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До

г-н Димитър Парапанов
Председател на НАСГБ

Гр. Пловдив

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

Честит 74-ти рожден ден,

Честит празник!

Уважаеми г-н Парапанов,

От името на ТО на НАСГБ и от наше име –Станчо Добрев и Ганка

Параскевова Ви честитим рождения ден.

Ние поздравяваме заслужилия и достоен човек, оглавяващ вече15
години асоциацията, неин основател и ръководител, посветил толкова
години от живота си– работил, работи и винаги се стреми да направи
живота на хората със зрителни и слухови увреждания по-осмислен, по-
съдържателен и по-приятен с организираните фестивали, концертни

участия, спортни състезания и други културни мероприятия.

Г-н Парапанов, желаем Ви все така твърдо и уверено да следвате
благородните цели, за които работите, смело да ги осъществявате и

търпение да ги постигате.

Вие заслужавате нашето уважение, подкрепа, както и на всички
членове на организацията, за да има смисъл да вършите всичко това.

Нека високите успехи и постижения Ви съпътстват и в бъдните години.

Пожелаваме Ви здраве – то е нужно, желаем Ви дълъг живот–най-
скъпото, много щастие – то никога недостига и бряг, на който да Ви
очакват най-обичните и скъпи хора – близки, приятели и колеги.

Още веднъж Честито!

От Председателя на
ТО на НАСГБ - гр. Варна

г-н Станчо Добрев
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

         Управителният съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България 
(НАСГБ) проведе в гр. Пловдив през последното тримесечие на 2012 г. две свои заседания: на 
29.10.2012 г. и на 03.12.2012 г. 

Председателят на НАСГБ докладва за извършената дейност в асоциацията за предходния 
период. УС утвърди нови сляпо-глухи членове на НАСГБ въз основа на подадени документи на 
кандидати от териториалните организации. Бяха разгледани молби за помощни технически средс-
тва, както и информация за предоставени помощни технически средства на нуждаещи се членове 
с дълбока степен на сляпо-глухота. УС прие информация от председателя и взе решения за про-
веждане в гр. Пловдив на Тържествено честване на 15-годишнината на НАСГБ и на 3-ти Декемв-
ри – Международен ден на хората с увреждания. Председателят на Контролния съвет на НАСГБ 
– Маринка Маринова представи Докладна за резултатите от проведените през 2012 г. ревизии в 
териториалните организации на НАСГБ. УС прие като информация Докладната, а КС я предоста-
ви за запознаване на всяка териториална организация. Бе взето решение за провеждане на абона-
ментна кампания на списание „Звук и светлина” за 2013 г. Членът на УС и председател на ТО 
Перник – Соня Захариева докладва за участието си в заседания в гр. София на Националния съвет 
по интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съвет и на сдружение 
„Национален съвет на хората с увреждания в България”. По постъпило предложение на членовете 
на ТО Бургас, УС на НАСГБ взе решение, през пролетта на 2013 г. ТО Бургас да проведе извън-
редно отчетно-изборно събрание. 

Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов в изказванията си пред УС очерта главните 
насоки, в които престои да се развива асоциацията. Работата на сдружението ни трябва да следва 
примера и добрите практики на напредналите организации на и за сляпо-глухи в Норвегия, Фин-
ландия, Хърватия, Унгария и все повече да е насочена към тежките случаи на сляпо-глухота, тези 
с дълбока слухова загуба, нуждаещи се както от интерпретатори-придружители и специализира-
ни социални услуги, така и от специфични помощни средства за подпомагане на комуникацията. 
Европейският ни проект поставя една добра методическа основа в професионалната подготовка 
на интерпретаторите-придружители. Подобно на практиката на чуждестранните организации на 
сляпо-глухи, следва да издирваме за кандидати за членове хора, които са със значителни слухови 
увреждания и действително се нуждаят от помощта на асоциацията. За съжаление, ЛКК по УНГ 
продължават да издават протоколи и аудиограми с фалшиво завишени децибели, независимо, че 
сме настоявали чрез писма да се прекрати тази практика. Ще се направи анализ колко от членове-
те на НАСГБ имат практическа глухота или пълна глухота и са действително тежки случаи, като 
ресурсите на организацията ще се насочат към тях. Членовете с по-лека слухова загуба от своя 
страна трябва повече да се включват в живота на териториалната си организация, като помагат и 
съдействат на тези с тежка слухова загуба. Териториалните организации да търсят възможности 
за местно финансиране чрез общините и спонсори, а да не чакат само от централната субсидия. 

Светлозар Парапанов 
Изпълнителен директор на НАСГБ 
 и директор на НЦРСГ „Х. Келър” 
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   СКРЪБНА ВЕСТ 

 

 

 

Уважаеми читатели, 
 С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 20.01.2013 г. след 
продължително и тежко боледуване, почти на своя 69-ти рож-
ден ден, ни напусна нашата съсъдбеничка Ивалинка Тодорова 
Донова, член на териториална организация на сляпо-глухите - 
София. 

 
От името на Управителния съвет и членовете на Национална 
асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), изказваме 
своите най-дълбоки съболезнования на дъщеря й Детелина, на 
семейството и близките й и на нейните приятели и познати.  

 
 Музикант и човек на изкуството не само по образование, но 
и по душа, многократен лауреат на Националните фестивали на 
художествената самодейност на сляпо-глухите в жанра 
„Класическо пеене”, Ивалинка Донова ще остане завинаги в на-
шите сърца и памет, със своите човечни взаимоотношения и 
благородни дела! 

 

Поклон пред светлата й памет! 

 

Бог да я прости! 
 

Димитър Парапанов,  

председател на НАСГБ 
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В ТО - Дулово: 
 

НЕЗАБРАВИМИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
 

 Нашата организация на сляпо-глухите от с. Черник, община Дулово се събрахме да отпраз-
нуваме светлите Християнски празници в едно уютно заведение в Дулово. Бяхме посрещнати от 
председателя Али Али Неби и сътрудника Фатме Муталиб Неби с чаровна усмивка и хубаво нас-
троение, което се предаде и на нас. Присъстваха всички членове на ТО на НАСГБ Дулово със 
своите придружители. За изненада имаше красиво украсена елха, която правеше не само обста-
новката по-тържествена, но и ние се почувствахме в по-празнично настроение и по-специални. 
Ръководството беше организирало томбола, на която печелившите билетчета получиха скромни 
подаръчета. Подготвена беше и викторина с интересни и забавни въпроси, където отговорилите 
правилно получиха малки изненади. Музикантите и певците ни зарадваха със своите изпълнения, 
при които ние се хванахме на хубавите кръшни хора. Хапнахме топла и вкусна храна, пожелахме 
си всички новата 2013 г. да е по-лека и изпълнена с хубави моменти от живота. Гост ни беше 
председателката на слепите г-жа Петранка Стоянова, която ни прочете полезни статии за младите 
хора и проектите, които се разработват за по-доброто придвижване на хората с увреждания и за 
необходимите за всички нас достъпни сгради, пешеходни пътеки, звукови светофари за безопас-
ното ни пресичане и т.н. Всички останахме много доволни от посрещането на празниците в заве-
дението. 

Ивелина Стефанова  

В ТО - Горна Оряховица: 

НАЗДРАВИЦА ЗА КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 
 На 21.12.2012 г., членовете на ТО на НАСГБ Горна Оряховица се събраха да отпразнуват 
предстоящите Коледни и новогодишни празници. Председателят Иван Лицов и сътрудничката му 
Катя Кряжева бяха организирали и подготвили празнично и богато тържество, от което хората да 
си тръгнат с усмивка и весело настроение. Това мероприятие се осъществи благодарение на спон-
сори, някои от които ни финансираха, а една фирма ни подсигури сухи мезета, от които отделих-
ме за нашите приятели от ТСО на ССБ, за да им върнем жеста. Когато се работи задружно и съв-
местно с общи усилия работата върви по-леко и хората са доволни. За съжаление нямахме жива 
музика, понеже акордеониста ни беше зает и не можа да присъства на тържеството, но за сметка 
на това имахме дискове с прекрасна музика. Дисковете също разпускат душата и повдигат наст-
роението, а и на тях се танцува. Председателят Иван Лицов откри тържествената част с кратко 
слово и приветствие към присъстващите, след което вдигна наздравица за здраве, берекет и още 
дълги спорни години на членовете на ТО на НАСГБ Горна Оряховица. Започна черпнята, отвори 
се приказка, настана шумно веселие и настроението се приповдигна. Разказвахме си вицове и раз-
лични случки от живота, на които се смяхме от сърце. Макар навънка да имаше голям сняг и 
студ, душите ни се напълниха с топлина, добрина и приятни чувства. Накрая един колега изпъл-
ни акапелно няколко песни за поздрав към присъстващите, с което подобри още повече настрое-
нието ни. Така завърши честването на празниците в ТО на НАСГБ Горна Оряховица. Председате-
лят изпрати своите членове, като им пожела преди всичко здраве без което не можем, усмивките 
да не слизат от лицата им и радост в сърцата. Всички си тръгнаха весели, засмени и подмладени. 
 

