. и входните помещения биват завършени 

през 1873 г. Първоначално кралят е живял в тях, а през 1884 г. неговите покои в двореца били 

готови. Опростена част от южната страна на замъка ("Беседката") била завършена едва през 1891 

г., а централната кула на замъка с Параклиса никога не биват построени. За съжаление самият 

крал успял да прекара само 10 дни в своя приказен замък. С внезапно настъпилата, при неясни 

обстоятелства, смърт на Лудвиг II, на 13 Юни 1886 г. От планираните над 30 стаи в замъка       

завършени са само 11. Всички по-нататъшни строежи биват замразени. 

Главните стаи в замъка "Нойшванщайн" са декорирани предимно със сцени от германския 

фолклор, на който се базират произведенията на Рихард Вагнер. 

Вестибюлът разделя покоите на краля от тронната зала, до която се достига през           

мраморния портал в дясно. Тронната зала е представителната зала на замъка.  

Балконът на тронната зала предлага прекрасна гледка към Баварските Алпи. На фона на 

величествените планини се виждат и двете езера – Алпийското и Лебедовото, а между тях е     

разположен бившият замък "Шванщайн", днес наричан "Хоеншвангау". Лудвиг II прекарал 17 

години от своето детство и юношество в него.   
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Картините в трапезарията изобразяват детайли от живота в замъка Вартбург по времето на 

легендарното Състезание на певците около 1207 г. Вагнер избира този сюжет заедно със сагата 

"Танхойзер" за създаването на една от най-прочутите си опери.  

Самотният крал имал склонност към разкошно декорирани спални. Стаята направена в 

неоготически стил показва богатата дъбова дърворезба, специално тази на балдахина на леглото, 

на мивката, на стола за четене и на централния стълб. Четиринадесет скулптори работили четири 

и половина години, за да завършат тази стая. Дърворезбата в краищата на краката на леглото, 

изобразява възкресението на Христос, символизирайки близката прилика между съня и смъртта. 

Стенните картини изобразяват детайли от сагата за "Тристан и Изолда", също станала опера на 

Вагнер.   

От спалнята на краля през странична врата се влиза в малкият "личен" параклис в неоготи-

чески стил. Основен елемент е разкошният олтар, върху който се намира ценно разпятие.       

Картините и стъклописите изобразяват сцени от живота на френския крал Лудвиг IX.  

Стаята за преобличане е единствената стая в покоите на краля, която няма дървен таван. 

Картините по стените показват сцени от живота на главния певец Валтер фон дер Фогелвайде. 

Над входа е изобразен пак той, заобиколен от птици. Всички останали картини показват сцени от 

Вагнеровата тема – Нюрнбергските майстори певци. Вратата между спалнята и съблекалнята на 

краля е декорирана с ковано желязо, което е най-изящното в целия замък.  

Минавайки през изкуствено направена пещера и зимна градина влизаме във всекидневна-

та на краля. Включва голям салон и отделен от колони малък ъгъл за седене, наречен 

“Лебедовият ъгъл”. Мотивите на картините по стените представят сагата за Лоенгрин, която 

вдъхновява Вагнер, да напише операта "Лоенгрин".  

Кабинетът на краля бил построен в римски стил отговарящ на замъка Вартбург, който  

служел за модел на Нойшванщайн. Цялата дърворезба е направена от най-висококачествено    

дъбово дърво. По-голямата част от картините в замъка изобразяват мотиви, които Вагнер         

използва в своите опери.  

Замъкът Вартбург в Тюрингия е използван от Лудвиг II за модел особено за Певческата 

зала. Картините в самата зала и тези в частта на зрителите показват детайли от сагата 

"Парсифал", обект на най-важната Вагнерова опера. Над двете странични врати на сцената е   

поставен гербът на династията Вителсбах с надпис: "Лудвиг II, Крал на Бавария, Граф Палатин". 

Този надпис е единственото сведение за строителя в целия замък.  

Кухнята на Нойшванщайн се е запазила почти изцяло непроменена. Абсолютно модерна 

за времето си, освен че била снабдена с течаща студена и топла вода, кухнята разполагала и с  

напълно автоматични въртящи се шишове за дивеч и домашни птици. Издигащият се горещ    

въздух в комина задвижвал турбина в широката тръба над шиша и това движение на въздуха   

завъртало механизма на шиша (изобретение на Леонардо да Винчи).  

Замъкът Нойшванщайн е една от най-известните туристически дестинации в Германия, 

посещаван ежегодно от около милион и двеста хиляди туристи. Заради своята неповторима      

архитектура и вътрешно оформление е познат сред посетителите като „Приказният замък“. 

