
katrin_p

Çâóê è Ñâåòëèíà
Áðîé 20137 (8 ),9Áðîé 20137 (8 ),9� � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � �  � 
 � � 
 � � � �  � � � � -� � � � � � � � � � � � � � � �

Бронирани морски исполини – 13

Концептуален брайлов телефон за незрящи – 16

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА

КОНВЕНЦИЯТА НА ООН

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА

С УВРЕЖДАНИЯ ВЪРХУ

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ И

СЕГАШНАТА РЕАЛНОСТ

В ЕВРОПА



До
Председателя на НАСГБ
г-н Димитър Парапанов

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н А Д Р Е С

Г-н Парапанов,

Чувствам се задължен да Ви благодаря за предоставената

ми възможност да присъствам и участвам в Международната

конференция в гр. Пловдив от 21.05 до 24.05.2013 г. Това мое

присъствие ми даде възможност да променя някои мои

разбирания. Досега се възмущавах защо на мероприятията ни

се разрешава на двама сляпо-глухи един придружител, а на

чужденците по трима или четирима дори. Сега знам, че такива

са европейските стандарти. Не е редно да искам нашата

мизерия и за тях. Разбрах и какво значи европейско

финансиране на проект. Разликата не е в наша полза. Видях

чрез очите на асистенката си нови начини на общуване на

сляпо-глухи хора. Това бяха съвсем нови неща за мен. Разбрах,

че Боряна Коскина работи и по този начин средствата вложени

при обучението й вече имат възвращаемост. Видях отлична

организация, дисциплиниран и добре сработен екип. Знам и

колко трудно се постига това.

Благодаря на Вас и екипа Ви!
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Инвестиране във вашето бъдеще!  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална 

асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално-

то становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика. 

1 

ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001  „АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС 
СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

 „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския  
социален фонд на Европейския съюз Европейски съюз Европейски социален фонд 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН  
ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ВЪРХУ 

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ И СЕГАШНАТА РЕАЛНОСТ В ЕВРОПА 
 

Волфганг Ангерман 
Президент на Европейския съюз на слепите 

 
(докладът е изнесен на Международна конференция по сляпо-глухотата, с тема: „Участие и ин-
теграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната 
изолация на сляпо-глухите“, 20-24.05.2013 г., гр. Пловдив, осъществена по проект „Анализ и при-
лагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за 
повишаване на тяхната социална интеграция“, с финансовата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-
пейския съюз). 
 

Конвенцията за правата на хората с увреждания 

(КПХУ) и Допълнителния протокол към нея, бяха при-

ети на 13 декември 2006 г. в седалището на Организа-

цията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк, а про-

цедурата за подписване и ратифициране бе отворена  

на 30 март 2007 г. В този ден, 82 държави подписаха 

Конвенцията, 44 държави подписаха Допълнителен  

протокол и една държава ратифицира Конвенцията. 

КПХУ подобри рекорда по брой събрани подписи в 

първия си ден на откриване, спрямо всички останали 

конвенции на ООН. Тя е първият всеобхватен договор 

за правата на човека в 21-ви век и е първата конвенция 

за правата на човека, отворена за подписване и от реги-

онални организации за интеграция, като Европейския 

съюз и др. Конвенцията влезе в сила на 3 май 2008 г. 

 

 Тази конвенция е резултат на десетилетия работа 

в ООН за промяна на отношението и подходите към  

хората с увреждания. Тя променя и издига гледната 

точка към хората с увреждания, от "обекти" на благот-

ворителност, лечение и социална защита към "субекти" с права, които са способни да претендират за  

тези свои права и да взимат решения за живота си въз основа на свободното и информирано съгласие, 

както и да бъдат активни членове на обществото. 
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 Конвенцията е предназначена да бъде инструмент на правата на човека, изключително насочена 
към социалното развитие. В нея се прилага широка категоризация на хората с увреждания и се потвър-
ждава, че всички хора с всички видове увреждания трябва да се ползват с всички човешки права и ос-
новните свободи. Конвенцията изяснява и квалифицира как всички категории права се прилагат към 
хората с увреждания и определя областите, в които трябва да бъдат направени определени адаптации, 
за да упражняват ефективно своите права, както и области, където техните права са били нарушени и, 
където защитата на правата им трябва да бъде засилена. 
 
 Работата по конвенцията протече в осем сесии на Специална комисия на Общото събрание на 
ООН в периода от 2002 г. до 2006 г., като тази конвенция се оказа и с най-бързо приключило обсъжда-
не сред всички останали договори за човешки права. 
 
 При структурирането на Конвенцията е следвана традицията на гражданското право, като тя за-
почва с Преамбюл, в който принципа, че "всички права на човека са универсални, неделими, взаимоза-
висими и взаимосвързани" е цитиран от Виенската декларация и програма за действие. След преамбю-
ла са подредени 50-те члена на Конвенцията. Членовете не са групирани в раздели или глави, за разли-
ка от повечето други пактове и конвенции на ООН. 
 
 Член 1 определя целта на Конвенцията: 
 да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички права 
на човека и основните свободи за всички хора с увреждания и да способства за зачитане на личното им 
достойнство. 
 Членове 2 и 3 дават определенията и общите принципи, като общуването, разумното приспособя-
ване и универсалния дизайн. 
 Членовете от 4 до 32 определят правата на хората с увреждания, както и задълженията на държа-
вите-страни към тях. Много от тези огледални права са потвърдени в други конвенции на ООН, като 
например Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономи-
чески, социални и културни права и Конвенцията против изтезанията, но със специфичните задълже-
ния, гарантиращи, че те могат да бъдат напълно осъществени от лица с увреждания. 
 
 Правата, специфични за тази Конвенция, са: 
 правото на достъпност, включително до информационните технологии, правата да живеят самос-
тоятелно и да бъдат включени в общността (Член 19), на лична мобилност (Член 20), хабилитация и 
рехабилитация (Член 26), за участието в политическия и обществен живот и в културния живот, почив-
ка и спорт (Членове 29 и 30). 
 
 Освен това, страните по Конвенцията трябва да повишат осведомеността за правата на хората с 
увреждания (Член 8) и да осигурят достъп до пътища, сгради и информация (Член 9). 
 
 В преамбюла, Конвенцията дава признание, че увреждането е развиващо се понятие и, че то се 
явява от взаимодействието между индивидите с увреждания и бариерите в нагласите и обкръжаващата 
ни среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с 
всички останали. 
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 Все пак трябва да се отбележи, че ние откриваме същите нагласи и идеи, заложени в така 
нареченото „Определение на скандинавските страни за сляпо-глухотата”, което е дефинирано 
няколко години по-рано. В него се посочва: 
 
 Сляпо-глухотата е отделно увреждане. 
 Сляпо-глухотата е комбинирано увреждане на зрението и слуха, ограничаващо дейности-

те и пълноценното участие до степен, която изисква обществото да компенсира с помощ-
та на технология и / или конкретна услуга и промени на обкръжаващата среда. 

 
 През 2004 г. Европейския парламент прие Писмена декларация, в която посочва, че сляпо-
глухотата е отделно увреждане, което е комбинация от зрително и слухово увреждания и, че като от-
делно увреждане, сляпо-глухите хора се нуждаят от специфична подкрепа, предоставена от хора със 
специализирани познания. 
 
 Европейският парламент призова институциите на Европейския съюз и държавите-членки да 
признаят и прилагат правата на хората, които са сляпо-глухи. Той заяви, че сляпо-глухите хора трябва 
да имат същите права, като всички граждани на ЕС, като те следва да бъдат прилагани чрез подходящо 
законодателство на всяка държава-членка. По-специално това следва да включва и правото да участват 
в демократичния живот на Европейския съюз, както и да получат необходимата им подкрепа за да се 
осъществява това. Също така, правото на труд и достъп до обучение, наравно с техните връстници без 
увреждания. Това трябва да бъде заложено по закон. Освен това, правото на насочени към личността 
здравеопазване и социални грижи. На последно място, правото на учене през целия живот: от служби-
те по ранно въздействие до професионалното обучение. 
 
 Тази Писмена декларация не е закон, тя не принуждава националните правителства да правят 
конкретни неща. Когато Европейският парламент и Европейската комисия изготвят директива, те мо-
гат да принудят националните правителства да предприемат действия като резултат. Въпреки това, 
Писмената декларация не им предоставя тази власт, така че те нямат право да задължат националните 
правителства да спазват декларацията. Зависи от отделните сляпо-глухи хора, техните семейства и 
професионалистите, да следват декларацията и да се уверят, че техните правителства знаят, че сляпо-
глухотата е призната на европейско ниво и, че те имат отговорността да се признае сляпо-глухотата на 
национално равнище и да предоставят подходящи услуги. 
 
 При КПХУ е различно: Когато държавата е ратифицирала тази конвенция, тя се превръща в част 
от съответното национално законодателство. Това е от жизнено важно значение за нашите политичес-
ки усилия. 
 