Иван Лицов  
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В ТО - Варна: 

 КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ПРАЗНЕНСТВО 
 На 19.12.2012 г. членовете на ТО на НАСГБ от гр. Варна отпразнуваха най-светлия христи-
янски празник – Коледа в обширно и удобно заведение. Въпреки голямата зима, на поканата дой-
доха повече от 60 души. Председателят – Станчо Добрев откри празненството, като поздрави 
всички присъстващи и им благодари, че са се отзовали на поканата. В краткото си съдържателно 
и стойностно слово, той засегна трудните времена, в които живеят всички българи, като подчер-
та, че в най-тежко и неравностойно положение са пенсионерите-инвалиди, хората с увреждания, 
които и тази година не получиха коледни добавки. Въпреки това, нашите членове имат силен 
дух, хъс и желание да се веселят и живеят, както трябва. Между присъстващите имаше трима 
юбиляри – Иван Минков на 70 г., Каля на 80 г. и Петко Алеков на 80 г. Председателят прочете и 
поднесе на всеки от юбилярите поздравителен адрес и скромен подарък от името на организация-
та. Поздравителен адрес имаше и за Ганка Параскевова за активната, всеотдайна и безвъзмездна 
работа, като организатор на всички мероприятия и изпълнител във всички дейности. Станчо Доб-
рев пожела на всички много радост, лично и семейно щастие и новата 2013 г. да бъде мирна, спо-
койна, плодородна и щастлива за всички българи. Поздравление поднесоха Донка Загорска и Ве-
селка Боева. Последно тържеството премина в богата вечеря със задушевни и приятелски разго-
вори. Имаше и танци за тези, които умеят и знаят как да се веселят. А ние, варненци сме доказа-
ли, че знаем как! 

 Председателят пожела независимо от трудното време, в което живеем всички да сме живи, 
весели и здрави, като посрещаме трудностите във взаимно уважение и разбирателство още дълги 
години. 

Ганка Параскевова 

В ТО - Асеновград: 
ПОБЕДИТЕЛИ 

 В забързаното ежедневие между умората и радостта, между болката и надеждата са добре 
дошли празниците, които са израз на свободния дух. Рождество христово и Нова година са два 
празника, носещи надежда. Два празника, изпълнени с оптимизъм в бъдещето. На третия ден на 
Коледа, обичта и уважението събраха членовете на ТСО на ССБ и ТО на НАСГБ в техния клуб. 
Богатата украса по стените, свещите по масите и усмивките изпълваха празничното пространст-
во. Децата от фолклорна група „Детска песен” – Елис Карабекир, Исмигюл Карабекир и Весела 
Паламидова със своите чисти и красиви гласове поднесоха китка от народни песни и свалиха 
светлината от небесата в сърцата на хората. Залата стихна, лицата бяха озарени. Скрити сълзи на 
умиление напираха в очите. След това Елена Петлова запя коледна песен, а припевът се пееше от 
всички присъстващи. Следваха стиховете на известната и талантлива поетеса Лушка Маджарова 
– член на СНБП и почетен гражданин на гр. Лъки. Нейните родопски сърми с босилек, джоджен 
и праз бяха невероятно вкусни! Имаше звън на чанове, бенгалски огън, баници с късмети и чаши 
пълни със слънцето на асеновградските лозя. Един истински празник на духа! Един празник на 
българските традиции! Всеки по своему се вълнуваше, пречистваше душата си с обич, а волята се 
прекланяше до земи. Такива празници в Асеновград ще има още и още през 2013 г. Незрящите 
умеят да празнуват, както умеят и да се борят между заблудите и мечтите. Те са победители на 
мрака. Ето защо за пореден път ще кажа: „Нека спираме и поздравяваме по улиците хората с бял 
бастун. Те заслужават!” 

Славка Ставрева 
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В ТО - Добрич: 
 

ВЕРНИ НА ТРАДИЦИИТЕ  
 
И тази година не пропуснахме празника Бабин ден. Членовете на ТО на НАСГБ - Добрич 

се събрахме в клуб “Детелина” по този повод. Помещението едва побра всички желаещи да отбе-
лежат този празник. За хубавото настроение допринесе и чудесното, слънчево време. 
 В началото председателката приветства своите гости, като пожела на всички здраве и бере-
кет през тази година и повече бебета да има! За баба избрахме най-възрастната жена – Стоянка 
Миланова. Тя накичи присъстващите с чимшир и червено цвете. Бабата бе донесла  сладка питка, 
а всяка от жените също се бе погрижила за празничната трапеза. По стара традиция на бабата й се 
поля да си измие ръцете с поръката: “както се хлъзга сапуна, така да се плъзгат и бебетата”. По-
дарихме й голяма хавлия и сапун. 
 Тържеството продължи с много песни, закачки, хумор. Раздадени бяха награди по следните 
категории: за най-умна баба отличието бе отсъдено на Стоянка Жекова; за най-артистична баба 
бе Недялка Вълчева, а най-сексапилната – Янка Лазарова. И трите получиха скромни подаръци. 
 Разделихме се доволни и щастливи, като си обещахме отново да се съберем в такъв голям 
състав на Трифон Зарезан. 

Калинка Ковачева 

 

В ТО - Плевен: 
ОТНОВО ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО 

 На 21.01.2013 г., членовете на ТО на НАСГБ Плевен, нашите приятели от ССБ гр. Левски и 
организацията на инвалидите отново сме заедно. Поводът е тържественото отпразнуване на деня 
на родилната помощ – Бабин ден. На тържеството поканихме акушерката Иванова, която с радост 
се отзова на мероприятието. Тя благодари и накратко разказа за празника. Сподели, че през дъл-
гите години на работа в родилното отделение е изродила много наши деца и внуци. Затова всички 
я поздравихме и й пожелахме здраве и дълголетие. По стар български обичай най-младата жена я 
дари с хавлиена кърпа, сапун и погача. Надка Дончева представи хумористични сценки свързани 
с празника. Масите бяха отрупани с разни вкусотии приготвени от самите нас. Вдигнаха се назд-
равици и веселбата започна с празничното хоро, което поведе акушерката. Веселото настроение и 
танците поддържаше акордеона на Пламен, за което му благодарим от сърце. Купонът продължи 
до късно следобед. Разделихме се заредени с много емоции и весело настроение до следващия 
празник. 

Иванка Христова  
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БАБИН ДЕН В ПЛОВДИВ 
 
 Един от най-тачените зимни празници в България е Бабин ден. 
 По произход той е езически празник и корените му се губят доста назад във времето... Ат-
рактивен и много емоционален, той събира в себе си 3 основни елемента: 
 Първият от тях е къпането на малките деца от бабата-акушерка. Докато извършва ритуала, 
тя благославя бебето и го маже с мед и масло за здраве и устойчивост срещу болести и уроки. Ба-
бата се дарява с вълна и обредни кравайчета. След като привърши придруженият с песни и нари-
чания ритуал, ревящото бебе се прибира на топло и сухо и започва най-важната последваща част 
– гощавката на „акушерката” и нейните помощнички.  
 
 Друг начин за отбелязване на Бабин ден е посещението в дома на бабата акушерка. В ней-
ния дом се събират всички млади булки, на които тя е бабувала и израждала децата през година-
та. Младите булки, на които е помогнала техните отрочета да се появят на бял свят, носят хляб, 
баница, печена кокошка и вино. Поливат на бабата да се измие и я даряват с риза, престилка, кър-
па и чорапи. 
 
 Най-веселата част от празника е така нареченото къпане на бабата. След като добре похап-
нат и обърнат по някоя и друга чаша вино или домашна ракия, жените качват бабата на каруца и 
я замъкват на реката или кладенеца, където става обредното изкъпване. Всички са се накичили с 
конопени върви, сушени червени чушки и късчета непредена домашна вълна. Хванали се за ръце 
или за краищата на престилките и фустаните, бабите друсат здраво българско хоро и пеят обред-
ни песни с еротичен привкус. На празника за съжаление тези удоволствия са забранени за мъже-
те. Ако не дай си Боже при завръщането си от реката празнуващите „дами” случайно срещнат ня-
кой мъж, не го подминават докато не го обсипят обилно с весели закачки и сладострастни подмя-
тания.  
 Така се празнува бабин ден в повечето населени места в страната. 
 А ето как беше на 8-ми януари в смесен хор „Тракийски цвят” към регионалната организа-
ция на слепите в Пловдив: около 10 часа сутринта се събрахме в залата на бившия културен дом, 
за да отбележим по подобаващ начин Бабин ден. В състава имаме и млади и стари баби. По ха-
рактер и акъл коя от коя по-сой и щури за девет села. Дай им да правят купони! И се бяха подгот-
вили страхотно – салатки, ракийка, винце, мезелъци. Не липсваше нищо на масата. След като по-
лучиха по един сапун от д-р Величко Павлов с пожелание да изкарат с него до другия бабин ден, 
най-лудата от тях – Софи Асенова както винаги започна с прочувствена сатирично-поетична реч. 
После привика другите баби при себе си и раздаде на всяка от тях подготвените от нея сюрпризи. 
И стана тя, каквато стана! На Милка – праз, на Ася – превръзки като още млада баба, на Гинчето 
– аналгинчето, на Станчето – валерианчето, на кака Таня – памперс, на Мария – портмоне кесия. 
Тъкмо свърши с раздаването на подаръците и аха да стане мирно и кротко, някои от мъжете вик-
на: – Хоро! Искаме бабино хоро! И като се нахванаха ония ми ти баби, най-отпред Ася с дамски-
те превръзки, на опашката на хорото кака Таня с памперса, па като подкараха:  
   
  Събрали се девет баби 
  Девет баби като жаби.. 
 
 Песни пеят, сълзи леят от кеф и удоволствие! Пустите им баби! Не бяха девет, ами само се-
дем, но така разтърсиха залата, сякаш бяха седемдесет и седем! Накрая запяхме заедно с тях и 
ние, дето бяхме насядали около масите и се чудехме това нашите баби ли са или не са. Такъв ку-
пон ни спретнаха, че ще го помним чак до другия Бабин ден! Да са ни живи и здрави, защото без 
тях накъде!?   