Източник: www.bg.wikipedia.org 
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ЖЕРАВНА 
 Жеравна е село в Югоизточна България. 

Село Жеравна се намира в полите на средния 

дял на Източна Стара планина. Някога на това 

място имало старо тракийско селище, наречено 

Потук (и сега над Жеравна има местност с име 

„Пòтъка“). За произхода на името съществуват 

няколко версии: едната е, че идва от птицата, 

което е твърде неправдоподобно, понеже в     

района никога не кацат жерави; другата – от 

„жерна“, „жерка“, „жерков“ – думи със старос-

лавянски корен, значещ воденица. Тази версия е 

по-правдоподобна, тъй като в района са се намирали множество воденици. В близкото минало 

Жеравна се е наричала Жеруна, което след Освобождението плавно преминава в Жеравна. 

 Тук са се развили занаятите, животновъдството и търговията. Селото се замогнало през 

XVII век, защото е било на важния път към Търновград. Стаите на къщите са с резбовани тавани 

и изящни апликации по вратите, прозорците и иконостасите. Всичко е застлано с тъкани от този 

край и също със забележителните котленски килими. Днес старото училище е превърнато в      

галерия, а са запазени доста дюкяни, чешми и стари ханове. Някога в селото имало и школи по 

дърворезба. 

 Село Жеравна е разположено в Средния дял на Източна Стара планина на територията 

на Община Котел. Територията на Жеравна обхваща площ 5000 кв.м. със средна надморска      

височина 650 м. Релефът е с ясно изразен планински характер, с една междупланинска котлови-

на, пресичана от гористи хълмове. Най-високото място, което се намира на 6 км западно от      

селото, е връх Разбойна – 1128 м. над морското равнище. Природните дадености на Жеравна са 

най-вече причудливи скални формации, тайнствени пещерни комплекси, бистри карстови извори, 

разнообразна флора и фауна.  

 Околната среда на Жеравна може да се определи като екологично чист район. В селото    

няма промишлени предприятия, които да замърсяват въздуха и водата. Освен това Жеравна е   

отдалечена от големите промишлени градове и центрове. 

 Населението на Жеравна към 2015 г. наброява 406 души. Регионът на Жеравна има много 

добре изразена пътна мрежа. Жеравна се намира на удобно за пътуване място, на 32 км от     

крайпътния възел „Петолъчката“, на пътя София-Бургас. Разстоянията до градовете Сливен,   

Бургас, Варна и София са съответно 48, 110, 184 и 333 км. 

 Селото предлага добри възможности за почивка и туризъм – през последните години са  

построени няколко нови къщи за гости, предлагащи добри условия на туристите. Създадени са и 

условия за конна езда. Конната база се намира в близост до къщата на Никула Чорбаджи. 

 Всяка година Жеравна се посещава от около 20 хиляди туристи. Към обществените сгради 

се числят: три музейни къщи; църква с Хилендарски метох; художествена галерия; библиотека/

читалище; здравен дом; детска градина; кметство и поща; Хаджи Вълчовият хан; Димчовото    
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кафене; Старата фауна; дърводелска работилница към Национален Институт и паметници на   

културата. 

 Църквата „Свети Николай“ е построена през 1834 г. Първоначално е изографисана от   

майсторите зографи Йордан Михайлович от град Елена и Георги и Генчо от Трявна. Изписването 

започва на 6 май 1833 г. и завършва на 20 декември 1840 г. Днес към храма е подредена богата 

експозиция от икони, каменна пластика и църковна утвар. Иконите са датирани от втората       

половина на XVIII и началото на XIX в. Те са дело на автори от тревненската школа и неизвестни   

автори, работили в ранната средновековна традиция. Запазени са и богослужебни книги от втора-

та половина на XVIII в. Днес църквата е действащ храм. 

 Жеравна е световен архитектурен паметник. До ден днешен са запазени близо 200 къщи със 

статут на паметници на културата, всяка от тях е на възраст от 150 до 300 години. През           

Възраждането село Жеравна става значителен културен център. Създаден е Хилендарският      

метох, в който отсядат хилендарските монаси и водят просветна дейност. Един от тях е Йосиф 

Хилендарски – автор на „Поучение за четенето на книгите“. В Жеравна е направен вторият     

препис на Паисиевата История. Селото взима активно участие в Априлското въстание. 

 Развитието на този самобитен културен и икономически възход на селото е запечатано в 

местните музеи: Къща на Сава Филаретов; Родната къща на Йордан Йовков; Църквата „Св.      