 Когато разгледаме членовете на КПХУ, откриваме, че има доста голям брой от тях с конкретно 
въздействие върху потребностите на сляпо-глухите хора: 
 
 Достъпност (Член 9): Сляпо-глухите трябва да имат пълен, безопасен и незатруднен достъп до 
обществения транспорт и застроената среда, за да водят приобщаващ живот в общността. За да се пос-
тигне това, личният асистент е една от най-големите им потребности. 
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 Лична мобилност (Член 20): Повечето сляпо-глухи хора не разполагат с достатъчно остатъчно 
зрение, за да могат да пътуват спокойно и независимо, разчитайки само на зрението си. Те следовател-
но трябва да се научат на алтернативни техники, чрез използване на сетивността на опорно-
двигателния апарат и осезанието, както и използването на всякакво остатъчно зрение. Възможно е да 
се включи използването на дългия бастун, кучето-водач, помощни средства за подпомагане остатъчно-
то зрение и / или електронни помощни средства за придвижване, както и системи за глобално позицио-
ниране. 
 
 Свобода на изразяване и достъп до информация (Член 21): Двете основни ограничения, про-
изтичащи от загубата на слух и зрение, са възможностите за комуникация с организациите и с физи-
ческите лица чрез плоско-печатен шрифт и достъпът до информация на плоско-печатен шрифт, незави-
симо дали е на хартиен носител или в електронна форма. Сляпо-глухите лица трябва да имат достъп до 
всички видове помощни технологии, които са на разположение, за да се компенсира липсата на дос-
тъп. 
 
 Образование (Член 24): Сляпо-глухите деца още от най-ранна възраст и техните родители се 
нуждаят от активна и продължителна подкрепа от квалифицирани професионалисти, които могат да ги 
съветват относно социалното, психологическо, физическо и образователно развитие на децата със зри-
телни и слухови увреждания. Ранното идентифициране, диагностициране и насочване към агенции, 
които предлагат тази услуга, са от решаващо значение за дългосрочното оптимално академично и со-
циално израстване. 
 
 Труд и заетост (Член 27): Сляпо-глухите хора са в състояние да работят успешно в редица ин-
дустриални, търговски и професионални работни места, когато те са целесъобразно адаптирани, вни-
мателно организирани, а също така се предоставят специални технически средства и помощ от личен 
асистент. 
 
 Преди всичко, КПХУ чрез всички тези членове, призоваващи за независим живот без бариери, 
свободата на избор къде и с кого да живеят, правото на участие в културния и политическия живот, 
безусловно определи необходимостта от личен асистент, която може да осигури достъп до пълноценно 
участие в живота. 
 
Какво можете да направите? 
 

 Оценка на ситуацията във Вашата страна 
  Дали сляпо-глухотата е призната от правителството във Вашата страна? 
  Чувствате ли, че има разбиране за това какво представлява сляпо-глухотата и какво озна-

чава за живота на хората? 
  Дали сляпо-глухите хора са правилно идентифицирани? 
  Имат ли право сляпо-глухите хора на услуги, които са специфични за техните нужди от 

комуникация и мобилност? 
  Получават ли сляпо-глухите необходимите им услуги от специалисти? 
  Имат ли сляпо-глухите хора право да получат подкрепата, от която се нуждаят, за да могат 

да работят, както и да участват в обучение по време на работа? 
  Дали сляпо-глухите деца и младежи имат право на образование? 



Инвестиране във вашето бъдеще!  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
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 Какво искате да постигнете? 

 

 Ако смятате, че отговорът на един или повече от тези въпроси, е отрицателен, то бихте могли да 

използвате КПХУ и Писмената декларация на Европейския парламент, за да подкрепите кампанията 

си за подобряване на положението. 

 

 Трябва да сте наясно за това, което искате да постигнете на национално или регионално ниво. 

Вие сте загрижени за общото признание, или конкретни промени в областта на образованието, заетост-

та, социалните грижи или предоставянето на подкрепа? След като знаете какво искате да постигнете, 

можете да съставите план, как това може да се случи. 

 

 Към кого трябва да се обърнете? 

 

 Вие трябва да разберете, кой може да направи промяната във Вашата страна. 

 Трябва ли да се разговаря с правителството, областните или местните власти? 

 Кой отдел е отговорен? 

 

 Как трябва да се лобира? 

 

 След като вече сте определили отдела / човека, трябва да планирате най-добрият начин, чрез кой-

то да лобирате пред тях. 

 Можете да изготвите доклад, обясняващ какво трябва да се случи и защо. 

(Ако вече имате контакти с правилната правителствена служба, може да изпратите доклада до тях и да 

поискате среща. Ако нямате такива контакти, ще трябва да изпратите доклада и да се представите. По-

искайте среща.) 

 Бъдете в течение с работата на отдела, които ви интересува. Може да има съществуващи инициа-

тиви, в които бихте могли да участвате, за да сте сигурни, че нуждите на сляпо-глухите хора са вклю-

чени. 

 

 След като ясно сте обяснили какво трябва да се промени във Вашата страна, можете да им дадете 

Писмената декларация. Можете да кажете, че Европейският парламент е признал сляпо-глухотата като  

отделно увреждане и, че сляпо-глухите хора трябва да имат същите права като другите хора. 

 

 Разказвайте си един на друг за това, което се случва и не пропускайте да контактувате с всяка ор-

ганизация на хора с и без увреждания, в подкрепа на Вашата борба! 
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ТО НА НАСГБ – НЕЗАБРАВИМИ СРЕЩИ С ПРИЯТЕЛИ 
 

Тази година месец юни беше много натоварен с разнообразни мероприятия. На 10, 11, 12 и 
13 юни участвахме в другарската среща между членовете на ССБ Сливен и ССБ Шумен на Ка-
рандила. Времето беше хладно, но много приятно. Старопланинският въздух ни подейства добре. 
Проведоха се състезания по спортна табла и канадска борба. В тях се включи и председателят на 
сляпо-глухите – Янко Стайков. На 14 юни проведохме годишното отчетно събрание на ТО и от-
белязахме единадесет годишния рожден ден на ТО на НАСГБ Шумен. Двустранната среща меж-
ду ТО гр. Шумен и ТО гр. Добрич, осъществихме на 16 юни. Тя премина на много високо ниво – 
от посрещането на 12-те члена на гара Шумен, преминаването през парка на градската градина, 
осеяна цялата в зеленина и цъфнали цветя, снимките, които направихме, посрещането в читалище 
„Напредък”. На тази среща си припомнихме всичко хубаво, което се е случвало от 2005 г. до 
днес. От запознанството ни на почивката във Вършец – 3 години и 2 години на Момин проход, за 
3 годишното участие на шуменци в държавни първенства по спорт и художествена самодейност в 
гр. Добрич, като домакин, за кръстницата на група 
„Еделвайс” – Калинка Ковачева, за приятелството 
между членовете на двете организации и т.н. Вик-
торината, игрите и размяната на подаръци, повдиг-
наха настроението на всички присъстващи (20 чле-
на на брой). 

Еньовден – 24 юни, отбелязахме на Мадара 
с посещение на музея и Мадарския конник, благо-
дарение поканата на Съюза на слепите – нашите 
много добри приятели. Върнахме визитата на ТО  
Горна Оряховица на 26 юни. Бяхме посрещнати с 
отворени обятия. Блясъкът в очите им и усмивките 
на лицата им, показаха колко много ни се радват. 
Прекарахме един щастлив и незабравим ден, който 
дълго ще помним. На 28 юни посрещнахме деня на сляпо-глухия гражданин в парка на Градската 
градина с беседа за Хелън Келър и разглеждане на списание „Звук и светлина” – брой 4 и 5. Тръг-
нахме си щастливи и доволни, но и малко уморени от този натоварен месец с мероприятия, с по-
желание за нови срещи през месец август. 

Върбина Станкова 
 
 Най-после осъществихме дългоочакваната среща – посетихме нашите приятели от ТО-

НАСГБ Шумен, с цел обмяна на опит. В ранното утро на 19.06.2013 г. 12 човека от ТО – Добрич 
се отправихме към ЖП гарата. С песни и закачки неусетно пристигнахме в Шумен. Нашите 
приятели ни посрещнаха и потеглихме към клуба, минавайки през живописен парк. Любувахме 
се на аромата на разцъфнали дървета и цветя. Спирахме да си правим снимки на по-
забележителни места. В клуба ни посрещнаха по стар български обичай – с погача и шарена сол и 
ни настаниха около богато подредената трапеза. Председателят на ТО-НАСГБ Шумен Янко 
Стайков ни приветства с добре дошли. Сътрудничката ни запозна с работата на териториалния 
съвет и организационния живот. След това думата бе дадена на председателката на ТО-НАСГБ 
Добрич. Същата благодари за гостоприемството и поднесе албум с пожелание да съхраняват 
щастливите моменти в него. „Годините минават, а снимките остават и след нас” – каза тя. След 
приветствията си разменихме подаръци, припомнихме си случки и събития преживени заедно. 
Проведе се викторина с различни въпроси, но по-интересни бяха наградите. Последва и конкурс 
за най-добра танцова двойка. За победители журито единодушно обяви Руска Ангелова и Илия 
Костов, последвани от Димитра Паскалева и Димитър Кънчев, Стоянка Миланова и Янко Златев. 
Срещата продължи с непринудени разговори между членовете. Най-щастлив бе тотално сляпо-
глухият Емил Кръстев от Шумен. Макар, че не виждаше и не чуваше той усети топлината и обич-
та на хората, които го заобикаляха и усмивката не слезе от лицето му. Времето на пребиваването 
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ни мина неусетно. Всяка приказка си има край, така и нашето гостуване завърши. Доволни и щас-
тливи се отправихме към гарата. Пристигнахме в Добрич уморени, но въодушевени от приятните 
мигове прекарани с шуменските приятели. 