Кирил Дамянов  
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БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

 Ръката на майстора трепна и се дръпна назад, спряна за миг в колебание. Изученото в прес-
лавната шаръчийница на Търновград тежеше неумолимо над чистата и пряма съвест на художни-
ка. Свикналата към строгия канон десница не дръзваше към светотатствено движение: да разчупи 
вековните закони, напластения от толкова години опит. Ала обич и преданост избухваха като ог-
нен плам в сърцето му: скъпи спомени, недосънувани копнежи, тайни жалби. Майстор Добрил 
обори чело. Две прошарени къдрици паднаха над веждите му. О, той искаше от бялата мазилка да 
изникнат живи и верни образите на двамата ктитори и там, сред полумрака на църквата, връз 
тъмната багра на фона да се закрепят безсмъртни, възкръснали в свежестта на шарката, в обичай-
ността на стойката, в приликата на лицето, на движението. Високите седмосвещници запращяха, 
пламъчетата на едрите вощеници хвърлиха игриви петна връз бялото мамещо пространство. Ня-
маше време за бавене. Войводата Витомир му бе пратил вест от Средец, че очаква наскоро прис-
тигането на царя и царицата, които искаха да разгледат стенописите, чиято слава се разнасяше до 
царевград Търнов. Сред пъстро изписаните стени зееше само това празно поле: мястото, където 
трябваше да се зографисат ликовете на високите ктитори: Калоян и Десислава. Тях бе оставил за 
най-накрая, като свидно скътан блян, сякаш дълго отлаган мечтан празник, след който вече нищо 
радостно не го очаква. И тоя ден бе дошел. Майсторът стисна клепачи. В безброй многолики об-
рази се тълпяха пред него ликовете на севастократор Калояна и гиздавата му съпруга. На кон, от-
правени на лов със соколи из вековните гори на Витоша или със сведено в смирено благочестие 
чело сред бавното шествие от духовници и велможи, на път за тържествената служба в „Света 
София“, или тъй, както ги бе видял, още съвсем млади, още преди толкова години: двама стройни 
юноши. Сякаш вчера... Или тъй, както ги бе зърнал за последен път, в съдбовния час на раздяла-
та. Състарени, изпити, морни, подгонени като дивеч, със смъртта по петите. Ала не. Не. Те тряб-
ваше да останат в паметта на идните поколения, тъй както Добрил ги помнеше в най-щастливите 
им дни: млади, хубави, с нацъфтяло благополучие в спокойния взор. Тя облечена в златно и чер-
вено, той загърнат в зелените талази на кадифената си мантия, обсипани с многоцветни скъпи ка-
мъни и бисер. С диадеми на челото... Художникът въздъхна. Тежко се отпусна връз ниското стол-
че, край кюлчетата с боите. Закри лице с длани. И целият му учуден и бурен живот изникна из 
миналото, обгради го с измамата на изживените дни, с чара на отдавна прекараното. Безплътни 
сенки зашумяха наоколо, тихи, кръшни смехове отзвъннаха, нежен шепот го облъхна, конски ко-
пита ехтяха в тихи нощи, гласът на севастократор Калоян отекваше в безмълвието, скъп, незабра-
вим. А навън златна и червена есен вихреше в багри горите на Витоша. Листата на дъбовете, на 
дивите круши бяха станали ръждивоалени като кръв, докато окапалата шума постилаше сърмени 
килими връз опустелите пътеки. Смъртта бе затворила портите на калето, мрачна тишина тежеше 
в празните зали. Погледът на севастократора, крехката гиздавост на Десислава живееха още само 
в сърцето на художника. Само той можеше да ги върне на света. За памет и за приказ. Спомените 
течаха като буен поток и увличаха Добрила все по-далеч, в ония дни, когато двете къдрици над 
челото му още светеха от младост и нито една бяла жичка не преплиташе буйните му тъмни коси 
със знака на грижата, когато в Търнов все още царуваше детето Калиман, а в Бояна бе господар 
братът на великия цар Йоан Асен: превисокият господин Александър... В дните, когато един млад 
шаръчия стъпяше първите си крачки в друма на живота: с чисто чело, бленуващо сърце и вярна 
кръв... 

 Зад яките лакти на копиеносците, гъсто застанали един до друг, съединили ковани ризници 
в непоклатима желязна стена, се блъскаха и тълпяха гъсти навалици мъже, жени, деца, някои 
подпрени на старчески посъх, други едва проходили, качени на рамото на баща си, трети с дири 
от скоро прекарана болест: ала всичко искаше да бъде там: да види нечувано и невиждано дотога-
ва зрелище. Дете щяха да увенчават за цар. Край „Свети Димитър“ нямаше вече къде и игла да се 
хвърли. Там, в храма на Чудотвореца, който покровителствуваше Асеновия род, щяха да провъзг-
ласят за цар малолетния Калиман, син на присноблажения самодържец Йоан Асен и внук на ста-
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рия Асена, освободителя на българите от ромейско иго. От неспирната глъч на тълпите почнаха 
да излизат високи възклицания: – Минаха и малите! Сега иде ред на великите... – Ето... Този е 
скопският Тихомир... А тоя рус, едър юноша е синът му Костадин... Този е батошовският, този е 
несебърският... Ето бдинския Светослав, ето крънския Елтимир, ето Смилец, ето Тертер... Глух 
шъпот следваше подир високогласните изблици: – Откак склопи око Асен, великите и малите 
почнаха много да надигат глава... Час по час все в Търнов... Личи, че юздата е вече отпусната. Ех, 
да не беше умрял първият наследник от чумата... А то... Невръстното дете ще може ли да обуздае 
тия вироглавци? Други отвръщаха тихичко: – Ами г-н Александър? Малък ли е? Орлови нокти 
има той, не бойте се... 

 Шъпотът продължаваше: – Откога войводата Драгота ходи между болярите? Асен го дър-
жеше по-далеко от царевград Търнов. Злославен човек е Драгота. Ала сега успя да се промъкне 
между високородните. И носи вече сребърни бодове на ботушите си... След болярите вървяха 
съпругите, майките и дъщерите им. Женският свят се развълнува. Дребничка, стройна девойка 
приплака: 

 – Пуснете ме и аз да видя! Аз съм малка, никому няма да преча. Но в бъркотията, горещото, 
напрегнато любопитство и блъсканицата никой не чу тихия зов. Тогава тя смело се дигна на 
пръсти, протегна шия, облегна лакът на някакво рамо. Един тъмнокос момък, с къдрав перчем на 
челото, бързо се извърна, изгледа я учуден, след това се усмихна. Момата се изчерви, сне ръката 
си и наведе очи. Тогава непознатият се отдръпна, стори й път да мине и каза: 

 – Хайде, излез напред, че каквато си мъничка ще те изпогази народът... Тя се изчерви още 
повече, тихичко се промъкна в първата редица, която напираше зад гърба на стражите, пошъпна 
едва чуто: 

 – Благодаря... 

 Ала веднага се окопити и без да обръща внимание на жените, които приеха с негодувание 
новодошлата натрапница, почна да извива глава вдясно, по посока към моста. Момъкът се пораз-
мести, препречи ръце от двете й страни, за да я варди от мъчителния натиск на хилядите тела. Де-
войката усети това облекчение, погледна за миг непознатия си покровител и му поблагодари с 
игривия поглед на пъстрите си обли очи. 

 – Болярките! Болярките! Жените почнаха да се дигат на пръсти. Бавно и чинно се зададе 
шествието на знатните госпожи. Светнаха на слънцето многоцветните камъни по мантиите и диа-
демите им, в меки, копринени светлини се диплеха тежките им руби, извезаните с бисер и сърма 
далматики. Смарагди и рубин украсяваха ръцете, шиите и ушите им. Вятърът издуваше прозир-
ните им була в дълги, трептящи вълни. 

 – Ето я! – извика внезапно момата с възторжен глас, като сочеше с пръст. – Батошовската... 
Тя ми е род. 

 Всички проследиха, посоката на ръката й и видяха една представителна жена, облечена в 
малинова далматика, от която се подаваха жълтите ръкави на туниката. На плещите й се диплеше 
маслиненозелена наметка. От лявата й страна вървеше кръшна момиче, което правеше впечатле-
ние с голямата си хубост. Едрите плитки се виеха като змии при гиздавия му ход. С дясната си 
ръка то придържаше шнуровете на тежката мантия, която стигаше до петите му. – Дъщеря й... 
Малката Десислава... – поясня отново бъбривата мома с нескрито възхищение, обръщайки се към 
шепнещата в алчно любопитство тълпа. – Каква мома ще ми стане. 

От книгата на  
Фани Попова-Мутафова -  

“Последният Асеновец” 
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ЛИЦЕ В ЛИЦЕ  
 