Николай“; Старото класно училище – сега е картинна галерия; Къщата на Руси Чорбаджи.  

 Извън Жеравна може да се посетят: гр. Котел – Природонаучният музей; Галатанското    

училище; Кьорпеевата къща; Музей на котленските възрожденци; с. Медвен – Къща-

музей Захари Стоянов и местността Синия вир. 

 Жеравна е известна и със своите многобройни чешми. В околността бликат множество    

извори, повечето от които са вкарани в чучурите на чешми (Кринча, Старча, Зайковка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: www.bg.wikipedia.org 
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„СЛЯП КУРАЖ“ – ИСТОРИЯТА НА ЕДИН НЕЗРЯЩ ПРИКЛЮЧЕНЕЦ 

 
Когато 50-годишният Бил Ъруин прекосява 

Пътеката на Апалачите на 21 ноември 1990 г., той 

пада на колене, а събралата се публика започва да 

пее „Amazing Grace“ („Удивителна Благодат“).  

Пътеката на Апалачите „прорязва“ 14 щата 

по източната морска граница на САЩ и е с 

дължина от 3508 км. Докато е вървял из горите в 

продължение на 8 месеца, Бил Ъруин е падал     

хиляди пъти, сблъсквал се е със сурово време,  

спукани ребра, хипотермия и безброй туристи,  

които са му казвали, че никога няма да успее. 

По онова време Ъруин е първият незрящ, 

преминал Пътеката на Апалачите. Бившият        

алкохолик ходи без никаква човешка компания 

или подкрепа, без карта или компас, само с кучето 

си водач Ориент и с неотслабваща вяра в Бог. 

Бил и кучето стават известни като „Ориент 

Експрес“. Те привличат вниманието на безброй ТВ екипи, тълпящи се из планинската верига на 

Апалачите и дават на хората с увреждания надежда, че приключенията под открито небе не са 

недостъпни за тях.  

 Истинската история на Бил Ъруин и неговия 

опит да премине наведнъж целия маршрут е 

разказана във филма „Сляп кураж“ и в книга със 

същото заглавие, от която са продадени повече от 

100 000 копия и е преведена на испански, китайски 

и немски език.  

 В детската книжка „Ориент: героичното куче 

водач из Пътеката на Апалачите“ е описан животът 

и обучението на немската овчарка, съпровождаща 

Бил Ъруин.  

 След края на пътешествието си Бил Ъруин 

става мотивационен говорител и консултант,   

вдъхновяващ хора по целия свят. 

 Починал е на 1 март 2014 г. на 73-годишна 

възраст. 

Източници: www.washingtonpost.com, 
www.amazon.com 
Превели: Анна Ройдева, Деян Славов 
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БОБ В ГЪРНЕ С ПУШЕНИ РЕБРА 
(предложение на Димитър Кънчев от Добрич) 

 

 Продукти: 2 ч.ч. бял боб, 200 гр. пушени ребра, 2-3 глави лук, 2 домата, 2 моркова, 1-2 ч.л. 

захар, 1/3 ч.ч. олио, 1/3 ч.ч. настъргана целина, 1 клонче чубрица, сол, брашно, червен пипер. 

 Начин на приготвяне: Накиснатият от предната вечер боб се слага в гювеч. Слагат се лука 

на дребно, морковите, доматите, целината и всички подправки. Налива се вода, затваря се с капа-

ка и се пече около 15 минути на 200 градуса. След това се изважда от фурната, слагат се пушени-

те ребра и се поставя отново капакът. По желание може да се залепи с тесто капака на гювеча, 

така става още по-вкусно и се пече до готовност на боба, ако е необходимо малко се налива вода. 

 

 
ЗАДУШЕНО ПИЛЕШКО С НАДЕНИЦА, ЧЕСЪН И МАСЛИНИ 

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 

 Продукти: 500 гр. пилешко месо (най-добре гърди), 2 супени лъжици зехтин, 2 скилидки 

чесън, 1 глава лук, 2 сладки чушки, 500 гр. нарязани консервирани домати, 1 с.л. сладък червен 

пипер, 100 гр. пушена наденица или друг предпочитан колбас, 1 с.л. нарязани маслини, сол, 

смлян черен пипер и нарязан пресен магданоз на вкус. 

 Начин на приготвяне: Сгорещете зехтина в тиган и изпържете в него нарязаното месо до 

златисто. След това прибавете нарязаните лук, чесън и чушки. Пържете зеленчуците, докато 

омекнат и тогава сложете консервираните домати заедно със сока. Подправете със смлян червен 

пипер и прибавете нарязаната наденица. 