Калинка Ковачева 
 
През октомври 2012 г. ТУС на ТО Горна Оряховица, посетиха шуменските си колеги с цел 

обмяна на опит. Тази година на 26 юни бяхме поканени да си върнем визитата. Пет члена от сля-
по-глухите гр. Шумен, тръгнахме към Горна Оряховица с нетърпение и желание за тази среща. 
Най-напред домакините ни заведоха в музея на революционното минало. Изслушахме интересна-
та беседа на усмихнатата и миловидна екскурзоводка. Тя отговори изчерпателно на зададените 
въпроси. А те не бяха малко. После посетихме офиса на сляпо-глухите в пенсионерския клуб 
„Елена Грънчарова”. Иван Лицов – председател на ТО-НАСГБ Горна Оряховица ни приветства с 
добре дошли. Янко Стайков – председател на ТО гр. Шумен поднесе нашия подарък – албум, с 
пожелание да се правят повече снимки и запечатват по-важните моменти от живота на организа-
цията. Започнаха интересните разговори между двете ръководства. След обсъждане на някои въп-
роси и отговори на тях, се проведе интересна и забавна 
викторина. Въпросите бяха от живота на НАСГБ и най
-вече за тотално сляпо-глухата Хелън Келър. Та нали 
на следващия ден – 27 юни беше празникът на сляпо-
глухия гражданин и всеки щеше да си го отбележи в 
своята организация. Срещата продължи с гатанки, за-
качки и томбола с интересни предметни награди. Всич-
ки се включиха активно. Отправихме се към ресторан-
та. Домакините бяха много грижовни и мили и се ста-
раеха нищо да не ни липсва. Бяхме изненадани от голя-
мото внимание и приятелско отношение към нас. От 
сърце благодарим на ръководството на ТО Горна Оря-
ховица, които направиха така, че тази среща да остане 
незабравима за нас. Ще се радваме, ако имаме повече поводи за такива приятелски и незабравими 
срещи. 

От сърце Ви благодарим, мили приятели! 
 Върбина Станкова 

 
На 15.06.2013 г. териториалните организации на ССБ и НАСГБ в Харманли се отзовахме 

на отправената покана на ТСО на ССБ Асеновград и ТО на НАСГБ Асеновград за участие в съ-
бор – преглед на спортната и художествената самодейност на слепите и сляпо-глухите 
„Станимашка светлина” 2013 г. Събора се проведе в „Араповския манастир”. Групата ни по худо-
жествено слово се представи с рецитал по стихове на харманлийската поетеса Димана Данева, 
Маргарита Янакиева се представи с народни песни. Включихме се също в спортните състезания. 
Получихме грамоти и предметни награди. С удоволствие се включваме всяка година в това ме-
роприятие, организирано от Иван Шопов – председател на ТСО-ССБ и ТО-НАСГБ.  

Пътуването беше осигурено от кмета на община Харманли, за което сме много благодарни 
и радостни, че работим добре с Общината и получаваме винаги разбиране от тяхна страна. Благо-
дарение на това успяваме да се включим в различни мероприятия и изяви извън града.  

Отчетното годишно събрание на ТО на НАСГБ Харманли бе организирано добре и преми-
на по предварително подготвения дневен ред. Калина Стамова Стайкова, член на КС на НАСГБ, 
упълномощена да представлява ръководството, поздрави присъстващите и връчи юбилеен медал 
„15 години НАСГБ”, по случай годишнината от основаването на нашата Териториална организа-
ция. Прочетени бяха материалите, в които бе подчертано инициирането и реализирането през от-
четния период на различни културни, спортни и празнични прояви. Събранието завърши с малка 
почерпка на присъстващите членове и придружители. 

Калина Стайкова  
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ПЛОВДИВСКИТЕ САМОДЕЙЦИ – 
 ОТ ФОЛКЛОРА ДО ГРАДСКАТА ПЕСЕН 

Тазгодишният месец юни беше доста горещ за пловдивските самодейци. Заради неясното 
финансиране от страна на РСО Пловдив, още от 2012 г. се зароди огромно напрежение между 
фолк група „Тракийски цвят” и новосъздадената група „Орхидея”. В основата на цялата дандания 
естествено стои въпроса кой да отхапе по-голямо парче от бюджета, определен за културно-
масова дейност в организацията. По решение на УС на РСО Пловдив от няколко години това пра-
во има само „Тракийски цвят”. По закона за равноправието обаче всеки член на ССБ, който ре-
довно си плаща членския внос, изпълнява задълженията си към организацията и взема активно 
или не толкова активно участие, съобразно своите физически възможности има право да получа-
ва всякакъв вид помощи, включително и парични. Непрекъснатите разправии между двете групи 
и особено от страна на „богоизбрания” „Тракийски цвят” кой какви права има и така нататък, до-
ведоха дотам да се пропуснат участия в десетина престижни фестивала и концерти. И все пак, на 
06.06.2013 г. двете групи заедно с дует „Настроение” заминаха за участие в балканския шампио-
нат по фолклор „Жива вода” в гр. Хисаря. По време на краткото пътуване към царството на мине-
ралните извори започнаха да прескачат искри. Разменяха се реплики за чудо и приказ. Ръководи-
телят на „Тракийски цвят” няколкократно повтори: „Ако знаех, че и „Орхидея” ще участват в то-
зи фестивал, нямаше да дойдем да пеем заедно”. Малко преигра, понеже на последната репетиция 
самият той каза, че и „Орхидея” ще идват в Хисаря. До пристигането ни в гр. Хисаря, старите ку-
чета от профи състава гледаха пренебрежително към новоизлюпените пиленца от клуб 
„Орхидея”. Да им се чуди човек защо го правят, след като и едните, и другите са рожба на вели-
ката и незабравима Величка Кърпарова, която с много обич твореше песни за двете формации и 
не ги делеше по никакъв начин. Когато пристигнахме на гарата, първата ни задача беше да идем 
във фестивалния център и да се регистрираме за участие. По регламент и окончателна програма 
най-напред от пловдивчани трябваше да пеят дует „Настроение”, след това група „Орхидея” и 
накрая „Тракийски цвят”. И тук започна голямото прецакване. Дует „Настроение” излезе да пее с 
нагласата, че след него ще пеят „орхидейките” и ще има време да си смени македонската носия с 
другата за да се включи в изпълненията на „Тракийски цвят”. Да, ама не бяха познали. Докато 
спокойно се преобличахме зад кулисите, с нашата придружителка Мария Атанасова като в просъ-
ница слушаме, че на сцената се пее и изпадаме в шок от това, което чуваме. На сцената вместо 
група „Орхидея” без предупреждение бяха кацнали колегите ни от „Тракийски цвят” и вече пееха 
втория куплет от първата песен. Съставът изпя и втората песен. След него поплакаха Марин Ма-
ринов и Ася Бурова, прибраха сребърния медал, с който беше наградена групата и всички се из-
теглихме във фоайето на читалището. Тъкмо мислехме да хванем пътя към гарата, Софка Асено-
ва предложи да изчакаме и чуем какво ще се случи с така наречените „Орхидейки”. За голямо на-
ше съжаление, очакваният евентуален провал на конкуренцията се превърна във своеобразен три-
умф. След миналогодишния бронзов медал от националния фестивал за хора с увреждания в гр. 
Перник, тук на балканския шампионат по фолклор „Орхидея” спечели нов бронзов медал и сре-
бърен за индивидуално изпълнение на акордеон за Васил Оцов. Дует „Настроение” си тръгна от 
фестивала с бронзов медал и поздрави от македонската част на журито с думите Хвала-Хвала, а 
Марин Маринов и Ася Бурова с грамоти за участие. Не ми се иска да се спирам на обвинителната 
реч на моята колежка Ангелина, отнасяща се до нежеланието на членовете на дует „Настроение” 
да пеят с „Тракийски цвят”. В такива случаи се казва само едно: Има Господ и Той гледа кой е 
крив и кой е прав. Рано или късно всеки си получава заслуженото. Нейните думи се оказаха пре-
людия към това, което ми поднесе във влака всевластният ръководител на „Тракийски цвят” Ма-
рин Маринов. След като незнайно защо нарече носителя на сребърен медал Васил Оцов пелтек, 
подхвана и нашия дует. Направи ни на пух и прах за това, че вместо да отидем на фестивала в 
Айтос на по-следващия ден, ние ще ходим във Хасково. „Абе, вървете където искате. И без петел 
ще съмне”. Ще съмне, ама друг път. Дует „Настроение” се завърна от националния фестивал за 
шлагерна и градска песен „С песните на Ари” гр. Хасково със 100 лв. награда и покана за участие 
и на следващия фестивал, а „Тракийски цвят“ от „Славееви нощи” с едно голямо нищо и 500 лв. 
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изхарчени пари на халос. Така след толкова много щастливи мигове, дойде 15.06.2013 г. С нетър-
пение очаквахме традиционно провеждания от председателя на организациите на слепите и сляпо
-глухите в Асеновград Иван Шопов и Община Асеновград Национален фестивал по художестве-
но-певчески и спортни дисциплини край Араповския манастир. И това мероприятие не се разми-
на без подмолни игри и машинации от страна на светата пловдивска тройка. Без много приказки, 
нашите скъпи полу-ръководители напълниха рейса и само с помощта на г-н Велик Атанасов ус-
пях да осигуря пет-шест места за хора, извън кръга на „богопомазаните”. Въпреки перфектната 
организация, пловдивското братство успя да разбие реда и постройката на мероприятието, като 
преди това се нахвърли като изгладнял тигър върху събралите се под сянката нищо неподозира-
щи орхидейки. Заваляха обиди и упреци от всякакъв характер. Мария Дичева била проста и мало-
умна, Васил Оцов не помнел какво приказвал и още, и още все в същия дух. Като че ли не бяхме 
на празник, а на война. Приличахме на две партии. Едната, бореща се за справедливост и равно-
поставеност в обществото, но без изгледи за успех, поради ниския процент подкрепа, а другата 
незаслужено обгрижвана, подкрепяна от този и онзи, с голям финансов бюджет и делегирани 
права от бабино време. Време е вече УС в Пловдив и респективно централно управление на ССБ 
да помисли добре върху следното: „Всички членове на съюза на слепите равни ли сме или някои 
са по-равни?” А що се отнася до музикалните изяви, получи се познатата картинка. Вместо да 
дойдат и да вземат участие в спортните игри, нашите колеги от „Тракийски цвят„ бойкотираха 
спорта и макар, че бяха девети пореден номер в музикалния концерт, още след първото изпълне-
ние се трупнаха пред сцената. Сякаш никога не бяха пяли. Като просяци, които се молят да бъдат 
пуснати до казаните с храна. Храна имаше достатъчно за всички. Безплатни автобуси, чист въз-
дух, безплатна сцена, оборудвана с чудесна техника. Имаше и страхотно вкусен курбан подарен 
от Общината. Само едно липсваше за пореден път – мир, смирение и любов под стените на божия 
храм, липсващи главно в сърцата на пловдивските певци от „Тракийски цвят”. 