 Някъде в началото на деветдесетте години на миналия век, към групата на последно остана-
лите труженици в ПП „Успех” Пловдив се присъедини една млада дама. Тя пристъпваше плахо и 
неуверено по циментовия под, не говореше много, но затова пък когато кажеше нещо, веднага 
проличаваше дълбоката мисъл и природният интелект. Тази личност в продължение вече на 20 
години се бори с живота и предоставя всичко научено от него на хората около себе си. Снежанка 
Кирчева в момента е председател на Териториалната организация на сляпо-глухите и клуба на 
инвалида в град Пловдив, Изпълнителен директор на спортен клуб на сляпо-глухите „Марица” 
Пловдив и главен редактор на списание „Звук и светлина”. В навечерието на 7 януари – нейният 
рожден ден реших да направя нещо, което може би досега не е правено никъде – един от пише-
щите за списанието читатели да интервюира неговия главен редактор. 
 Идеята ми беше аз да подготвя въпросите и да ги изпратя по електронната поща, а г-жа 
Кирчева да отговори на тях откровено и без право на цензура и редактиране в последствие. След 
като обмислих всичко, споделих по телефона с нея моите виждания за интервюто. Тя се засмя, 
прие условията ми и ето какво се получи: 
 – Как така се случи, че в онези години заряза уюта и топлината на бащиното огнище и дой-
де в Пловдив?  
 –Честно казано това е доста зад гърба ми, но сама реших, че нямам място в уютния бащин 
дом, защото всеки си имаше свой живот и своя тема на разговор, което ме накара да реша, че е 
време да намеря своята среда за развитие и реализация. 
 – С какво са свързани първите ти спомени от града под тепетата? 
 – За мен Пловдив е най-хубавия град и моя слабост, от където имам спомени, както от уче-
ническите си години, така и като човек с увреждания. Тук се научих да ходя с бял бастун, станах 
самостоятелна и за първи път започнах работа и научих много неща. Вълнувах се, когато прекра-
чих първия ден в ПП „Успех”, защото не знаех как ще се справя и как ще ме възприемат колеги-
те. Не че не съм контактна, но една въздушна кула се разруши в мен, когато карах рехцентъра за 
слепи в Пловдив. Попадайки в комплекса на слепите в Пловдив, аз си мислех, че ще срещна хора, 
от които всеки е изживял някаква трагедия и ще бъде Човек с главно "Ч". За съжаление се оказа 
че омразата, завистта, злобата, дребнавостта и всички отрицателни пороци бяха обсебили тези 
хора. Трудничко ми беше да привикна в началото докато стигна до същността на техните харак-
тери, но сега мога спокойно да кажа, че надраснах тези неща и не се вълнувам от това какво ще 
кажат Хората за мен. Важно е съвестта да ми е чиста, да помогна на когото мога без да чакам бла-
годарности, защото помагам заради самия човек. А когато не мога стоя настрани, вярно че ми е 
свито малко сърцето, но само това. 
 – С кое ти беше най-трудно да се пребориш в началото като незряща? 
 – Да си кажа честно не мисля, че имаше кой знае какво да преборвам, защото Камелия беше 
на 3 месеца бебе, когато се случи катастрофата и аз останах инвалид. Докато бях още в болницата 
бившият ми съпруг ме напусна, отказа се от нас и ние с дъщеря ми останахме при моите родите-
ли. Освен това многото приятели, които имах спряха да ми звънят и да ме търсят и аз реших, че 
не съществувам за тях. Стараех се, най-вече да се грижа за Камелия, да давам кураж на родители-
те си, защото чувствах тяхната мъка от сполетялото ме. И в цялата тази суматоха аз не мислех за 
себе си, а за околните около мен. 
 – Кой пръв ти помогна за да видиш светлината в тунела? 
 – Първият човек, който ме откри, това беше Димитър Парапанов. Аз цял живот ще съм му 
благодарна, защото и до днес разчитам на неговата помощ и съвет. Той първи ми помогна и ра-
зясни да отида на ТЕЛК, за да се пенсионирам, той ми помогна да стана член на кооперацията за 
слепи, откъдето се препенсионирах, първи ми показа брайловите буквари, игловдевачките за сле-
пи, което ме направи безкрайно щастлива. Това беше най-големия подарък, който получих след 
загубата на зрение. Докато се възстановявах от катастрофата и лежах в леглото не се помирявах, 
че не мога нищо да правя. Един ден поисках от майка ми игли за плетене и прежда. Така се нау-
чих да плета, което стана мое любимо занимание. Но не можех да си вдявам конеца и да зашия 
готовата дреха. Чаках понякога цял ден докато майка ми се прибере от работа и ми вдене. Това 
ме правеше много нещастна и зависима. Затова, когато Парапанов ми показа как да си вдявам са-
ма и получих една игловдевачка, аз бях най-щастливия човек. Към буквара проявих също голямо 
любопитство, защото исках да се науча да чета самостоятелно и виждах реализация на любовта 
ми към книгите. Той ми донесе и книги на касети, което още повече разнообрази ежедневието ми. 
Много дължа на този човек и цял живот няма да мога да се отблагодаря за подадената му ръка в 
най-тежкия момент от моя живот.  
 – Всеки от нас незрящите, след като загуби зрението си започва нов живот, който го изхвър-
ля нагоре или го натиква още по-дълбоко в пропастта на апатията и безхаберието. С теб какво се 
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случи? 
 – Както казах по-горе нямах време да мисля за себе си, мислех само за дъщеря ми и семейс-
твото ми. Възстановявах се първоначално, а после си намирах различни начини, по които се ори-
ентирах дали съм изчистила, сготвила и т.н. Слушах задължително детските предавания и запом-
нях всяка приказка, за да мога да я разказвам на дъщеря си. Когато някой от семейството четеше 
книжки също запомнях и после вземах книжката и уж чета от нея. През 1992 г. започнах работа 
на химикалките в ПП „Успех” Пловдив, не ме задоволяваше тази работа, но пък намерих прияте-
ли, които са и до днес такива. Благодарна съм на Димка Дамянова, която ме взе под своето крило 
така да се каже и не ме оставяше за минутка да почувствам някаква трудност. Заради новите си 
приятели ходех с желание на работа, защото денят ми бе запълнен и времето минаваше по-бързо. 
Когато започнаха съкращенията аз останах в една бригада към Митко Конарев на кутийките. Бри-
гадата беше малка, но задружна и бригадирът успя да ни сплоти като един прекрасен колектив. 
Тук вече имах нови приятели, с които продължих до 2000 г. А като останах и аз без работа, за-
почнах да мисля какво ще правя. Ужас ме обземаше, че цял ден ще стоя в къщи без да има какво 
да върша и тогава дойде идеята да уча и реших да опитам в пловдивския университет с право. 
Готвих се по история, но за съжаление пропуснах изпита по неприятно стечение на обстоятелст-
вата. Явих се на езикова култура без никаква подготовка, изкарах 4 и влязох в дисциплината бъл-
гарски език с история. Изкарах една година, но точно тогава отново моя спасител г-н Димитър 
Парапанов ми предложи работа по програма, към списание „Звук и светлина”. Започнах с радост, 
но за сметка на учението, защото ми беше трудничко времето не стигаше, пък и тогава нямах 
компютърна грамотност и личен компютър. След като свърши програмата, благодарение отново 
на Димитър Парапанов, започнах работа към Община Пловдив – район Централен като техничес-
ки сътрудник към клубовете за инвалиди, което ме стимулира и отново кандидатствах. Този път 
мечтата ми беше психология. Изкарах петица на изпита, но отново не ми достигна и ме приеха 
българска филология. Не съжалявам, защото колегите бяха прекрасни млади хора, сред които се 
подмладих, а и за минутка не ми дадоха възможност да се почувствам инвалид. Преподавателите 
са страхотно ерудирани личности и е удоволствие да ходиш на лекции. Голяма полза имах и от 
предната дисциплина, защото там учих археология, тракология, история на стария свят и знания-
та, които получих са в голяма помощ при сегашната ми работа към списанието. 
 – Кое е най-важното – да можеш след като си паднал да станеш и да продължиш напред? 
 – Може би първо да имаш желание да продължиш, след това да си упорит, за да го напра-
виш. Не на последно място вярата в своите възможности можеш ли да го направиш. Не какво 
мислят хората, а ти самия чувстваш ли се достатъчно силен да продължиш и да постигнеш още 
повече? 
 – Какво са близките за теб – имам предвид твоето семейство? 
 – Моето семейство е всичко за мен. То е водещото във всяко мое начинание. Аз никога няма 
да се отблагодаря на всеки един от семейството ми за успеха, който съм постигнала. Не са ме 
спирали за нищо, което съм решавала да правя независимо дали ще счупя или ще разлея, а това 
ми е давало кураж следващия път да бъда по-внимателна и да доведа нещата до желания край. 
Камелия също беше едно дете, което ме превъзпитаваше. Когато излизах с израза "няма", за да не 
се изложа, че не мога, тя дяволито ми казваше: "да-да има, ама ти не можеш". Това ме накара да 
се стегна и да опитам да върша всичко, само и само да не изглеждам пред дъщеря си, че се опит-
вам да изклинкам от трудностите.  
  – През изминалата 2012-та година според мен ти получи най-скъпия подарък. Твоята дъще-
ря Камелия роди едно прекрасно момченце. Какво е неговото място в твоя живот? 
  – Дъщеря ми е всичко за мен. Живея само заради нея и сега моя внук Владимир заема съ-