 Затворете съда с капак и нека всичко се задушава в продължение на 15 минути (или до пъл-

на готовност на продуктите). 2-3 минути преди да свалите ястието от котлона, прибавете наряза-

ните маслини, подправете със сол и смлян черен пипер на вкус, поръсете с пресен магданоз. Раз-

бъркайте и може да поднесете.   



ЯЙЧЕН ПАСТЕТ СЪС СИРЕНЕ И ЧЕСЪН 

(предложение на Митър Митров от Каварна) 

 

 Продукти: 250 гр. сирене или извара, 2-3 твърдо сварени яйца, 2-3 скилидки чесън. 

 Начин на приготвяне: Сиренето се настъргва или се намачква с вилица. Ако е много соле-

но предварително се накисва във вода или се добавя извара. Може да се приготви само със изва-

ра, която ако е безсолна да се осоли на вкус. Прибавя се пасираният чесън, настърганите на ренде 

яйца и олио, докато стане смес, с гъстота за мазане. 
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ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
 
 Кога един рапър спира да пее? 
 Когато му завържат ръцете. 

 Кое е най-лошото, което можеш да пожелаеш на микроб? 
 Много здраве! 

 Знаете ли как се казва братът на Одисей? 
 Одикопай. 

 Каква е разликата между ензим и хормон? 
 Не можете да чуете ензима. 

 Каква е разликата между "Ооооох" и "Ааааах"? 
 Около 5 сантиметра... 
  
  
 Какво значи да водиш разговор "Hands free"? 
 Някой друг да пише на клавиатурата вместо теб. 

 Какво е бързина? 
 Да погледнеш през една тръба, да отидеш до другия й край и да си видиш окото. 

 Какво е сила? 
 Да си сложиш тенджера на главата, да се хванеш за дръжките й и да се набереш. 

 Какво е търпение? 
 Да изгребеш океана с вилица. 

 За какво си мислят двойка жаби и двойка влюбени на брега на реката? 
 Не дай си Боже да дойде щъркела. 

 Колко завоя има в света? 
 Два – ляв и десен. 
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ОТГОВОР НА ЗАГАДКАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ  

(СЛУЧАЯТ НА ГРАНИЦАТА): 
Подозрителната вещ не е в багажника. Зад задното стъкло има три книги. Едната от тях е 

„Лазери“, с означена година 1960. Книги за това съвременно откритие се появиха значително по-

късно. Очевидно книгата е преподвързана и вероятно микрофилмът е скрит във фалшивата под-

вързия. 

ВЪПРОСИ НА ТЕМА ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ: 

1. Кой е най-големият вид дневна пеперуда? 

 

 

2. Кой е най-големият вид костенурка? 

 

 

3. Кой е най-дългият бръмбар? 

 

 

4. Кое е най-бързолетото насекомо? 

 

 

5. Кой е най-големият вид нощна пеперуда? 

 

 

6. Кой е най-големият вид змия? 

 

 

7. Кое живо същество притежава най-големите очи? 

 

 

8. Кой е най-големият вид отровна змия? 

 

 

9. Къде се намира единственият оцелял римски амфитеатър Арена Пула с четири кули и всичките 

три римски архитектурни ордера напълно запазени? 

 

 

10. Проф. Иван Иванов Митев е откривател на "тонът на Митев". Какво е това? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 5, 2016 Г. 

 

 



 2 

БРАТСТВОТО 

(с продължение) 

 

 Но дали не трябва да се освободи от нея, макар сърцето му да нашепваше, че не го иска? Как 

да й се довери? Има ли разковниче за загадъчните лабиринти на женското съзнание? Уви, терзания-

та на любовта не намаляваха с възрастта. 

 Дали тя го използва? 

 Ецио открай време пазеше дълбоко у себе си една светая светих, заключена дори за най-

близките му приятели, дори за майка му — която го разбираше и уважаваше желанието му — и за 

сестра му, за покойните му братя и баща. 

 Дали Катерина бе успяла да прекрачи прага й? Не бе успял да спаси баща си и братята си и 

Бог му беше свидетел как с всички сили се опитваше да закриля Мария и Клаудия. 

 Катерина можеше да се грижи сама за себе си — беше книга, която пазеше ревниво своето съ-

държание — и все пак… все пак колко копнееше да я прочете! 

 „Обичам те“, извика сърцето му на Катерина против волята му. Жената на мечтите му. Най-

после, тъй късно в живота му. Но дългът беше на първо място, а Катерина… Катерина никога не 

разкриваше картите си напълно. Загадъчните й кафяви очи, усмивката й, начинът, по който го вър-

теше като марионетка около дългите си, изкусни пръсти. Близостта. Близостта. Но и тишината на 

косите й, които винаги ухаеха на ванилия и на рози… 

 Как да й се довери? Дори когато лежи, обронил глава върху гърдите й след пламенна любовна 

нощ, и копнее за сигурност? 

