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Уважаеми членове на НАСГБ

 и читатели на

сп. „Звук и светлина“,

Честито Рождество Христово!

 Честита Нова 2015 година!

От сърце Ви желая здраве, спокоен живот 
и сбъднати мечти! 

Нека Коледните и Новогодишни празници 
донесат радост на Вас и на Вашето 
семейство! 

Димитър Парапанов
председател на НАСГБ
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ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 
 НА НАСГБ ЗА 2009 Г. – 2014 Г.   

         На 27 и 28.11.2014 г. в гр. Пловдив, в хотел „Тримонциум“ се проведе Общото отчетно-изборно 
събрание (ООИС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) за периода 2009 г. – 
2014 г. Гости на Общото събрание (ОС) бяха: г-н Васил Панев, председател на Съюза на глухите в Бъл-
гария (СГБ) и почетен член на НАСГБ; г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална полити-
ка“ в Община Пловдив; г-жа Рисавка Еленкова, главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“ 
при район „Централен“ на Община Пловдив, които поднесоха приветствия от името на местните власти. 
От добрия приятел на българските сляпо-глухи, г-н Гаир Йенсен, президент на Световната федерация на 
сляпо-глухите, ковчежник на Европейския съюз на сляпо-глухите, председател на Норвежката асоциа-
ция на сляпо-глухите и почетен член на НАСГБ, бяха получени най-сърдечни поздрави към всички пъл-
номощници и пожелания за успех на настоящото ООИС на НАСГБ, като той поднесе своите извинения, 
че този път е възпрепятстван да присъства.  
 Първото заседание на ООИС бе открито в 18:00 ч. на 27.11.2014 г. от Димитър Парапанов, предсе-
дател на НАСГБ и председател на ОС. Участваха избраните 19 пълномощника на ОС на НАСГБ за ман-
дат 2014 г. – 2019 г. Със съвещателен глас участваха председателят на Контролния съвет (КС) на 
НАСГБ Маринка Маринова и почетният член Васил Панев – председател на СГБ. С едноминутно мълча-
ние беше почетена паметта на починалите членове на НАСГБ през периода 2009 г. – 2014 г. Съгласно 
решения на УС на НАСГБ от 2014 г., председателят Димитър Парапанов удостои с отличия на НАСГБ, 
следните заслужили лица: Тодор Радев – зам-председател на УС на НАСГБ – с „Медал за особени заслу-
ги“ за неговия принос за развитието на НАСГБ и 70-годишния му юбилей; Елена Василева – председа-
тел на ТО Хисаря за дългогодишната й всеотдайна работа – с Юбилеен медал „15 години НАСГБ“; 
Станчо Добрев – председател на ТО Варна – с Юбилеен медал „15 години НАСГБ“ за 80-годишнината 
му и неговите заслуги към ТО Варна и НАСГБ; Петранка Георгиева – сътрудник на ТО Русе – със 
„Златна значка на НАСГБ“ за дългогодишната й всеотдайна работа; Георги Динев – сътрудник на ТО 
Сливен – със „Златна значка на НАСГБ“ за дългогодишната му всеотдайната работа; Фатме Неби – сът-
рудник на ТО Дулово – със „Златна значка на НАСГБ“, по случай 60-годишния й юбилей и дългогодиш-
ната й всеотдайна работа; Димитър Хинев – член на ТУС на ТО на НАСГБ Варна – със „Сребърна знач-
ка“ по случай 65-годишнината му и за неговата активна спортна, художествена и организационна дей-
ност.  
          След избиране на помощни органи и комисии на ООИС, то протече съгласно предварително обя-
вения и приет дневен ред. Материалите бяха изпратени 17 дни по-рано до пълномощниците на ОС за 
запознаване и нямаше нужда да бъдат четени отново.  
 В точка 1-ва бе обсъден Отчетът на УС на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г. В него са изложени 
подробно организационната, социалната, рехабилитационната, културно-масовата дейност, спортът, от-
дихът и туризмът, издателската и международната дейност. Във всички последвали изказвания се одоб-
ри дейността на УС и на председателя на НАСГБ, въз основа на постигнатите успехи за изминалите пет 
години. Ганка Параскевова предложи да се увеличат средствата за телефонни разходи на ТО, за да се 
свързват ТУС нормално с членовете и институциите. Боряна Коскина изказа висока оценка за развитие-
то на международната дейност. Васил Панев посочи, че от страниците на списание „Звук и светлина“ е 
напълно запознат с работата на асоциацията и изтъкна доброто сътрудничество между СГБ и НАСГБ. 
Задружно двете организации продължават да работят с държавните институции за осигуряването на пре-