щото място. Майка и син са на едно стъпало в сърцето ми. Някои казват, че внуците са по-мили 
от децата. Не знам, може би има истина в това, но за мен дъщеря ми е всичко, защото след катас-
трофата ако я нямаше не съм сигурна дали щях да поема смело по пътя, който вървя в момента. 
Трудно е за обяснение, но тя е въздуха, храната, живота ми. Не че не обичам внучето, умирам за 
него, но не мога да кажа, че го обичам повече от Камелия. Еднакво да. Те двамата са едно цяло за 
мен. 
  – По закон имаш още едно семейство. То наброява повече от 100 души. Как се справяш с 
толкова много „деца”?  
  – Другото семейство честно казано ми създава повече трудности, но тук има повече харак-
тери, с които трудно се справям. Уважавам всичките си членове на ТО на НАСГБ Пловдив и Клу-
ба на инвалида, боли ме когато не са доволни, но не си позволявам да угаждам на отделни хора. 
Когато правя мероприятия, мисля за всички, като се старая да останат доволни, макар разбира се 
това да не става. Въпреки голямото ми желание за разбирателство в голямата ми членска маса, 
недоволството от едни и същи хора ме тревожи, но вече след толкова години стаж започвам да не 
им обръщам внимание.  
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  – Кое е по трудно: Да повярваш в себе си, или да накараш другите да повярват в теб?  
  – Не съм се замисляла, защото аз вярвам в своите способности и възможности и може би е 
по-трудно да накараш другите да повярват в теб. Защото днес имам чувството, че хората са стана-
ли много лоши, като не искат да признаят способностите на даден човек, колкото и да се старае 
да се докаже. Всеки си мисли, че той е по-добър от другия, а аз се радвам на всяко постижение и 
успех на членовете си и завистта като чувство ми е непозната. Винаги съм искала и работила за 
сплотяването на членската маса и много ме боли, когато има дрязги, делби и стълкновения. Един 
отличен екип, разбирателството в него и компромисите правят добър колектив. 
  – Кое ти доставя по-голямо удоволствие – да получаваш подаръци, или ти да подариш на 
някой? 
  – Да подарявам е по-голямо удоволствие за мен, защото не може да се опише радостта, бля-
съка в очите на получаващия, благодарността и вълнението за вниманието, което е получил. В 
такъв момент ти се чувстваш значим и удовлетворен, че макар и за малко си направил щастлив 
един човек. Да получаваш подарък също е приятна тръпка, но аз винаги се чувствам малко неу-
добно, затова предпочитам аз да правя подаръци. 
  – Не мислиш ли, че ние, хората с увреждания сме свикнали всичко да ни се поднася нагото-
во, вместо да се напънем и свършим това-онова, докато чакаме да дойде добрият Дядо Коледа? 
  – О, да, това е така със сигурност. За съжаление нашите хора са научени да получават наго-
тово, но разбира се, не всички. Аз с радост съм присъствала на мероприятия на други организа-
ции, които сами си носят и подреждат софрата, плащат си екскурзиите и много други неща. Това 
е голямата ми болка и чакам деня, когато ще се разбере, че времената са други и трябва сам да си 
направиш нещата, ако искаш да ти е хубаво. 
 – Боли ли те от неразбирането на околните? 
 – Да, боли! Защото често идва от незнание по даден въпрос и се говори наизуст, без да се 
провери как точно стоят нещата и дали има друг начин за разрешаване. Не може само да си кон-
суматор, а необходимо е да бъдеш и активен участник! 
  – След кончината на Емил Пехливанов ти наследи неговото място като Главен редактор на 
списание „Звук и Светлина”. Столът, на който седиш е доста горещ. Не ти ли пари? 
  – Да си кажа честно, никога не съм предполагала, че ще заема мястото на Емил Пехлива-
нов. Когато научихме за кончината му, ние бяхме втрещени, дойде така изневиделица! Димитър 
Парапанов се беше притеснил, че трябва да излезе списанието, а времето е кратко да търсим друг 
заместник. Тогава предложих на Илия Кърджанов да опитаме да подготвим броя. Направихме го 
и нещата тръгнаха. Благодаря на Димитър Парапанов и УС на НАСГБ за доверието, което ми да-
доха. Столът е наистина горещ, защото ставаш черната овца, ако не изпълниш някое желание на 
дописниците и трудно се обяснява, че всичко което пишат, не става за публикуване. Така станах 
редактор на списание „Звук и светлина”. 
  – С какви колеги работиш в редакцията на „Звук и Светлина”? 
  – Работя с много отговорни, интелигентни и млади хора, като: Илия Кърджанов, инж. Иван 
Колев, Деян Славов, Анна Ройдева, Катя Парапанова, Светлозар Парапанов и Живка Огнянова. 
При адресирането и изпращането по пощата разчитам на Нели Русинова, Тодор Минчев, Злати 
Златев и Недялка Горанова. Изобщо, всеки помага с каквото може. Колективът е страхотен и за 
всичко спонтанно се допитвам до тях, обсъждаме идеи, предложения и мнения. Разбира се уведо-
мяваме и комисията на списанието към УС на НАСГБ, но първо споделям с хората, които са око-
ло мен. И не съжалявам за това, защото колектива не ме е подвел досега за нищо.  
 – Удовлетворява ли те работата? 
 – По принцип – да, но както веднъж казах, това списание стана моето второ Аз. Непрекъс-
нато мисля как да стане по-добро, по-съдържателно, с какво да го разнообразим, какво по-
интересно ще бъде за читателите и т.н. Когато се движа, пътувам в градския транспорт, се зас-
лушвам не от любопитство, а ако чуя нещо интересно веднага в главата ми се ражда някаква идея 
или правя асоциация с нещо, отнасящо се до нашите проблеми и дали може да стане материал. С 
една дума ставам с мисълта за него и лягам със същата мисъл. 
 – Знаеш че контактувам с хора от цялата страна. В пространството се носи слуха, че списа-
нието се е променило. Станало е по-модерно, по-актуално. Наложителна ли беше тази промяна 
или просто му беше дошло времето? 
 –  Мисля, че това са приятни и желани думи за всеки печатен орган. Радвам се, че така смя-
та читателската аудитория, но това не ме ласкае, а напротив, прави ме още по-отговорна за изда-
ването на списанието. Но пак ще подчертая, това се постигна с колектива около мен, без него не 
знам дали щях да успея да променя вида и съдържанието на списанието.   
 – Жените по-добри мениджъри ли са от мъжете? 
 – На този въпрос не знам дали бих могла да отговоря правилно, аз мисля, че мъжете, но за 
някои неща жените, понеже те навлизат по-детайлно в някои отношения, по-амбициозни са и по- 
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упорити, да не кажем досадни, без да ги обиждам. 
 – В момента освен всичко друго, ти следваш. Ако не е тайна, какво и къде? 
 – Семестриално завърших българска филология в пловдивския университет, остана ми дип-
ломната работа. Много съм доволна от специалността, която завърших. Срещнах се и се запознах 
с ерудирани асистенти, доценти и професори, които ще останат завинаги в сърцето ми и техният 
опит ще ме направлява. Освен това кръгът ми от приятели и познати се увеличи страшно много и 
сега, като вървя из Пловдив или където и да отида, навсякъде срещам колеги, които не ме подми-
нават и това ме прави щастлива. 
 – Кое е по-важно в живота? Да си образован или да образоваш хората, с които или за които 
работиш? 
  – За най-важно не мога да кажа със сигурност кое точно. Важно е да си образован, защото 
докато се образоваш, ти самият като личност търпиш промяна и добиваш съвсем друг мироглед 
върху живота. От друга страна живота също учи, както казва една поговорка, важно е и ти да 
учиш, да предаваш своя опит на хората около тебе, но тук има малка подробност – стига хората 
да имат желание да се образоват. Удовлетворението е голямо ако видиш, че си предал опита си и 
знанията си на някой и той ги използва във всекидневието си. Както се казва важен е резултата. 
Но резултат има, когато има желание и ти имаш на какво да научиш другите. 
  – Освен на семейството, на кой се опираш в трудните моменти? 
  – Да си кажа честно първо разчитам на дъщеря ми и приятелите, а семейството в краен слу-
чай. Все още се чувствам задължена на семейството си за много неща и не смея да ги притесня-
вам.  
 – Сънуваш ли често? 
 – Често – не. Сънищата ми са цветни, с образи и наситени до дребни детайли. Все пак аз до 
20-годишна възраст съм била зряща и светът ми е напълно ясен. Най-изморително ми е, когато 
сънувам, че чета. Ясно виждам текста, напрягам се и дори успявам да прочета нещо и се събуж-
дам, след което не помня нищо.  
 – За какво мислиш когато се събудиш? 
 – Първото, което си мисля е, дали нещо ми подсказва съня и има ли нещо съществено в не-
го.  
 – Ако имаше възможност, какво би променила в хората с увреждания? 
 – На този етап първото, което бих променила това е тяхното мислене и нагласата им към 
живота. Много бих искала да спрат да се вайкат и да покаже всеки един от тях какво може.  
 – За какво мечтае Снежанка Кирчева?  
 – За себе си лично нищо, освен да завърша житейския си път с чувството на изпълнен дълг. 
Но като за хората с увреждания мечтая да имат по-добър, достъпен, достоен и смислен живот. 
Очаквам държавата най-после да вземе инициативата в свои ръце и да се погрижи за тези хора, 
които заслужават по-добра среда за развитие и живот, малко повече разбиране и коректно отно-
шение от страна на зрящите. Ако им се даде възможност те ще покажат на какво са способни! 