 Не! Братството! Братството! Братството! Неговата мисия и съдба. 

 „Мъртъв съм — каза си Ецио. — Вече съм мъртъв духом и ще довърша започнатото“. 

 Сънят се стопи, клепките му трепнаха и се отвориха, разкривайки пред очите му пищна, но 

поувехнала гръд; ризата на жената, привела се над него, се бе разтворила като Червено море. 

 Ецио се изправи припряно. Раната му беше умело превързана, а болката — толкова притъпена, 

че почти не я усещаше. Зрението му се избистри и той огледа малката стая със стени от грубо одя-

лан камък. Пъстри завеси закриваха тесните прозорци, а в ъгъла гореше желязна печка. Жаравата 

зад отворената й вратичка бе единственото осветление в помещението. Вратата беше затворена, но 

който и да стоеше до него, запали полуизгоряла свещ. 

 Жена на средна възраст с вид на селянка коленичи до него и улови погледа му. С мило изра-

жение намести компреса и превръзката върху раната му. 

 Заболя! Ецио потрепери. 

 — Спокойно — обади се жената. — Болката скоро ще стихне. 

 — Къде е конят ми? Къде е Кампионе? 

 — На сигурно място. Почива. Заслужено. От устата му се стичаше кръв. Що за отношение към 
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такъв прекрасен кон! На какво си го подложил? 

 Жената остави на пода купата с вода, която носеше, и стана. 

 — Къде съм? 

 — В Рим, драги. Месер Макиавели те открил припаднал в седлото върху разпенения кон и ви 

доведе и двамата тук. Не бой се, той плати щедро на мен и на съпруга ми да се грижим за теб. И ня-

колко дуката отгоре, за да сме дискретни. Но знаеш какъв е месер Макиавели — скършиш ли волята 

му, не очаквай нищо добро. Както и да е… и преди сме вършили такива услуги на организацията ти. 

 — Остави ли някакво съобщение за мен? 

 — О, да. Щом се съвземеш, ще те чака за среща в Мавзолея на Август. Знаеш ли къде се нами-

ра? 

 — Руина е, нали? 

 — Съвсем точно казано. Не че този ужасен град не е целият в руини днес. Да не повярваш, че 

някога е бил център на света. Виж го сега — по-малък от Флоренция, два пъти по-малък от Вене-

ция. Но имаме с какво да се похвалим — изкикоти се тя. 

 — И то е? 

 — Само петдесет хиляди клети души обитават този окаян град, навремето наричал се гордо 

Рим, и седем хиляди от тях са проститутки. Това със сигурност е рекорд. — Тя се изкикоти отново. 

— Нищо чудно, че всички страдат от Новата болест. Недей да спиш с никоя тук — добави, — ако не 

искаш да те порази. Дори кардиналите са заразени, говорят, че не е подминала и папата и сина му. 

 Ецио помнеше Рим като насън. Странно място, чиито древни рухнали стени са били предназ-

начени да приютяват едномилионно население. Сега голяма част от територията му бе превърната в 

обработваема земя. 

 Помнеше също безлюдните руини на някогашния Голям форум, където днес пасяха овце и ко-

зи. Хората крадяха древния резбован мрамор и порфир, разпилени в тревата, за да строят кочини 

или да ги стриват за вар. А над гетата и тесните мръсни улички цинично се извисяваха огромните 

нови сгради на папа Сикст VI и Александър VI, като сватбени торти върху маса, където е сервиран 

само мухлясал хляб. 

 Величието на Църквата бе подсигурено. Папата — водеща фигура на международната сцена, 

засенчваща не само крале, но и самия римски император Максимилиан — се бе завърнал от изгна-

нието в Авиньон и седалището му отново се установи в Рим. 

 През 1454 година именно папа Александър VI бе поделил в булата си южния континент на Но-

вите Америки между Португалия и Испания, решение, скрепено и чрез договора от Тортиля. През 

същата година Новата болест порази Неапол. Наричаха я Френската болест — morbus gallicus — но 

всички знаеха, че е дошла от Новия свят с генуезките моряци на Колумб. Беше неприятна зараза. 

Кожата на хората се покриваше с гнойни пъпки и мехури, а в последния стадий лицата им се обез-

формяха до неузнаваемост. 
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 В Рим бедните се прехранваха с ечемик и сланина — когато им попадаше сланина — и из 

мръсните улици се ширеха холера, тиф и Черната смърт. Ако не броим показно богатото малцинст-

во, гражданите на Рим изглеждаха като пастири и живееха също тъй окаяно. 