ТРАКИЙСКИ ЦВЯТ – ДРУГАТА СТРАНА НА МЕДАЛА 
На 22.06.2013 г. Съюза на инвалидите в град Неделино проведе Третият национален фес-

тивал с конкурсен характер за хора с увреждания. Фестивалът се проведе на връх „Света Неделя” 
между градовете Неделино и Златоград. Пътувахме с автобус, който не трябваше да е такъв, но 
нашият ръководител Марин Маринов за пореден път прояви организаторските си качества. Нап-
рави така, че да не можем да вземем придружители. Докато дойде време да тръгнем за фестивала, 
не ни каза нито къде ще ходим, нито как ще пътуваме, откъде ще минаваме до Златоград, къде ще 
спираме или нощуваме и за колко време. По време на пътуването, обърка пътя на автобуса и 
вместо за фестивалната местност тръгнахме в друга посока. Вечерта обърка и разбърка реда за 
получаване на стаите в хотела и принуди една от колежките от група “Орхидея” да спи на поход-
но легло. Когато дойде време за вечеря, най-демонстративно заяви, че който не иска да си поръча 
в ресторанта изобщо да не слиза. На другият ден без никакво предупреждение ни накараха да 
тръгнем към Пловдив в най-голямата жега в 11.00 часа. Уж ръководителката на група „Орхидея” 
– Иванка Иванова казала така. После се разбра, че г-жа Иванова е присъствала на следния разго-
вор по време на вечерната оргия. Питайки се един друг кога да се тръгне, другото лице от органи-
зационната колегия Милка Дечева казала да се тръгне за Пловдив към 11 ч., като се наспят хуба-
во. Г-жа Иванова попитала само не е ли късно. Пътуването за Пловдив беше истински кошмар. 
Тръгнахме през Смолян. По едно време се обадиха по телефона на Марин Маринов. Оказа се, че 
е говорил с председателката на смолянската организация Теменужка и Кирил Родопски. По сре-
дата на пътя спряхме и качиха Теменужка и се започнаха едни недомлъвки за ходене до смолянс-
ките езера. Пътувахме още известно време нагоре в планината. На едно стръмно място рейса за-
почна да придърпва и се разбра, че повече не може да върви нагоре. Свалиха ни за да си починем. 
Аз наистина щях за малко да почина защото ми стана лошо от горещината. Скарахме се с Марин 
заради всичко това, а жена му, която дойде с нас уж като водач, се нахвърли срещу мен с думите, 
че на Марин от снощи му е лошо от усилията, които полага за нас. Но от организаторската ли 
дейност му беше станало лошо, или от викането, пеенето и пиенето в ресторанта до два часа след 
полунощ не можах да схвана. След малко, по обратния път спряхме да пием кафе на някакво за-
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ведение. Нали сме късметлии, заваля и удари градушка. Хубаво, че стана така, иначе не се знае-
ше къде още щяха да ни търкалят нашите умници от организаторската група. Накрая спряхме на 
Бачково за едночасова почивка тъй като вече наистина имахме нужда след шест часовото лашка-
не из Родопите. Да не забравя и за самия фестивал на връх „Света Неделя”. Група Тракийски 
цвят за пореден път след Фестивала в Айтос беше награден с едно голямо нищо. Когато аз и 
Димка Дамянова им казахме, че групата няма медал, а медала е за Марин Маринов, самият той 
заяви: “Този медал е на всички, защото без „Тракийски цвят”, аз съм никой”. Ами Бай Марине, 
като е така, защо миналата година замина на фестивала в Перник без групата. Ако това, което 
говориш е вярно, не трябваше изобщо да го правиш. Получи се наистина смешна ситуация с този 
медал. „Тракийски цвят” твърдяха, че медала е техен, Марин Маринов казваше, че медала е не-
гов, но е и на “Тракийски цвят”. На кого е този пусти медал така и не можа да се разбере. По 
микрофона журито обяви, че награждава Марин Маринов със златен медал за пеене и свирене. 
Името на „Тракийски цвят” не беше споменато. Медалът е един, а всеки твърди, че е негов. Ама, 
че майтап! Като медалът е само един, как в този случай може да бъде хем на Марин Маринов, 
хем на „Тракийски цвят”? Досега не съм чувал такъв абсурд. Смешно е и нещо друго. Милка Де-
чева от „Тракийски цвят” подхвърли, че сребърния медал на дует Настроение бил получен вслед-
ствие прегръдките и целувките на семейство Дамянови с членовете на журито. В автобуса нейна-
та група качи една дама, която надълго и нашироко обясни как този медал, който е на Марин Ма-
ринов е на всички. Прословутата защитничка, която беше представена като част от журито, сама 
си призна пред мен, че не е член на журиращия екип, а счетоводител по проекта. Накрая без да 
иска се изпусна, че е от родното село на Марин Маринов. Интересно какво би си помислил един 
подозрителен човек присъствал на шоуто на връх „Света Неделя”? Оставям всеки сам да си пра-
ви изводите. Проблема тук е не самата разправия и простотия, спретната от нашите колеги от 
„Тракийски цвят”, а тяхната алчност и лакомия на всяка цена да вземат нещо, което не са спече-
лили с честен труд. Преди години Величка Гушева-Кърпарова с много усилия и професионали-
зъм превърна едно ято гарги в хор за автентичен и обработен фолклор. Но това беше преди годи-
ни. Сега „Тракийски цвят” прилича повече на сватбарска тайфа, която когато трябва да репетира 
пие кафе или нещо твърдо, говори и злослови по адрес на своите колеги по съдба, а когато седне 
да празнува пее фестивалните песни и вдига шум до възбог, като си мисли че е ансамбъл „Филип 
Кутев”. Може, но да си мислиш е едно, а да си, е съвсем друго. Точно дъщерята на Филип Кутев, 
проф. Елена Кутева на националния фолклорен фестивал „Славееви нощи” в град Айтос награди 
изпълнителите от представителния пловдивски състав „Тракийски цвят” с поредния голям геврек 
за „невероятните” им изпълнения. През 2012 г. беше още по-страшно: от 6 участия, 4 провала. 
“Тракийски цвят” се завърна без награди от националния фестивал за двугласно пеене в град Не-
делино, националния фестивал на пенсионерските клубове в местността „Беклемето”, от Общин-
ския фестивал в Пловдив, а от фестивала за градски песни „Мара Врачанка” освен с това, че се 
завърна без награда, състава се прочу и с поредната разправия в общежитията, където нощуваше, 
за това кой има право да спи и кой с кого не трябва да спи. След якия вечерен запой, страстите 
така са се разгорещили, та чак някои от дамите на представителната група на пловдивската орга-
низация на слепите са поднесли почти професионална стриптийз програма. На мен лично не ми 
се вярва това да е станало. Просто така чух от хората, които са били там. Сега чувам друго. Нае-
сен щяло да има прослушване за да се види кой може да пее и кой трябва да представлява Се-Се-
Бе-То в Пловдив. От сега това намирисва на гнило и нагласено. Трябва някой да каже дали про-
тивниковият отбор може или не може да играе, ама без да има двустранна среща. То тогава ре-
зултата е ясен.  