Интервюто взе Кирил Дамянов 

     

140 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 В навечерието на деня, в който се чества годишнината от смъртта на йеродякон Игнатий – 
Васил Левски, се сещаме как една клевета, клюка, интрига и улична мълва стана повод за обвине-
ния срещу служителите на една вековна институция, изиграла своята историческа роля за запаз-
ване на националната ни идентичност. Десетилетия наред за негов предател бе смятан свещени-
кът от Ловеч Кръстьо Никифоров. Затова нека проследим хронологичния път на събитието. Ня-
кои комитетски дейци, събрали се около Димитър Общи, обсъждат нападение и обир на държав-
ната поща с оглед набавянето на пари за оръжие. Един от хората, които застават на страната на 
Левски против извършването на обира, е свещеникът Кръстьо от Ловеч, който си е давал ясна 
сметка какви могат да бъдат последствията от такова деяние. Въпреки забраната на БРЦК и лич-
но на Васил Левски, на 22.09.1872 г. Общи напада Орханийската поща в Арабаконашкия проход, 
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където се извършва обирът. Подобно нещо се случва за пръв път и това хвърля в тревога турски-
те власти. Започват арести, води се следствие, което довежда до някои други разкрития, които 
пренасят разследването и разпитите в София. Пръв проговаря Тодор Бръмбара от Тетевенските 
колиби, който признава своето участие, издава някои от съучастниците си и главатаря Димитър 
Общи. Тук, според Николай Хайтов един от главните виновници за предателството срещу Апос-
тола се явява тетевенският даскал Иван Лилов Фурнаджиев (Иван Топала) – секретар на тетевен-
ския революционен комитет. Предателството му излиза наяве след разкриване съдържанието на 
следствените архиви. Наред с издаването на името на Левски, прави и подробен словесен порт-
рет. Споменава, че е от Карлово и всяка седмица сменя самоличността си. Когато на 27 остомври 
е заловен Димитър Общи, той разширява предателството си върху цялата комитетска мрежа, ця-
лостната дейност на Апостола и неговия център Ловеч. Оттам Общи издава Марин поп Луканов, 
Димитър Пъшков и поп Кръстьо, за което арестуване водещия следствието Мазхар паша изпраща 
телеграма. Той е отведен в конака и жестоко бит, а на сутринта е върнат. Погрешно е твърдение-
то, че е освободен след извършено предателство. Всъщност е поставен под домашен арест и пред 
къщата му пази заптие. Според мнението на Иван Петев, турците са сигурни, че Левски ще дойде 
в Ловеч и оставят свещеника като примамка. Вероятно една от причините да не бъде изпратен, е 
препълнения затвор и той не е направил самопризнания, нито е предал някого. По времето на те-
зи събития Левски е в Тракия, където реорганизира комитетите, съгласно взетите на събранието в 
Букурещ решения. След като научава за провала на Общи и за масовите арести, той решава да 
спаси каквото може от комитетската организация. Въпреки, че в Пловдив всички го убеждават да 
не тръгва, безразсъдно смел, Апостола се отправя за Ловеч. Целта му е да прибере комитетския 
архив и да замине за Влашко, където да презимува. Около 10.12.1872 г. той е в с. Колибето, в 
околностите на Троянския манастир. Там се настанява при игуменката на девическия манастир 
София Коева, провежда среща с членовете на троянския революционен комитет и още няколко 
верни съзаклятници. На 24 срещу 25 той вече се е промъкнал под носа на турската полиция в Ло-
веч. Отсяда в дома на Николчо и Марийка Сиркови. За времето, прекарано в дома й, баба Марий-
ка по-късно разказва. Най-достоверно нейният разказ е записан от Иван Войников, който умиш-
лено и целенасочено се изкривява от Д. Пъшков и М. поп Луканов. По време на престоя си там, 
според свидетелството на старата жена, Левски нито се е срещал с поп Кръстьо, нито е изпращал 
писмо до него. Двамата се познават от Белград, от времето когато ловчанският свещеник учи в 
тамошната семинария (1868 г.). Може да се каже, че Левски е познавал християнските му качест-
ва и тези на революционер по-добре от някои ловчанлии. Според Марийка Сиркова Кръстьо дори 
не е знаел, че Левски е в Ловеч. Тук Дяконът не е дошъл да гради комитет, а само да прибере ар-
хива. Той не би рискувал срещи и събрания извън необходимото, особено след като цялата ло-
вешка полиция е на крак. На следващия ден Апостола се прехвърля в дома на Величка Хашнова, 
сестра на Марин поп Луканов. Малко преди това в продължение на десет дена тя е задържана от 
турците, според тогавашната практика не в конака, както са постъпвали с мъжете, а в дома на 
свещеника – Кръстьо. Вероятно поради това, че той след разпита и побоя в конака не е отведен в 
София, у Хашнова възниква съмнението, че последният е проговорил. По време на престоя на 
Левски в дома й, тя се опитва да убеди и него в своето подозрение. Дяконът храни голямо дове-
рие в свещеника и не вярва на нейните думи. (Това е видно от книгата на Д. Кацев-Бурски.) Той 
се приготвя тайно да напусне града. В самара на коня е зашита комитетската архива. Успява да се 
измъкне от Ловеч. Срещат се с Николчо Цветков и тръгват през лозята. Революционерът не знае 
нищо за разкритията на И. Л. Фурнаджиев срещу него. Сега целта му е да се добере до Влашко, 
където да изчака идването на пролетта. Пътят му минава през Търново. Къкринското ханче по 
стечение на обстоятелствата се явява мястото, където двамата ще пренощуват. Недалеч насреща 
им се явява група заптиета. Предвожда ги Хасан Али чауш – Помакът. Двамата ги забелязват и се 
разделят. Али чауш ги спира един по един и ги пита, кои са и къде отиват. Това не е първата сре-
ща на Али чауш с революционера. Заптието е учудено от отговора. Левски твърди, че е ловчан-
лия и е тръгнал да види колко кола боклук са стоварили на лозето му и, че го познава. Пазителите 
на реда отминават, а Левски и Николчо отново се събират. В едно съвременно, задълбочено изс-
ледване Иван Петев твърди, че именно тази среща се е оказала фатална, тъй като е подбудила по-
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дозренията на старшия жандарм. Християнин, който на връх Коледа е тръгнал да провери колко 
коли боклук са му стоварили... Левски твърди, че е от Ловеч, Али чауш не го познава. При това, 
лицето му е подозрително познато отнякъде. Явно достатъчно причини да се усъмни. Фактите, 
предизвикали подозрения, карат заптиетата да направят проверка на Къкринското ханче и рано 
сутринта осъмват пред него. Левски се опитва да разкъса обръча с два револвера, но след кратка 
схватка е задържан, заедно с Николчо Цветков и съдържателят на ханчето Христо Цонев Латине-
ца. По пътя за Ловеч двамата са бити със сопи, да кажат този ли е Левски, но те не проговарят. 
Дяконът се представя за търговец, преселил се във Влашко. Каймакаминът му показва портрета 
на Левски и го пита дали го познава. Апостола отрича. Още един силен аргумент, който доказва, 
че при залавянето не е идентифициран. Едва след като е отведен в Търново, след няколко разпита 
революционерът разкрива кой е. Всъщност, ако беше установена самоличността му в Ловеч, той 
щеше да бъде изпратен направо в София, а не в Търново. Останалото е добре известно. Проведе-
но е разследване. Левски не разкрива никого от членовете на комитета. Осъден е на смърт чрез 
обесване. За разочарование на предубедените тук липсва предателство в смисъл, че някой е посо-
чил мястото на срещата, че е предал за пари, че е посочил на властта къде се крие Васил Левски. 
Предателство има, но в него по никакъв начин не е замесен съвестният комитетски деец отец 
Кръстьо Никифоров. Интригата, която предизвиква подозрението срещу него, тръгва от сестрата 
на поп Лукан – Величка Хашнова. Подозренията й се засилват, след като брат й заедно с Пъшков 
са изпратени на заточение в Диарбекир, а поп Кръстьо не. От книгата на Данаил Кацев-Бурски 
излизат на бял свят някои свидетелства на очевидци, на хора, лично познавали и Левски, и поп 
Кръстьо. В защита на свещеника е фактът, че екзарх Йосиф не го лишава от правото да служи, 
въпреки носещата се на всеослушание клевета. Негов защитник е и поп Георги Антипов – жъл-
тешки войвода, който го познава лично: “Поп Кръстьо умря беден, болен и чист!”, твърди той. В 
защита на доблестния комитетски деец се изказва многократно и революционерът и сподвижник 
на Левски Яким Шишков. Друго свидетелство е свързано с желанието за лична саморазправа на 
брата на Левски – Петър с предателя. Той отива в Ловеч, но не извършва предвиденото покуше-
ние над поп Кръстьо. Пред сестра си Яна същият споделя, че не е убил свещеника, защото той не 
е предателят. Свещенослужителят се опитва да публикува една “дописка” в своя защита. Статия-
та е със заглавие “Памятник на свещенодякона Игнатия Левски (дописка)”. За съжаление статия-
та не вижда бял свят. Марин поп Луканов след Освобождението е кмет на Ловеч. Именно по не-
гово нареждане статията, придружена с документи, е иззета от пощата от Д. Пъшков, който по 
това време е негов подчинен. Притиснат до стената, последният признава това свое деяние. Крах 
търпи и дописката във вестник “Независимост”, която представя свещеника като богат и замо-
жен, а всъщност той умира в крайна бедност. След умишлено разпространените клевети за преда-
телството той казва на всеослушание, че е готов, ако вината му се докаже, да бъде разстрелян. 
Тези и други доказателства ясно показват, че твърденията за извършено предателство отново са 
интриги и клевети. Той не заслужава участта, която са му отредили, Най-малкото, защото истори-
ята не трябва да се гради на лъжи и да заклеймява с лека ръка. Все още, въпреки доказателствата, 
извлечени от следствените архиви, никой не е оплюл и заклеймил Димитър Общи, Иван Фурна-
джиев, Тодор Бръмбара по начина, по който бе заклеймен невинният ловчански поп. Но верни са 
и думите на Николай Хайтов, който твърди, че другите народи, ако някъде имат в историята си 
предателства, гледат да ги покрият и премълчат. Ние се ровим, търсим и огласяваме, лепим ети-
кети, каляме се, плюем се, кроим интриги, но не правим нищо, за да поправим злото. Предателст-
ва е имало тогава, предателства има и днес. Но те нито са основното в историята, нито са преце-
дент за национална гордост, за да ги вадим от забвението и да ги превръщаме в сензации. Защото 
историята се гради от личности. И те като всички хора имат своите положителни и отрицателни 
страни. Никой не може да бъде осъждан с лека ръка, а и не сме ние хората, които да съдим. Може 
би дори само заради факта, че осъждането е много тежък грях! 
 