 Какъв контраст със сияйния разкош на Ватикана! Величавият Рим се бе превърнал в сметище 

на историята. По мръсните алеи, минаващи за улици, из които бродеха подивели кучета и вълци, 

Ецио си спомняше църкви, полусрутени днес, и дворци, сега рухнали и обезлюдени, които му навя-

ваха мисли за вероятната съдба на семейното му имение във Флоренция. 

 — Трябва да стана. Трябва да открия месер Макиавели — каза Ецио, пропъждайки виденията 

от ума си. 

 — Всичко с времето си — отвърна болногледачката му. — Той ти остави нов костюм. Облечи 

го, когато се почувстваш готов. 

 Ецио се изправи, но главата му се замая. Разтърси я да я прочисти и сложи новите дрехи от 

Макиавели. Бяха нови, ленени, с качулка от мека вълна, чийто връх приличаше на орлов клюн. Има-

ше и здрави, меки ръкавици и ботуши от испанска кожа. Сложи ги, борейки се с болката, която вся-

ко движение му причиняваше, и жената го изведе на балкона. Ецио осъзна, че не се намира в бед-

няшка колиба, а в онова, което бе останало от някога красив дворец. Бяха на основния му жилищен 

етаж. Пое дълбоко дъх при вида на запуснатите развалини, простиращи се докъдето поглед стига. 

Един плъх пробяга смело през краката му. Той го ритна. 

 — О, Рим! — възкликна иронично. 

 — Бледа сянка на Рим — изкикоти се пак жената. 

 — Благодаря, мадона. На кого дължа…? 

 — Аз съм контеса Маргерита дели Кампи — каза тя и в сумрака Ецио най-сетне различи фи-

ните черти на някога красиво лице. — Или нейната бледа сянка. 

 — Контесо… — поклони се Ецио, стараейки се да прикрие тъгата в гласа си. 

 — Мавзолеят е ей там — посочи усмихнато тя. — Там ще се срещнете. 

 — Не го виждам. 

 — В онази посока. За жалост не се вижда от моя palazzo*. 

 [* Замък (ит.) — Б.ред.] 

 Ецио присви очи в мрака. 

 — Ами от кулата на онази църква? 

 Тя го погледна. 

 — „Свети Стефан“? Да. Но тя е в развалини. Стълбите към кулата са рухнали. 

 Ецио си вдъхна мислено кураж. Трябваше да се добере до уреченото място възможно най-

сигурно и най-бързо. Не искаше да го забавят просяците, проститутките и крадците, които изпълва-

ха улиците денем и нощем. 

 — Това няма да ми попречи — каза той на жената. — Благодаря ви за всички грижи, добра ми 
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контесо. Addio. 

 — За мен беше чест — отвърна тя с невесела усмивка. — Но сигурен ли си, че силите ти са се 

възвърнали? Мисля, че трябва да те прегледа лекар. Препоръчвам ти го горещо, макар аз самата да 

не мога да си го позволя. Почистих и превързах раната ти, но не съм специалист. 

 — Тамплиерите не чакат. И аз не бива да губя време — отговори Ецио. — Благодаря ти още 

веднъж и сбогом. 

 — Бог да те пази. 

 Той скочи от балкона на улицата, сбърчвайки чело от удара в земята, и профуча през площада, 

над който се издигаше рухващият дворец, в посока към църквата. На два пъти изгуби от поглед ку-

лата и се наложи да се връща. Три пъти го спираха прокажени просяци, а веднъж забеляза вълк, 

който се шмугна в тясна уличка, понесъл мъртво дете в челюстите си. Накрая стигна площада пред 

църквата. Вратите бяха заковани с дъски, а варовиковите светци, красящи портала, бяха обезформе-

ни и изоставени на произвола на съдбата. Не знаеше дали може да разчита на ронещите се камъни, 

но нямаше избор, трябваше да се покатери. 

 Справи се, макар на няколко пъти да изгуби опора, а веднъж една амбразура се разпадна под 

краката му, оставяйки го да виси на върховете на пръстите си. Въпреки раната Ецио беше силен 

мъж и успя да се издърпа нагоре. Преодолял опасността, най-сетне се озова на върха на кулата, кац-

нала върху оловен покрив. Куполът на Мавзолея проблясваше смътно на лунната светлина на ня-

колко пресечки от катедралата. Реши да отиде там и да чака Макиавели. 