– Уважаеми дами и господа, ако я караме така, до никъде няма да стигнем, както със всич-
ко останало в държавата. Джон Ленън от легендарната ливърпулска четворка е казал: „Всеки има 
право на шанс. Дайте шанс на тези, които не са го имали за да покажат това, което могат и чак 
след това ги съдете”. Всъщност, никой освен Господ Бог няма право да съди ближните си. Нали 
помните неговите думи: “Който е безгрешен, нека пръв хвърли камък”. 

Кирил Дамянов 



11 

ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – 
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

 – продължение –  
В лятната тишина се разнасяше тихият унес на песента на щурците. Градница бе замряла в 

покоя на изоставените къщи, където само старци пазеха малките деца. Януда помагаше у дядови 
си да събират плодовете в обширния бостан зад къщата. Преди сватбата тя бе дошла на гости в 
родния дом на майка си, където старците искаха да се сбогуват с едничката си внучка и да й пре-
дадат даровете, приготвени за венчавката. Дядото лежеше от години, закован на одъра си и няма-
ше да може да отиде на сватбата в Батошово. 

– Всичко е твое — казваше старата, — нали майка ти ни е едничка, па и ти си й едничка… 
Каквото оставим: дом, имот, Ваше е… 

– В неделя ми е сватбата. Няма вече кой да Ви помага, като събирате плодовете… – шегу-
ваше се Януда и пълните й бузи се изопваха в светла руменина като свежи ябълки – ала ако има-
ме много деца, обещавам всяка пролет да пращам едно за черешите, друго за вишните, трето за 
крушите… 

Бабата тихо и щастливо се смееше. 
– Дорде стигнем до орехите и гроздето, доста челяд ще трябва да навъдиш… Ама Янудо, 

искам да ми обещаеш нещо. 
– Кажи, ще ти обещая всичко… — галеше се момата, с препълнено от щастливи надежди 

сърце. 
– Имаш ли втори син, ще ни го обречеш нам. Да дойде тук, да ни помага, да радва стари-

ните ни.  
Весел смях се издигаше в обширния бостан и пак затихваше. И двете жени, тая, която сто-

еше пред прага на живота, и тая, която го завършваше, заедно тъчаха радостни блянове. Извед-
нъж сякаш тъмен облак се сниши. Селото се изпълни с грозни викове, звънлив тропот, светкащи 
ятагани, остри, къси крясъци. Дребни ездачи връз дребни, игриви кончета прескачаха огради, 
нахлуваха в дворовете, щъкаха по стаи и чардаци. За миг сред дворовете се натрупаха купища 
плячка, сред димящи локви кръв на старци, сред отчаяни писъци на момичета и деца. Като че ви-
хър помете селото. Докато разбере какво става, докато успее да нададе вик за помощ, Януда усе-
ти как две жилави ръце я откопчиха от прегръдката на баба й, облъхна я силен мирис на пот и 
кон, до лицето й съвсем близо лъснаха две черни очи и парлив дъх я обля с алчна жажда. И тя се 
отпусна несвястна в ръцете на похитителя. Само облаци прах останаха да сочат дирите на напада-
телите, които изчезнаха също тъй внезапно, както и се бяха появили. Връщайки се към изток, хан 
Кайдан бе минал с войските си през Босна, Сърбия и сега през България се отправяше към Истъ-
ра, за да стигне по-скоро в земите си край долна Волга. Никой не можеше да предугади пътя им, 
никой не знаеше къде нечакано ще връхлети помитащата стихия, която нападаше изведнъж, като 
ято скакалци. Севастократор Александър следеше внимателно движението на пакостната вълна. 
Татарите не искаха да обсаждат, сриват и подчиняват българските градове. Но когато една откъс-
нала се от главното ядро орда пожела да се отклони от пътя към север и се спусна на юг, войски-
те на Александра я унищожиха в кратък, бърз и жесток бой. Татари и българи разбраха, че и за 
двете страни ще бъде по-добре да не си вредят взаимно. Пратеници уговориха следното: българи-
те да признаят върховната власт на великия хан, като му плащат данък, а татарите да не нападат 
вече земите на Калимана. И из целия християнски запад се разнесе радостна, надеждна вест: Та-
тарите са разбити от българите! 

Добрил се сепна и отвори очи. Къс небе, изляно от тъмно сребро, надничаше през отворе-
ното прозорче. Още не бе изгряло слънцето. Момъкът усети как сърцето му бие радостно и тре-
вожно. Вълнуващ копнеж го преизпълни с огнено нетърпение. Миговете ставаха вечност. Той 
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скочи, изтича към прозорчето и почна жадно да лови първите багри на утринното небе. Розова и 
лилава мъгла се издигна зад ръба на кръгозора, след това се превърна в румено сияние, в златен 
пожар. Идеше нов ден. Добрил затвори за миг очи, притисна ръце към гърдите си, пронизан от 
благодарствена молитва. Този ден бе определен за неговата сватба. Три коли пълни с весели лю-
де поеха пътя към Градница. В първата бяха свекърът, кумовете и старите сродници. Момците 
яздеха коне, заградили от всички страни колите с момите. Деверът носеше веещо се алено знаме. 
Бъклиците често обикаляха радостните сватбари. От колите излитаха песни и смях, смесени с 
проточения писък на гайдата. Беше първата неделя след Великден. По друмовете се срещаха чуд-
ни и разнообразни пътници. Те благославяха развеселеното шествие и получаваха дарове: шъпа 
сушено грозде, глътка ракия, орехи. Една дружина рицари, които пътуваха от Бургундия за Конс-
тантиновград, където щеше да се състои голям турнир, вдигнаха копия за поздрав и вождът им 
получи цял крондил вино. На просяци хвърляха дребни аспри, на странници монаси даваха пари 
за манастира им. Лек дъжд припръска и угаси праховете. Чист и ведър се простираше друмът на 
веселите сватбари. Тъй чисто и ведро ликуваше сърцето на младия годеник. Струваше му се, като 
че ли ще измине вечност до мига, когато ще зърне стройната снага на Януда, преданата й усмив-
ка, кестенявата коприна на косите й, веселите й пъстри очи. И все по-припряно десницата му 
придръпваше юздите на коня, който винаги избързваше далеч пред колите, дорде го настигнат 
закачките и глумите на момите. Далече по друма се зададе конник, който летеше право към тях. 
Мина бързо като стрела. От побелелите му устни се изтръгна само един хриплив вик:  

– Татарите! Бягайте!  
И отмина, стана за миг дребна точица, изчезна. Изведнъж отвсякъде изникнаха тълпи бе-

жанци, изпълниха друмове и полета. С коли, с коне, пеш, всички бягаха към болярските калета, 
към гори и пещери, към непристъпните планински висини, грабнали най-скъпото си. Добрил ос-
тана вцепенен. Сякаш не можеше да проумее какво става около него. После внезапно страшна 
догадка го прободе. Той изстена: - Януда… И като изостави всичко зад себе си, пришпори коня в 
безумно бягство. Тъмни облаци се тълпяха пред очите му. И една-единствена мисъл: по-скоро,  
по-скоро.  

В Батошово още нищо не знаеха. Първите бежанци не бяха стигнали дотам. Януда и майка 
й от три дни били отишли на гости у старите и още не се били върнали. Развалините на Градница 
още димяха. По улиците се търкаляха трупове. Диво и озлобено виеха кучетата сред грозно стър-
чащите съсипни. Над тялото на мъртва старица плачеше и скубеше косите си една младолика, 
стройна жена. Добрил пристъпи към нея. Несмело докосна рамото й. Устните му с мъка съчетаха 
няколко думи: 

– Къде е? 
Майката на Януда трепна, изгледа като безумна бъдещия си зет, след това захлупи глава 

на земята и почна да се бие с юмруци по слепите очи.  
– О! По-добре мъртва да беше… Няма я, няма я… Отвлякоха я… 
Добрил усети как някакъв леден поток го облива цял, от главата до петите. Сърцето му се 

превърна на камък. Нищо не каза. Обърна се. Метна се на коня си. Полетя по друма към Червен. 
Брат му го следва известно време, след това загуби следите му. И много дни, и много нощи изп-
лашени люде виждаха как един много млад момък, блед и приведен над седлото, като призрак, 
кръстосва всички друмища, преплува Истъра, дълго следи дирите на отминалата орда, дорде и 
последната капка надежда се изпари от сърцето му. Петстотин хиляди татари бяха прекосили зе-
мята им и безброй робини бяха отвлекли на конете си. Кой можеше да каже коя от тях бе Януда 
от Батошово? Кой можеше да знае накъде бе отведена прекрасната невеста на майстор Добрила? 