Цветан Диковски 
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ХРАНЕНЕ СПОРЕД КРЪВНАТА ГРУПА 
- с продължение - 

 През 1907 г. чешкият учен Я. Янски дефинира наличието при хората на четири кръвни гру-
пи. Първата група е 0, втората - А, третата – В и четвъртата – АВ. Установено е, че в червените 
кръвни телца (еритроцитите) има вещества, предизвикващи тяхното прилепване, които се нари-
чат хемаглутиногени. Те се разделят на А и В. У различните хора те се срещат отделно, съвмест-
но или съвсем липсват, като определят с това принадлежността на дадено лице към една или дру-
га кръвна група. Напр. в еритроцитите на 0 кръвна група няма такива вещества, на А и В се съ-
държа 1 вещество, а в еритроцитите на АВ група - 2. Разбира се, кръвта на човека и употребява-
ната храна встъпват в химична реакция. Различните белтъчини – лектини, които се съдържат в 
голямо количество в хранителните продукти, притежават аглутиниращи (залепващи) свойства. 
Когато се храните с нещо, съдържащо лектини, несъвместими с вашата кръв, те нарушават хра-
носмилането, произвеждането на инсулин, обмена на веществата и хормоналния баланс. Диетите 
според кръвната група са особено ефективни при комбинация с подходящи хомеопатия или бил-
ки, защото имат лектини, които убиват раковите клетки. По същия начин могат да се преборят и 
със заболявания като: сърдечно-съдови, диабет, чернодробна недостатъчност, астма, алергии, си-
нузити, бъбречни заболявания, висок холестерол, хипертония, артрит, язва на стомаха и на дуоде-
нума, колит. Продуктите, съвместими с вашата кръвна група, често са именно тези, които са 
употребявали хората в древността, когато се е формирала самата кръвна група. Група „0”  –  То-
ва е първата от известните ни кръвни групи, за която науката е установила, че е съществувала 
още при кроманьонците. И до днес тя е най-разпространената. Хората с тази кръвна група прите-
жават силна имунна и храносмилателна система. В древността според учените това име позволя-
вало по-лесно да оцеляват, защото тогава основен хранителен източник е било месото. В организ-
ма на човека с кръвна група 0 има много стомашна киселина. Той може да извлече от месото мак-
симално количество хранителни вещества. Този тип хора условно биват наричани “ловци”. 
Имунната система на хората с „А” кръвна група, появили се между 25-15 хиляди години пр. Хр. 
им е позволявала да се борят с инфекциите и бактериите, разпространяващи се при големите 
струпвания на хора, които стават все по-характерни за цивилизациите. Потребността на организ-
ма от белтъчини се е удовлетворявала за сметка на различните житни растения и риба. Затова и 
този тип хора са наречени “земеделци”. Хората с „В” кръвна група са се появили между 15-10 хи-
ляди години пр. Хр. Те са наречени “чергари”. Употребявали предимно мляко и всичко останало, 
което са успявали да намерят по пътя. Тъй като тези хора са събрали в себе си много качества на 
имунната и храносмилателната система на “ловците” и “земеделците”, техният организъм се смя-
та за по-издръжлив. По протежение на цялата история на човечеството са съществували само 3 
кръвни групи, докато преди 10-15 столетия не се е появила група „АВ”. Тя е доста рядко срещана 
и днес. Често я наричат “загадка”, защото причините, предизвикали това изменение и досега са 
неизвестни за науката. Едно от възможните обяснения е, че все още не се е извършила пълната 
еволюция на групата.  
 
 ДИЕТОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА КРЪВНА ГРУПА „0” – „ловци”: Тя е най-
древната и най-разпространената. Някога такава кръв е текла в жилите на кроманьонците. Те са 
били опитни и страховити ловци, които не се бояли от никакви съперници в животинското царст-
во. Източник на енергия за тези древни хора е бил белтъкът, съдържащ се в месото. Именно пора-
ди това днес хората с кръвна група „0” са най-активните консуматори на месо. Нещо повече – 
белтъците (протеините) от животински произход и интензивните физически натоварвания оказ-
ват изключително благотворно влияние върху представителите на тази кръвна група. Хората с 
нулева кръвна група обикновено имат силен характер. Те са родени лидери, свикнали са да разчи-
тат само на себе си, готови са да рискуват, притежават силна интуиция, оптимистични и целеуст-
ремени са, действията им са дълбоко мотивирани. Силните им страни се изразяват в мощната 
имунна система и в извънредно ефективното разграждане на хранителните вещества в организма. 
За „ловците" са препоръчителни сериозните физически натоварвания, тъй като те най-добре се 
освобождават от стреса с помощта на мускулите. Най-малко четири пъти седмично те трябва да 
се занимават с физически упражнения, изискващи голям разход на енергия – интензивна аероби-
ка, бягане, източни борби, плуване и дори културизъм. Менюто на хората с кръвна група 0 е със-
тавено според потребностите на „ловеца": богата на белтъци храна от животински произход, коя-
то се усвоява добре, поради високата киселинност в стомаха. За тях се препоръчва нетлъсто месо 
без химически добавки, а също птици и риба. Важно е да се консумират и достатъчно зеленчуци 
и плодове, за да се избегне опасността от прекалено голяма киселинност. Млечните, бобовите и 
зърнените храни са по-малко приемливи, тъй като храносмилателната им система не е добре 
приспособена към тези продукти (млякото и пшеницата са навлезли в храната на човека доста по-
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късно от епохата на ловците).  
Списък на продуктите: Месо и птици: Особено полезни – агнешко месо, овнешко месо, телеш-
ко месо, говеждо месо, сърце, черен дроб; Неутрални – заешко месо, пиле, кокошка, пуйка, пати-
ца – домашна и дива, яребица, фазан; Да се избягват – свинско месо, гъше месо. 
Риба и морски продукти: Особено полезни – мерлуза, лефер, сьомга, костур, риба-меч, есетра, 
пъстърва, херинга, скумрия, треска, щука, сардина; Неутрални – акула, аншоа, моруна, пи-сия, 
риба тон, шаран, змиорка, миди, скариди, стриди, калмари, краб, омар, речен рак, охлюви; Да се 
избягват – пушена сьомга, солена или маринована херинга, октопод, хайвер. 
Млечни продукти: Особено полезни – не се препоръчват; Неутрални – домашно прясно сирене, 
бяло сирене, краве масло, соево мляко, соево сирене(тофу), козе сирене, сирене „Моцарела" (от 
биволско мляко); Да се избягват – пълномаслено прясно мляко, обезмаслено прясно мляко, всич-
ки видове кисело мляко, козе мляко, кашкавал, топено сирене, сметаново сирене, извара, смета-
на, айран, суроватка, сирена като „Пармезан", „Чедар", „Гауда", „Грюйер", „Бри", „Камамбер", 
„Едам", „Ементал", сладолед. 
Мазнини: Особено полезни – зехтин, ленено масло; Неутрални – слънчогледово масло, сусамово 
масло; Да се избягват – фъстъчено масло, царевично масло. 
Ядки и семена: Особено полезни – орехи, тиквени семки; Неутрални – бадеми, лешници, кесте-
ни, кедрови ядки, сусам, сусамов тахан, слънчогледови семки; Да се избягват – фъстъци, маково 
семе, кашу, шам-фъстък. 
Варива: Особено полезни – няма; Неутрални – грах, соя, нахут, зелен фасул, бакла; Да се избяг-
ват – обикновен фасул, леща. 
Зърнени храни: Особено полезни – няма; Неутрални – ориз, елда, ечемик; Да се избягват – царе-
вица, овес, пшеница, ръж. 
Хляб и хлебни изделия: Особено полезни – хляб от покълнали семена; Неутрални – пшеничен 
хляб, ръжен хляб, безглутенов хляб, оризов хляб, хляб от соево брашно; Да се избягват – козунак 
и козуначени изделия, високопротеинов хляб, хлебни изделия с пшенични трици, хляб от някол-
ко вида зърнени храни, изделия от твърда пшеница, хляб от покълнала пшеница. 
Зеленчуци: Особено полезни – спанак, листни зеленчуци, листа от цвекло, жълт и червен лук, 
праз, пащърнак, магданоз, черна ряпа, зелена салата, тиква, хрян, чесън, бамя, артишок, броколи, 
алабаш, червени люти чушки; Неутрални – жълти и зелени пиперки, моркови, краставици, ре-
пички, марули, цвекло, целина, домати, тиквички, копър, пресен лук, кресон, бяла ряпа, горски 
гъби, зелени маслини, бамбукови филизи, аспержи;Да се избягват – патладжани, култивирани 
гъби, бяло зеле, червено зеле, брюкселско зеле, китайско зеле, цветно зеле (карфиол), картофи, 
царевица, черни маслини, авокадо. 
Плодове: Особено полезни – пресни и сушени сливи, пресни и сушени смокини; Неутрални – 
ябълки, круши, вишни, кайсии, праскови, нектарини, малини, диня, ананаси, банани, бяло и чер-
но грозде, стафиди, лимони, грейпфрути, нарове, киви, френско грозде, касис, черни и червени 
боровинки, цариградско грозде, манго, папая, фурми; Да се избягват – портокали, мандарини, 
пъпеши, ягоди – горски и градински, къпини, кокосови орехи. 
Сокове и течности: Особено полезни сок от ананаси, сок от сливи, сок от вишни; Неутрални – 
сок от кайсии, гроздов сок, сок от грейпфрути, зеленчукови сокове (от подходящите зеленчуци); 
Да се избягват – портокалов сок, ябълков сок, сок от зеле. 
Подправки: Особено полезни – лют кайенски пипер, къри, куркума, магданоз; Неутрални – ана-
сон, босилек, бергамот, черен пипер на зърна, карамфил, бахар, синап, кардамон, кориандър, да-
финов лист, майорана, мента, червен пипер, розмарин, соев сос, чубрица, мащерка, копър, хрян, 
чесън, кимион, салвия (градински чай), шафран, естрагон (тарос); Да се избягват – ванилия, ка-
перси, канела, индийско орехче, бял пипер, смлян черен пипер. 
Добавки, сосове и др.: Особено полезни – червени и кафяви водорасли; Неутрални – мед, крис-
тална захар, сол, меласа, желатин, кленов сироп, шоколад, горчица, мармалади и конфитюри от 
подходящи плодове, майонеза, салатни заливки (от приемливи съставки с ниско съдържание на 
мазнини), пикантен соев сос; Да се избягват – бял и червен винен оцет, ябълков оцет, ароматизи-
ран оцет, кетчуп, туршии и маринати. 
Билкови отвари и екстракти: Особено полезни – бял бряст, джинджифил, липов цвят, лютива 
мента, глухарче, магданоз, черничеви плодове, хмел, шипка; Неутрални – брезови пъпки, глог, 
бъз, валериана, върбинка, женшен, зелен чай, кора от бял дъб, лопен, листа от малина, лайка, 
сладник, мащерка, бял равнец, салвия (градински чай), пчелник; Да се избягват – алое, хидрас-
тис, тинтява, кантарион, сена (майчин лист), червена детелина, царевична свила, листа от горска 
ягода, репей, люцерна, подбел, овчарска торбичка, ревен, ехинацея. 
Други напитки: Особено полезни – минерална вода, газирана вода; Неутрални – бяло и червено 
вино, зелен чай, бира; Да се избягват – газирани напитки, кафе, напитки с дестилиран етилов 
спирт (концентрирани алкохолни напитки, ликьори и др.), черен чай. 