 Нагласи Скритото острие, меча и камата си и тъкмо се готвеше за рискован скок към каруцата 

с копа сено, спряла на площада долу, когато раната го принуди да се превие одве от болка. 

„Контесата ме е превързала добре, но е права, че трябва да ме прегледа доктор“, каза си. 

 Спусна се измъчено на улицата. Нямаше представа къде да търси лекар, затова влезе в близкия 

хан, където го упътиха в замяна на няколко дуката; сдоби се и с чаша долнопробен сангвинеус, кой-

то притъпи донякъде болката му. 

 Беше късно, когато стигна кабинета на лекаря. Почука няколко пъти, и то силно, преди отвът-

ре да долети приглушен отговор. Вратата се отвори и разкри пълен брадат мъж на около шейсет с 

очила с дебели стъкла. Не вдъхваше доверие — дъхът му вонеше на алкохол и едното му око изг-

леждаше по-голямо от другото. 

 — Какво искаш? — попита мъжът. 

 — Вие ли сте доктор Антонио? 

 — И какво, ако съм? 

 — Нуждая се от помощта ви. 

 — Късно е — каза лекарят, но погледът му се отклони към раната върху рамото на Ецио и в 

очите му проблесна предпазливо съчувствие. — Ще струва повече. 

 — Не съм в положение да споря. 
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 — Добре. Влез. 

 Лекарят свали веригата на вратата и отстъпи встрани. Ецио пристъпи благодарно в антре, от 

чиито подпорни греди висяха медни гърнета и стъкленици, изсушени прилепи, гущери, мишки и 

змии. 

 Лекарят го поведе към вътрешна стая с огромно бюро, по което безразборно се валяха листове. 

В ъгъла имаше тясно легло и шкаф, чиито отворени врати разкриваха още стъкленици и кожено ку-

фарче, също отворено, съдържащо колекция от скалпели и миниатюрни триончета. 

 Лекарят проследи погледа на Ецио и се изсмя. 

 — Ние, медиците, сме просто псевдомеханици — каза той. — Легни на кушетката да те прег-

ледам. Но преди това — струва три дуката. В предплата. 

 Ецио му подаде парите. 

 Лекарят свали превръзката и задърпа и занатиска раната, докато Ецио буквално припадна от 

болка. 

 — Не мърдай! — промърмори докторът. 

 Заопипва отново и накрая я поля с пареща течност от някаква колба, попи с памучна кърпа, 

извади чисти бинтове и я превърза стегнато. 

 — На твоята възраст няма как да се възстановиш от такава рана с лекарства. — Лекарят поро-

ви в шкафа и измъкна стъкленица с лепкаво съдържимо. — Но това ще уталожи болката. Не го из-

пивай наведнъж. Струва още три дуката, между другото. И не се притеснявай, след време ще ти ми-

не. 

 — Grazie, dottore. 

 — Четирима от пет мои колеги биха приложили пиявици, но те не действат ефикасно срещу 

такива рани. От какво е? Ако не се срещаше толкова рядко, бих предположил, че е огнестрелна. Ела 

пак, ако се налага. Мога да ти препоръчам и неколцина добри колеги в града. 

 — И те ли взимат толкова скъпо? 

 Доктор Антонио се ухили. 

 — Добри ми човече, размина се тънко. 

 Ецио поспря отвън. Сипеше се лек дъждец и улиците вече бяха разкаляни. 

 „На твоята възраст — промърмори Ецио. — Che sobbalzo!*“. 

 [* Какъв идиот (ит.) — Б.ред] 

 Тръгна към хана, понеже бе забелязал, че дават стаи под наем. Реши да отседне там, да похап-

не и на сутринта да отиде в Мавзолея и да почака приятеля си. Защо Макиавели не беше уговорил 

точен час с контесата? Ала Ецио познаваше манията му да се подсигурява. Несъмнено всеки ден се 

появяваше на уреченото място през определени интервали. Едва ли щеше да се наложи да го чака 

дълго. 

 Ецио пое през занемарените улички, шмугвайки се в тъмните входове, когато забележеше пат-
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рулите на Борджия с биещите им на очи лилаво-жълти униформи. 

 Върна се в хана към полунощ. Отпи от тъмната течност в стъкленицата — беше вкусна — и 

похлопа на вратата с дръжката на меча си. 

*** 

 На другия ден Ецио излезе рано от хана. Усещаше раненото си рамо вдървено, но болката бе 

стихнала и той движеше ръката си по-лесно. Преди да тръгне, изпробва няколко удара със Скритото 

острие и откри, че го използва без затруднение, както и по-традиционната сабя и камата. Извади 

късмет, че не го простреляха в ръката, с която държеше меча. 