от „Последния Асеновец– 
Боянския майстор.” – 

 Фани Попова Мутафова 
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БРОНИРАНИ МОРСКИ ИСПОЛИНИ 
 
Измежду едрите морски костенурки има два вида, които са улавяни и в Черно море. Това 

са зелената морска костенурка и главестата морска костенурка. Зелената дължи името си на това, 
че мазнината й има зелен цвят. Наричат я още ядлива, или супена, поради това, че месото й има 
високи вкусови качества. Дължината на тялото на зелената морска костенурка достига до 1,40 м., 
а теглото й – 400 кг. Гръбната страна е с променлив цвят, но най-често е маслиненозелена с жъл-
теникави петна, а коремната страна е жълтеникава или мръсно бяла. Зелената костенурка населя-

ва най-вече тропичните и субтропичните морета. 
Въпреки големите си размери тя е отличен плувец, 
но на сушата е бавна и несигурна. Ако бъде обърната 
по гръб, не може вече сама да се изправи и изоставе-
на така, загива. Особеното е, че докато е млада, тя е 
хищник и лови различни животни, а когато стане 
възрастна, преминава предимно към растителна хра-
на и яде най-вече някои висши водни растения, по-
малко водорасли, а рядко медузи и мекотели. Обик-
новено плува близо до повърхността на водата, като 

от време на време се подава над нея, за да диша. Понякога зелената костенурка се носи по самата 
повърхност и тогава като че ли спи. При най-малкото разтревожване обаче веднага изчезва в дъл-
бочина. Интересно е размножаването на зелената костенурка. Мъжките оплождат женските в мо-
рето през октомври-ноември. От края на октомври до края на февруари женските излизат на бре-
га на различни острови, за да снесат своите яйца. Като правило излизат само нощем на брега. На 
сушата те се чувстват значително по-зле, отколкото във водата. Като се опира на предните си 
крака и прибира малко задните, костенурката прави няколко тромави, ситни крачки, след което 
трябва да почине няколко минути, за да набере нови сили и да продължи пътя си. При движение-
то си костенурката оставя по пясъка ясни следи. Отпечатъците от крайниците й се проточват ка-
то две успоредни, прекъсващи бразди, между които има лъкатушещи ивици, начертани от опаш-
ката на животното. Спускайки се обратно по склона на брега към водата, костенурката се чувства 
много по-уверена и опашката й оставя по пясъка равномерна линия, успоредна на отпечатъците 
на крайниците. По такъв начин от следата на костенурката може лесно да се установи дали тя се 
е отправила навътре към брега или пък към морето, което е много важно за ловците. Като се из-
качи на някое издигнато място далеч от линията на прибоя, костенурката започва веднага строе-
жа на гнездото. За целта избира участък, свободен от дървета и храсти. С помощта на предните 
си крака животното копае земята и след това със задните я изблъсква настрана. Работата протича 
бавно, с чести и дълги прекъсвания. Когато изровената яма е вече достатъчно голяма, за да може 
да побере костенурката, започва вторият етап от строителството – ямата се пригажда за яйцата. 
Със задните си крака костенурката изкопава в гнездото нова ямичка с дълбочина около 42 см. и 
диаметър към 30 см., където тя снася своите яйца. Диаметърът на яйцата е малко по-голям от 2,5 
см. Белите, леко овални яйца, с черупка, напомняща по своята структура пергамент, са много по-
здрави от кокошите и не се чупят даже тогава, когато биват пуснати от значителна височина. 
Костенурката снася първите яйца през интервал от 4–5 минути, след това интервалите видимо се 
съкращават. При различните индивиди броя на снесените яйца е от 50 до 200. Костенурковите 
яйца са твърде своеобразни. Така напр. техният белтък не се втвърдява при варене във вода. Ев-
ропейците се отнасят към тази храна скептично, но за коренните жители на Австралия и приле-
жащите острови костенурковите яйца са любимо лакомство. Когато снасянето на яйцата завър-
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ши, костенурката веднага започва да засипва изровеното гнездо, като методично отъпква и из-
равнява пясъка. Тази работа продължава дотогава, докато не останат почти никакви следи от 
ямата. След това костенурката се връща към морския бряг. В случай че, копаейки ямата, косте-
нурката се натъкне на някакво препятствие, напр. корени на дърво, тя обикновено се отказва да 
го преодолее и започва да рови гнездо на ново място. Отбелязвани са случаи, когато една и съща 
костенурка е изоставяла по няколко почти завършени гнезда. 

За изпълнението на всички тези процедури женската костенурка употребява средно два до 
два и половина часа (от момента на излизането на брега до момента на завръщането във водата), 
като времето е от един до седем часа при различните индивиди. Една и съща женска през даден 
сезон може да снесе няколко пъти яйца, излизайки на различни места по брега или дори на раз-
лични острови. Същевременно през някои години много женски не снасят яйца. Наблюдатели 
успели през една нощ да преброят над петдесет костенурки, които излезли на брега да снасят яй-
ца. Установено е, че мъжките никога не придружават своите „съпруги” на сушата, но почти ви-
наги се намират във водата съвсем близо до брега. Те лесно могат да бъдат различени от женски-
те по сравнително голямата им опашка, дължината на която понякога надминава 30 см.  Яйцата 
се излюпват от топлината на слънчевите лъчи, като продължителността на инкубационния пери-
од се определя главно от времето и температурата на въздуха. В тропиците той е значително по-
къс, но в района на островите неговата продължителност е 9,5–10,5 седмици. Загубите през вре-
ме на инкубацията са твърде големи, средно се излюпват около половината от снесените яйца. 
Дължината на излюпващите се костенурчета е около 7,5 см., като пробие черупката и се измъкне 
от нея, младата костенурка веднага започва да копае ход към повърхността на земята. В повечето 
случаи излюпилите се от яйцата костенурчета се показват на повърхността нощно време, когато 
ги дебнат по-малко опасности. През деня върху тях се нахвърлят множество чайки, чапли и ри-
барки, за които младите костенурчета са лесна и желана плячка. Обаче и при нощните преходи 
към водата много костенурчета стават жертва на пясъчните крабове, които са много подвижни и 
бързо реагират на появата на всякаква плячка. Голям брой от малките костенурчета загиват и във 
водата, попадайки в устата на множество хищни риби. От яйцата на едно снасяне малките косте-
нурчета се излюпват през различно време, като процесът на появяването на новоизлюпените трае 
обикновено две-три нощи. Учените отдавна се занимават с въпроса за инстинкта, който показва 
на младите животни вярната посока към морето. Един от най-извест-ните в света подводни плув-
ци Ханс Хас е направил опити с току-що излюпени костенурчета: „Макар, че дъното на лагуната 
беше съвършено равно, малките костенурчета узнаваха дори във водата посоката към откритото 
море. Неведнъж ги обръщахме, но те не се объркваха, а като описваха голяма дъга, вземаха пра-
вилна посока към отстоящия на 400-500 м. край на рифа.“ Главният враг на зелената костенурка 
са акулите, които, нападайки я в морето, отхапват краката и опашката, а понякога дори откъсват 
големи парчета от нейната броня. Хората също я ловят. Супа и печено от зелена костенурка се 
считат за деликатес и то не само от местното население, но и от европейците. 

Интересно е да се отбележи, че на ежегодния банкет, даван от главния кмет на Лондон, по 
традиция се поднася костенуркова супа, приготвена от екземпляри, ловени на Сейшелските ост-
рови. В Англия внасят и филе от зелена костенурка. Броят на зелените костенурки в Световния 
океан намалява не само поради това, че хората усилено ги ловят, но и поради факта, че на много 
места населението изравя за консумация техните яйца. 

 

От „Великани на животинския свят” –  
Димо Божков 



ƒä!="å

15 

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА НА РЕПЕЯ 
Репеят е двугодишно тревисто растение с изправено, грапаво и силно разклонено в долна-

та си част стебло, което достига височина до 2 метра. Коренът на репея е дебел и вретеновиден, 
отвътре бял, а отвън сиво-кафяв. По-долните листа на репея са едри, неравномерно назъбени с 
яйцевидна форма, зелени в горната си част и светло-сиви в долната си част с множество власин-
ки. Горните листа на репея са последователни, по-дребни и зелени. Цветовете на растението са 
червено-виолетови, в редки случаи бели. Плодовете са леко сплескани плодосемки в хвърчилка. 
Репеят расте из полските и предпланински райони, из гори, храсталаци, влажни и мочурливи 
места. Репеят е популярен със своите закривени кукички, които лесно се залепват към дрехите. 
Всъщност латинското наименование на репея “Lappa” означава „да се хвана“. През 17 век Кулпе-
пер установява, че билката е традиционно лечебно средство при подагра, камъни в бъбреците и 
треска. Той е бил харесван и от Шекспир, който го споменава няколко пъти в пиесите си. Мест-
ните американци използвали растението за храна, дори приготвяли бонбони от него. Като лекар-
ство репеят е бил използван от чероките за лечение на ревматизъм. 

Състав: съдържа инулин, протеини, полизахариди, органични киселини, горчиви, слузни, 
смолисти и дъбилни вещества, фитостерин, танини, мазнини, гликозиди, соли на калций и магне-
зий, флавоноиди, сапонини, голямо количество желязо, витамин С. Семената на репей съдържат 
основни мастни киселини, витамини А и В2. Коренът съдържа химикали, наречени полиацетиле-
ни, които имат противовъзпалителни и антигъбични свойства. 

Събиране и съхранение: Корените на репея се вадят през ранната пролет или през есен-
та. Измиват се под течаща вода, нарязват се на части и се изсушават на сянка. Правилно изсуше-
ните корени са крехки и се чупят лесно, отвън са тъмнокафяви, а сърцевината им е сиво-жълта с 
горчив вкус, но без мирис. Изсушеният репей трябва да се съхранява в проветриво помещение. 