Източник: Общомедия 
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ЯЙЦА ПО ВОЙНИШКИ 
(предложение на Александра Тодорова от Шумен) 

 Продукти: 3-4 яйца, 1-2 с.л. олио, 1 ч.л. сол, половин литър вода, червен пипер. 
 Начин на приготвяне: Завираме водата със солта и олиото в тенджера. Чукваме яйцата във 
водата едно по едно. Когато се забулят отгоре се сипва червения пипер. Леко се разбърква с лъ-
жица, за да не се разбият яйцата. Сервира се с водата в чиния. Отгоре може да се натроши сирене. 
 

САНДВИЧИ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 4 филии пълнозърнест, ръжен хляб, 2 домата, 50-100 гр. шунка, салам, крен-
вирш или по желание, 50-100 гр. кашкавал, подправки по избор риган, чубрица или босилек за 
поръсване.  
 Начин на приготвяне: Нарязваме доматите и колбаса на тънки кръгчета, филийките ако 
искаме може да ги намажем с масло, след това нареждаме доматите, слагаме колбаса 
и най-отгоре посипваме с настърган кашкавал. Поръсваме с подправки и печем в скара с горно 
нагряване до стопяване и зачервяване на кашкавала. 
 

БЪРКАНА ПИЦА 
(предложение от Снежанка Кирчева от Пловдив) 

 Продукти: 1 яйце, пакетче суха мая, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. захар, щипка сол. За плънката: 
гъби, сирена, колбас, зеленчуци по избор. 
 Начин на приготвяне: Маята се разтваря в 1 ч.ч. хладка вода и лъжичката захар, добавят 
се разбитото яйце, брашното и солта. Всичко се разбърква добре с лъжица до получаването на 
кексово тесто. Изсипва се в предварително намазнена и набрашнена тава, разстила се равномерно 
с мокра лъжица и се оставя 20 мин. да почине, след това се гарнира на вкус. Пече се на ниска ска-
ра за около 25-30 мин. Получава се едно много вкусно, хрупкаво тесто без месене и точене.  
 

РИБА НА ФУРНА С МАСЛИНИ И ДОМАТИ 
(предложение на Богдан Петров от Добрич) 

 Продукти: 1 с.л. зехтин, 170 гр. черни маслини без костилки, 1 глава лук, 400 гр. консерви-
рани домати, 4 парчета риба, ситно нарязан магданоз, сол, смлян черен пипер и лимонови резени. 
 Начин на приготвяне: Фурната се загрява на 200 градуса. В тиган се загрява една с.л. зех-
тин. Запържва се ситно нарязания лук за две-три мин. Прибавят се нарязаните на кубчета домати, 
подправя се със сол и черен пипер на вкус. Сосът се довежда до кипване. Прибавят се маслините 
и всичко се разбърква добре. Получената смес се прехвърля в огнеупорна тава. Отгоре се поставя 
рибата. Ястието се пече 15–18 мин. Готовата риба се поръсва с магданоз. При сервиране рибата 
се гарнира с лимоновите резени. 
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САЛАТА ОТ БЯЛ БОБ 
(предложение на Стефана Христова от Шумен) 

 Продукти: 300 гр. бял боб, 3 с.л. олио, 4 скилидки чесън, сол, 1 глава лук, 1 червена чушка, 
кетчуп и оцет. 
 Начин на приготвяне: Накиснете боба в студена вода за една нощ. Сварете го в малко во-
да, до омекването му и извирането на водата. В още топлия боб налейте олиото. Добавете счука-
ния със сол чесън, настъргания на ситно ренде лук, ситно нарязаната чушка, кетчуп и оцет на 
вкус. Разбъркайте добре.  

ЧЕСНОВИ КАРТОФКИ 
(предложение на Братанка Струнчева от Шумен) 

 Продукти: 5 по-големички картофа, 80-100 гр. омекнало краве масло, 5 с.л. настъргано си-
рене, 1 с.л. кисело мляко, 3 счукани скилидки чесън, 3 с.л. настърган магданоз, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Измийте картофите и ги сварете до готовност. Обелете ги, както са 
горещи и ги срежете на две по дължина. Наредете ги в намазнена тавичка с разрезите нагоре. 
Всяка половинка намажете с чесновото масло, приготвено от: маслото, сиренето, киселото мляко, 
чесъна, магданоза, черния пипер и сол (ако има нужда), добре разбъркано предварително. Печете 
10-15 мин. на 200 градуса.  
 

БЪРКАНИ ЯЙЦА СЪС СИРЕНЕ ПО ШОПСКИ 
(предложение на Александър Александров от Шабла) 

 Продукти: 2 яйца, 1 с.л. олио, 1-2 пресни люти чушки, 50 гр. сирене, глава лук, сол, червен 
пипер и магданоз. 
 Начин на приготвяне: Мазнината се сгорещява в порционно тиганче. Нарязва се само зе-
лената част без семето на пиперките и се слага в мазнината, заедно със ситно нарязания лук. Раз-
бърква се и се прибавят разбитите яйца, в които е надробено сиренето. Държи се на огъня 1-2 ми-
нути. Разкъсва се тук–там с вилица. Щом белтъка започва да побелява, се оттегля от огъня, на-
ръсва се с червен пипер или шарена сол, накълцан магданоз. Поднасят се в тиганчето с препечена 
филия и салата по избор.  
 

КРУШИ В БУТЕР ТЕСТО 
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич) 

 Продукти: 3 твърди круши, 2 ч.ч. бяло вино, 1-2 ч.ч. вода, 5 с.л. захар, 1 ч.л. канела, 2 зрън-
ца карамфил и бутер тесто. 
 Начин на приготвяне: Извадете бутер тестото да се разпусне на стайна температура. Вода-
та, виното, захарта, канелата и карамфила ги разбъркайте в тенджера и оставете да заврат. Обеле-
те крушите и ги поставете в кипящата смес за около 15-20 мин. Не изхвърляйте сиропа, в който 
сте варили крушите. 
 Оставете крушите да се охладят. 
 Нарежете бутер тестото на ивици около 5 мм. и обвийте с него крушите като започнете от 
основата на крушата. Загрейте предварително фурната до 200 градуса и печете около 20 минути. 
Сервирайте върху чинийка със сиропа от крушите. 
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 Прасчо отива в магазин за възглавници. Той бил алергичен към определени пълнежи за въз-
главници, харесал си една и попитал продавачката: 
 –Извинете, с какво е пълна тази възглавница? 
 –Ами с пух – отговорила продавачката. 
 Прасчо изпаднал във възторг: 
 –Пух! Пуух! Приятелю, добре ли си? 

☺ ☺ ☺ 

 Една блондинка си била счупила пръстите. Отишла на лекар, а той започнал да я успокоява: 
 – Не е много сериозно, ще ви мине напълно! 
 – А ще мога ли да свиря на пиано като се оправя? – запитала блондинката. 
 – Да разбира се, без никакъв проблем! – отговорил докторът. 
 – Супеер!!! – зарадвала се блондинката, никога до сега не съм можела!!!  

☺ ☺ ☺ 

 Жена се връща от продължително гостуване при родителите си и заварва мъжа си сред куп-
чина празни бутилки. 
 – Откъде се взеха толкова бутилки?! – възмущава се тя. 
 – Не знам! – чуди се мъжът. – Никога не съм купувал празни бутилки.  

☺ ☺ ☺ 

 Футболист се прибира вкъщи след мач и се хвали на жена си: 
 – Вкарах два гола! 
 – И как свърши мача? 
 – Един на един. 

☺ ☺ ☺ 

 Пиян мъж се качил в автобуса, понеже нямало свободни места, той се подпрял на рамото на 
една жена. Жената в началото търпеливо мълчала, но не след дълго вече не можела да търпи пия-
ницата и му казала: 
 – Господине, още малко и ще легнете върху мен. 
 – Хайдееее, размечтахме се нещо.  

☺ ☺ ☺ 

 Старшината отишъл при своя командир и му казал: 
 – Абе командире, от две седмици чета един роман, ама не мога да разбера, кой по дяволите 
е главният герой?! 
 – Я, дай книгата да видя, бе – казал командирът. 
 Старшината му дал книгата, командирът я погледнал и казал: 
 – Ей, втора седмица си търся телефонния указател, в тебе ли е бил? 

☺ ☺ ☺ 

  Въпрос: 
  – Каква е приликата между тъщата и слънцето?     
 Отговор: 
 – Приликата е, че и двете не можеш да ги гледаш! 
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ЛОГИЧЕСКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ:  
 
ЗАДАЧА 1: 
При шофьор са 6, при пешеходец 9 ... А колко са при катаджия? 
Въпрос: Кое е вярно:  A: 2,  Б: 4,  В: 5,  Г: 8? 
 

 
ЗАДАЧА 2: 
Георги е ученик от гимназията. Той е петнадесети по ред по успех в клас. В същото време 
той се успокоява, че е петнадесети и отзад напред. 
Въпрос: Колко души има в класа му? 
 

 
ЗАДАЧА 3: 
След покупка в магазина Ани е получила ресто от 0,59 лв. Тя държи в ръцете си 8 монети, 
от които трите са еднакви. 
Въпрос: Те би трябвало да са от по? 
 

 
ЗАДАЧА 4: 
Иван, Петър, Христо и Димитър са си купили щайга със 144 ябълки, които разделили та-
ка, че Иван получил 10 ябълки повече от Петър, 26 повече от Христо и 32 повече от Ди-
митър. 
Въпрос: Колко ябълки е получил Иван? 

     

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА 
ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ (ГАРАНЦИЯТА) 

 
 Ако крадецът е пуснал газта, за да заблуди следствието, то при повторното си 
връщане не би палил клечка кибрит.  
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