 Не знаеше дали кланът Борджия и неговите тамплиерски сподвижници са разбрали, че е оста-

нал жив след битката в Монтериджони, а по улиците гъмжеше от войници с пушки в лилаво-

жълтата униформа на Борджия. Наложи се да избере заобиколен маршрут и слънцето се бе издигна-

ло високо на небосклона, когато най-сетне стигна Мавзолея на Август. 

 Мястото беше почти безлюдно и след като разузна наоколо и се увери, че няма стражи, Ецио 

предпазливо приближи и се вмъкна през полусрутена порта в мрачната сграда. 

 Очите му свикнаха със сумрака и различиха фигура в черно, облегната на каменна колона и 

неподвижна като статуя. Озърна се да провери дали има къде да се прикрие, ако човекът го забеле-

жи, но не видя нищо освен туфи трева между рухналите стени на древноримската руина. Прибягна 

до следващата възможна мярка и бързо, но тихо закрачи към дълбоките сенки край стените на Мав-

золея. 

 Закъсня. Човекът го беше съзрял — навярно още на влизане, на фона на светлината, струяща 

през входа, и тръгна към него. Когато наближи, Ецио разпозна Макиавели, облечен в тъмен костюм. 

Той пристъпи още по-напред, сложил показалец пред устните си. Махна му едва доловимо да го 

последва й пое навътре в тъмните дебри на древноримската гробница, построена преди почти хиля-

долетие и половина. 

 Най-после спря и се обърна. 

 — Шшшт… — прошепна и се заслуша напрегнато. 

 — Как…? 

 — Говори тихо. Много тихо — предупреди го Макиавели, все още наострил слух. 

 Най-сетне се отпусна. 

 — Добре — продължи. — Няма никого. 

 — Какво искаш да кажеш? 

 — Чезаре Борджия има очи навсякъде — поуспокоено отвърна Макиавели. — Радвам се да те 

видя тук. 

 — Оставил си ми дрехи у контесата… 

 — Помолих я да следи кога ще пристигнеш в Рим — ухили се Макиавели. — О, знаех, че ще 

дойдеш. След като се погрижиш за безопасността на майка си и сестра си. Все пак те са последните 
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членове на семейство Аудиторе. 

 — Не ми харесва тонът ти — настръхна Ецио. 

 Макиавели се подсмихна. 

 — Не е време за тактичност, драги ми колега. Знам колко виновен се чувстваш за погубените 

си роднини, макар да не носиш никаква отговорност за това жестоко предателство. — Макиавели 

замълча. — Слуховете за нападението срещу Монтериджони достигнаха до тук. Някои от нас бяха 

сигурни, че си загинал. Оставих дрехите при доверената ни приятелка, защото те познавам добре и 

бях убеден, че няма да загинеш и да ни изоставиш в толкова критично време. Или поне за всеки слу-

чай. 

 — Значи все пак ми вярваш? 

 Макиавели сви рамене. 

 — Сгреши. Веднъж. Защото инстинктът ти нашепва да си милостив и доверчив. Добър инс-

тинкт. Но сега трябва да ударим, да ударим безпощадно. Да се надяваме, че тамплиерите не знаят 

дали си оцелял. 

 — Навярно вече са узнали. 

 — Не е задължително. Шпионите ми докладват, че са объркани. 

 Ецио се замисли. 

 — Враговете ни скоро ще разберат, че съм жив и здрав. Срещу колцина сме изправени? 

 — О, Ецио, добрата новина е, че стеснихме кръга. Изтрихме от лицето на земята много тамп-

лиери в Италия и отвъд границите й. Лошата новина е, че сега тамплиерите и кланът Борджия са 

едно и също и ще се бият като уловен натясно лъв. 

 — Разкажи ми повече. 

 — Тук сме твърде изолирани. Трябва да се слеем с тълпата в центъра на града. Ще посетим 

борбата с бикове. 

 — Борбата с бикове? 

 — Чезаре е прочут бикоборец. Неслучайно го наричат Испанеца. Всъщност не е испанец, а ка-

талонец и някой ден това може да ни предостави предимство. 

 — Как? 

 — Кралят и кралицата на Испания искат да обединят страната си. Те са от Арагон и Кастилия. 

Каталонците са трън в очите им, макар да са могъщ народ. Следвай ме и бъди предпазлив. Трябва да 

използваме умението за сливане с тълпата, на което преди толкова години те научи Паола във Вене-

ция. Надявам се да не си го забравил. 

 — Сам ще се увериш. 

 

Оливър Боудън 
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