Ползи: Коренът от репей има редица ползи за здравето. Това е билка, която е известна със 
своите лечебни свойства от векове. В традиционната китайска медицина се използва за лечение 
на множество заболявания. Листата обикновено не са толкова ефективни, колкото корена, но и 
двете могат да се използват по идентичен начин. Листата от репей са особено ефективни за сто-
машни проблеми и лошо храносмилане, освен това стимулират апетита. Коренът се използва и 
като зеленчук в Япония, но същевременно се смята за най-важната част от билката. 

Използва се като средство за изчистване, за отделяне на отровите от организма, при кож-
ни проблеми, артритни болки. В Китай семената от репей се използват за лечение на плеврит и 
настинка, която протича със суха кашлица и възпалено гърло. В Индия и Русия билката е попу-
лярно средство за лечение на рак. Най-общо репеят стимулира обмяната на веществата; има диу-
ретично и потогонно действие; регулира кръвното налягане и захарта; унищожава токсините в 
кръвта; помага при хемороиди, акне, косопад, подути лимфни възли, разширени вени, чернод-
робни заболявания; стимулира секрецията на жлъчка; премахва пясък и камъни в бъбреците и 
пикочния мехур; използва се при лечение на дерматити, екземи, себорея; помага при чернодроб-
ни заболявания. Смята се, че репеят има противотурморно действие при чернодробни заболява-
ния. Маслото от репей е отлично средство за подхранване на миглите и ноктите. Освен това е 
незаменимо средство и в грижите за косата. То усилва капилярното кръвообращение и възстано-
вява обмяната на веществата в кожата на главата, като същевременно укрепва и подхранва коре-
ните на косата. Използвайте масло от репей при цъфтеж на косата; за подхранване на изтощената 
коса; при наличие на косопад и пърхот; за възстановяване на блясъка на косата. 

Народна медицина с репей: За запарка са ви необходими сушени корени от репей. 2 ч.л. 
смлени изсушени корени се заливат с 400 мл. вряла вода, варят се около 5-6 минути и се оставят 
да престоят 6 часа, след което се прецеждат. Пие се по 100 мл. от запарката, 3 пъти дневно преди 
хранене. Извлек от семена на репей се прави като 1 ч.ч. леко счукани семена се заливат с 400 мл. 
студена вода и се оставят да престоят така една нощ. На сутринта извлекът се прецежда и се пие 
по 100 мл., 3 пъти дневно преди хранене. 

Вреди от репея: 
Репеят не бива да се употребява от кърмачки и бременни жени. Не се препоръчва при диа-

рия. При допир до кожата може да причини раздразнение и зачервяване. Препоръчва се да се 
прилага под лекарски надзор.  

Християн Немски  
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КОНЦЕПТУАЛЕН БРАЙЛОВ ТЕЛЕФОН ЗА НЕЗРЯЩИ  

 

Модерните телефони са насочени към средния потребител – онзи, който има две ръце с по 

10 пръста, две здрави очи и чифт уши с добър слух.  

Малко от новите устройства (а сякаш и от старите) са подходящи за незрящи, хора с ув-

реждания и дори пенсионери.  

Може би затова от време на време някой дизайнер решава, че трябва да предложи алтер-

натива за уникалните потребители, които не се вписват съвсем в целевите групи на големите 

производители. 

 

 Най-новото подобно пред-

ложение е на Шикун Сън. То е 

концептуален брайлов телефон 

за слепи. Моделът носи името 

DrawBraille Phone и изцяло  

разчита на брайловата азбука, 

както в управлението си, така и в 

доставянето на информация. 

 Устройството дори може да 

мине за смартфон, тъй като  

предлага своеобразна тъч скрийн 

функционалност, поддържа 35 вариации на брайловата азбука, служи за музикален плейър, плат-

форма за сърфиране в интернет, четец на електронни книги и дори за навигация. И през него мо-

гат да се провеждат обаждания и да се изпращат есемеси и имейли. 

 

 

В повърхността му са вложени 210 механични точки, които изпъкват в различни символи 

от брайловата азбука.  

 

Те служат едновременно за въвеждане на информация, команди, навигация по менютата и 

разчитане на изходните данни.  

 

 

 

Източник: Общомедия 
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ГЮЗЛЕМИЧКИ 
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен) 

 
 Продукти: 250 гр. кисело мляко, 250 мл. прясно мляко, мая, колкото локум, сол на вкус и 
брашно (около 700-800 гр.). 
 Начин на приготвяне: От изброените продукти се омесва тесто. Като втаса, се измесва 
пак. След половин час се оформят топки с големина на ябълка. Разточват се на кръг, колкото дъ-
ното на голяма чиния и в средата се слага сирене, объркано с яйце. Кръговете се прегъват на две, 
притискат се ръбовете, за да не се разтворят. Пържат се в много и силно сгорещена мазнина. 
Много са вкусни! 
 
 

ПЕЧЕНИ ТИКВИЧКИ С КАЙМА И КАШКАВАЛ 
(предложение на Стоянка Жекова от Добрич) 

 
 Продукти: 4 тиквички, 2 връзки пресен лук /без перата/, 1 глава целина около 300 гр., 4 с.л. 
олио, 1 кг. кайма, 4 средно големи домата, 1 ч.л. захар, сол и черен пипер на вкус, 200 гр. кашка-
вал, 4 яйца. 
 Начин на приготвяне: Тиквичките леко обелени, се разполовяват по дължина. С лъжичка 
се издълбава вътрешността и се накълцва на ситно. Посолява се със сол, захар и черен пипер и се 
оставя настрана. Нарязва се лука на ситно и се запържва леко в загрятата мазнина. Добавя се кай-
мата, настърганата целина, издълбаната част на тиквичките и настърганите домати. Ястието се 
оставя да къкри не повече от 10 мин. С тази смес се напълват половинките на тиквичките, нареж-
дат се в тавичка и се пекат на загрята до 200 градуса фурна в продължение на 10 мин. Разбиваме 
яйцата и настъргания кашкавал и заливаме лодките, след което печем още 5 мин. Сервират се с 
нарязан магданоз и копър. 
 

ОРЕХОВ СЛАДКИШ БЕЗ ЯЙЦА 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 7 с.л. олио, 1 ч.ч. захар, 1 ч.л. сода бикарбонат, 2 ч.л. канела на прах, 2 ч.ч. 
брашно тип 500, 1 ч.ч. краве кисело мляко, 1 ч.ч. орехови ядки. 
 Начин на приготвяне: Олиото и захарта се разбъркват и към тях прибавяме млякото с раз-
творената в него сода. Бърка се, докато захарта се разтопи. Прибавяме канелата, постепенно се 
добавя брашното, при непрекъснато бъркане, докато се получи гладко тесто и тогава се прибавят 
нарязаните орехи. Тестото се изсипва в намаслена и набрашнена правоъгълна тавичка. Пече се на 
200-220 градуса за 20-25 минути или до приятно покафеняване. Като изстине, се реже на ромбои-
ди и се поръсва с пудра захар.  
 
 

СЛАДКИ ОТ БИСКВИТИ 
(предложение на Цецка Станева от Велико Търново) 

 
 Продукти: 2 пакета бисквити (един с дупка и един без дупка в средата на бисквитката), 
мармалад или течен шоколад, ядки по избор. 
 Начин на приготвяне: Намазваме и слепваме бисквитките две по две. Бодваме ядка в дуп-
ката. Оставяме ги да престоят 8 часа в хладилника. Приятен апетит! 
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АКО ПРОГРАМИСТИТЕ СТРОЯХА СГРАДИ... 

1.03. Ура! Предложиха ни огромен договор за построяването на 12 етажен жилищен 
блок. У всички има бурен ентусиазъм. Изпихме от радост 2 каси бира; 2.03. На възложителя 
не му се харесва израза, "когато стане, тогава". Иска да кажем конкретни срокове. Идиотът 
нищо не разбира от високи технологии!; 3.03. Обсъждахме сроковете. Изпихме 3 каси бира. 
Петров казва, че ще стане за 4 месеца. Значи за 8 месеца. В договора записахме 12 месеца, но 
едва ли ще се оправим за по-малко от 16; 2.04. Петров казва, че трябва да започнем работа. 
Какво му стана на този човек? Изчистихме строителната площадка и закачихме красиви пла-
кати "Строежът се изпълнява от компания "Allstroy" (www.allstroy.bg)"; 21.04. Обсъждахме 
проекта. Сидеров предлага панелна архитектура. Петров настоява, че всичко трябва да се 
строи по стария начин от тухли, а не по ламерски. Най-радикалния проект предложи Алекс. 
Предлага да построим няколко десетки дървени бараки и да ги съединим с подземни тунели. 
На Запад било модно. Напомнихме му, че все пак клиента иска 12 етажен блок. Решихме все-
ки да строи по свой план и след това да ги съединим, за да не падне; 30.04. Първият етаж е 
готов. Показахме го на възложителя. Той се интересува, защо в различните стаи таваните са 
различно високи, защо от стените падат тухли и защо няма врата, а трябва да се влиза през 
прозореца. Обяснихме му, че това са ограничения на демо версията. Тръгваме да празнуваме 
горди от себе си; 10.05. Петров изтрезня първи и дълго псува. Забравили сме за основите. В 
проекта са описани, но документацията я четат само идиоти; 11.05. Разрушихме първия етаж. 
Обидно е!; 11.07. Работим. Петров довършва втория етаж, Сидеров – петия. Алекс е направил 
асансьорната шахта до деветия етаж, но при силен вятър се клати подозрително. Засега сме я 
подпрели с дървено скеле; 17.07. Алекс прави терасите и покрива. На земята. После ще ги 
вдигнем с кран; 13.08. На Сидеров не му се засрещат панелите. Дупката е почти метър. Сиде-
ров помоли Петров, но той каза, че има достатъчно работа и изобщо без знание за вътрешната 
архитектура на панелите нищо не може да се направи; 14.08. Разбихме няколко панела за да 
може Петров да изучи вътрешната архитектура. Петров псува и казва, че проектантите на па-
нелите са пълни идиоти; 17.08. Петров запуши дупката. Панелите малко се изкривиха, но то-
ва е дреболия. Между панелите останаха малки процепи, които Петров залепи с тиксо. Казва, 
че ще работи стига да не вали дъжд; 1.09. Строителният комбинат пусна нова версия панели, 
с повишена устойчивост и здравина, с вградени стенни шкафчета. Истината е, по форма и 
размер не са съвместими със старите и са три пъти по-тежки. На каква архитектура разчитат в 
строителния комбинат?; 16.09. Дойде Алекс, пълен с идеи. Предлага да направим всички про-
зорци в блока със различни размери. Възложителят щял да ги хареса. Казахме му да не се 
майтапи; 2.10. Петров стигна до 5 етаж. Горд е от себе си. Обърнахме му внимание, че стени-
те са под ъгъл 40 градуса. Той псува, вика, каза че сме идиоти и нищо не разбираме. После 
обеща да помисли; 3.10. Дойде възложителят. Пита защо стената е наклонена под ъгъл 40 гра-
дуса. Обяснихме му за кориолисовата сила. Той ни изслуша, после каза, че той от строителст-
во не разбира, но до неговата къща има точно такъв блок и всички стени са прави. После този 
идиот Алекс се лепна за него и му разказа за изменените прозорци. Възложителят естествено 
ги хареса; 4.10. Питаме Алекс, дали ще се наложи да разбием всичко заради неговите прозор-
ци. Уверява ни, че няма нужда – в стандартните панели има недокументирана функция; 5.10. 
Петров призна, че със стената има проблем. Казва, че неправилно сложил някаква тухла. Но 
за да разбере коя, трябва да ги провери всички. По-лесно е да направи всичко наново; 6.10. 
Убеждаваме Петров, че да построи всичко наново няма да му стигне времето. Демонстрираме 
му изчисления с калкулатор. Петров псува, вика, каза че калкулатора са го измислили идиоти. 
После се съгласи, да правим всичко от панели и с мъка отиде да се напие; 8.10. Разбихме тух-
лената част. Повредихме и част от панелната. Цялата сграда скърца и се клати заплашително. 
Укрепихме я с дървени подпори; 17.10. Петров се върна от запоя. Работим; 15.11. Спомнихме 
си, че крана стига само до 8-мия етаж. Пратихме Сидеров за нов кран; 24.11. Върна се Сиде-
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ров. Не е намерил кран, но достави екскаватор. Предлага да изкопаем дълбока шахта и да 
построим блока не нагоре, а надолу. Казва, че никъде в договора не пише, че блока трябва да 
е на повърхността; 25.11. Направихме мозъчна атака за крана. На последната бутилка бира 
намерихме решение. Зарязваме основното строителство. Ще строим 4 етажен блок. После ще 
сложим крана на покрива му; 2.02. Най-после сме готови с 12-я етаж. Утре ще сложим покри-
ва, който направи Алекс; 3.02. Алекс е идиот. Покрива пада редовно. Засега сме го подпрели 
с крана. Ще мислим, какво да правим по-нататък; 4.02. Алекс казва, че не е виновен. Просто 
12-я етаж на Сидеров е 5 м. по-широк и 4 м. по-висок от 12-я етаж на Петров. Става ясно, че 
са строили от различни панели. Но Алекс все пак е идиот, защото неговия покрив не става и 
за двата варианта. Асансьорната шахта също; 5.02. Лепихме, закрепвахме покрива. Петров 
казва, че ще издържи ако не завали сняг; 7.02. Заваля сняг…; 10.02. Направихме покрива от 
шперплат и тенекия и боядисахме всичко. Да се надяваме, възложителят няма да забележи; 
11.02. Тествахме асансьора. Спира между етажите, но все пак може да се излезе от кабината. 
На четните етажи с пълзене, на нечетните с подскачане. Да не забравя да го опиша в докумен-
тацията; 12.02. И изобщо асансьора работи много бавно. Петров псува всички идиоти. Казва, 
че ще започне да го оптимизира; 13.02. Петров оптимизира асансьора. Той се засили, проби 
покрива и отлетя в неизвестна посока. Добре, че покривът е от шперплат и се оправя лесно. 
Падна и асансьорната шахта. Спомнихме си, че така и не сменихме дървените подпори с не-
що по-надеждно. Нищо. Да се ходи пеша е полезно; 15.02. Започнахме довършителните рабо-
ти. Някъде постоянно изчезват бояджии. Обадихме се да пратят още; 17.02. Изясни се, че за-
ради грешка на Сидеров, вратите на апартаментите от 2-ри до 6-ти етаж, се отварят само от-
вън. В резултат на това на тези етажи е пълно със заклещени бояджии, които не могат да из-
лязат. Сидеров обеща да я оправи. Засега ги храним през отдушниците; 20.02. Алекс най-
накрая направи изменящите се прозорци. Тествахме. Изясни се, че при промяна на размера се 
разбиват стъклата. Освен това се наблюдават и някои странични ефекти. Например, от гост-
ната на един апартамент може да се влезе в банята и тоалетната на друг. Освен това постоян-
но изчезват вратите и падат балконите. Да се жалваме в строителния комбинат е безполезно – 
ще кажат, че не дават гаранция за недокументирани функции; 21.02. Дойде възложителят. 
Пита може ли да направим незначителни промени в проекта. И по-точно, вместо 12 етажен 
блок да построим няколко десетки дървени бараки и да ги съединим с подземни тунели. Чел, 
че така било модно на Запад. Неутрализирахме Алекс, още преди да си отвори устата и веж-
ливо и твърдо обяснихме на възложителя, че не е прав; 22.02. Балконите продължават да па-
дат, макар, че не пипаме прозорците. Явно е независим бъг. Какъв е късно да търсим, така че 
махнахме и останалите. Ще опитаме да обясним на възложителя, че сме го направили за оп-
тимизация; 25.02. Алекс се опита да довърши изменящите се прозорци. В резултат половина-
та се свиха до нулев размер и не искат да се върнат обратно; 27.02. Спомнихме си, че сме заб-
равили да направим входа. Мислим няма ли да падне блока, ако го пробием сега. Сидеров 
казва - по-добре да не рискуваме. Петров го нарече идиот и се съгласи. Да не забравя да опи-
ша в документацията, че влизането през прозореца е особеност на дизайна; 1.03. Как така 
първи март ?! Откъде?! Вчера беше... Кой да знае, че този смотан февруари е 28 дни. Излиза, 
че трябва да сме готови вдругиден, а не след седмица; 3.03. Убедихме възложителя, че ни е 
нужен още един ден за финално тестване. В крайна сметка не е толкова страшно. Голяма ра-
бота, че някои врати са на пода, други на тавана или от 10 етаж водят направо на улицата, че 
някои апартаментите е невъзможно да се достигнат, в други тоалетната е заедно с кухнята, че 
в половината няма вода, а в останалата ток, че канализацията се излива на 6-ия етаж и се на-
ложи да направим стълбите между 8-ия и 9-ия етаж въжени? Но главното е да покажем блока 
на възложителя по правилния маршрут. А да, и да сложим снимки на мястото на изчезналите 
прозорци…; 4.03. Yes! Yes! Направихме го! Отбелязваме предаването на обекта. Пия малко, 
трябва да успея да изчезна, преди всичко това да е изчезнало…  
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ:  

 
 
 Задача 1: Господин и госпожа Асенови имат четири дъщери и двама сина. Всяка от 

дъщерите  е щастливо омъжена и има двама сина. Възможно ли е семейство Асенови да се 

събере в автомобил с четири места? 

 

 Задача 2: Две момчета са от едни и същи родители и са родени в един и същи час, в 

един и същи ден, но не са близнаци. Как е възможно това? 

 

 Задача 3: Васко и по-малката му сестра непрекъснато се биели. Тяхната майка се умо-

рила от постоянните им битки и спорове и решила да ги накаже. Накарала ги да четат 

средния лист от вестника за деня, но така, че да не могат да се докосват.   

 Как е успяла да постигне това?  

 Забележка: Самият вестник, не е достатъчно надеждна преграда. 

 

 Задача 4: Лили обича череши, но не обича ягоди. Обича сливи, но не обича гъби. Оби-

ча круши, но не обича грозде. Обича праскови, но не обича тикви. Обича ябълки, но не 

обича краставици.  

 Можете ли да се досетите орехи или грах обича Лили? 

 

 
 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 
(СВИДЕТЕЛЯТ) 

 

 Ако червената Лада наистина е блъснала железничаря и той е отлетял от бордюра 

чак до стената, то фуражката му би паднала от главата. 
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