водачи по жестов език за глухите и интерпретатори за сляпо-глухите хора. Димитър Парапанов подчерта 
голямото значение на съвместната дейност между двете близки организации. След прекратяването на 
изказванията, отчетът бе приет единодушно.   
 Във 2-ра точка бе разгледан и приет отчетът на КС на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г. Величка 
Великова и Ганка Параскевова изразиха задоволство от работата на председателя на КС Маринка Мари-
нова и сътрудника Нанка Георгиева за отлично проведените ревизии, като им изказаха благодарност за 
техния труд и лоялно отношение към всички. 
 В точка 3-та се обсъди и прие отчетът на НЦРСГ „Хелън Келър“ за периода 2009 г. – 2014 г., който 
бе определен като изчерпателен. В изказванията на Величка Великова, Маринка Маринова и Калинка 
Ковачева се подчерта развитието на центъра, благодарение на привличането на младите специални педа-
гози Анна Ройдева, Деян Славов и Елена Атанасова, които много професионално и съвсем по човешки 
се отнасят към сляпо-глухите потребители, като ги извеждат от изолацията към развитие на способнос-
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тите им, чрез компютърна грамотност, ориентиране и мобилност, брайл, жестов език и специфични ме-
тоди на комуникация. Анна, Деян, Елена и компютърният специалист Илия Кърджанов са винаги в по-
мощ за разрешаване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми на сляпо-глухите потребители, 
както на място в центъра, така и онлайн. Изтъкна се и важността на сградната база и особено на използ-
ването на втория етаж, където с помощта на дарители след ремонт бяха обособени стаи за настаняване и 
кабинети за обучение. В присъствието на г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална поли-
тика“ в Община Пловдив, с изказвания на Тодор Радев, Димитър Станев, Величка Великова, Маринка 
Маринова и Димитър Парапанов, се отправи силен апел към общината да не извеждат НАСГБ и НЦРСГ 
от Източно крило на Детски ясли № 17. Или, ако това не е възможно, поради изтеклия 10-годишен дого-
вор за наем, необходимостта от възстановяване на дейността на крилото и подготвен проект за основен 
ремонт и реновиране на детските ясли – да бъде предоставена друга сграда при същите или по-добри 
параметри като площ, разпределение и функционалност на помещенията, и на подходящо място в града 
с достъп до градския транспорт.  
 По точка 4-та, след дискусия, бе приета Програмата на НАСГБ за периода 2014 г. – 2019 г. По 
предложение на Величка Великова, и след обсъждане с изказвания на Тодор Радев и Димитър Парапа-
нов, в програмата, в раздел „ІІІ. Рехабилитационна дейност“, бе добавено: „Да продължи работата с чле-
нове на семействата и близките на сляпо-глухите, за подготовка като интерпретатори на сляпо-глухи (в 
методи за комуникация, включващи превод, описание на заобикалящата среда, водене и придружаване), 
при амбулаторно, интернатно и надомно обучение, и под формата на семинари. Да бъде подготвена и 
издадена информационна брошура „Когато сме с хора без зрение и без слух“, където на популярен език 
да се представят основните начини за контакт и адекватно отношение към сляпо-глухите, и да се разп-
ространи сред ТО и обществените институции и организации.“ Анна Ройдева допълни, че това ще бъде 
продължение на досегашната дейност по приключения проект през 2013 г. – издадена Методика за обу-
чение на интерпретатори на сляпо-глухи и провеждане от НЦРСГ на първи семинар с учителите от Цен-
тровете за социална рехабилитация и интеграция на незрящите.  
 В точка 5-та бяха обсъдени и приети с квалифицирано мнозинство изменения и допълнения на Ус-
тава на НАСГБ. Предложенията на Комисията по промени в устава бяха пратени 17 дни по-рано до пъл-
номощниците и до всяка ТО. В процеса на обсъждане, всеки член, в който има промяна, се четеше дос-
ловно като досега действащ текст, описание на предложената промяна и мотивите за това, както и пред-
ложението за конкретен изменен проекто-текст на члена, след което следваше дискусия и гласуване от 
страна на пълномощниците. Част от промените бяха стилистични и дадоха по-добра редакция на изрече-
нията, а други промени касаеха определени разпоредби на устава. В чл. 2 отпадна записването на конк-
ретен адрес на сдружението като „ул. Весела 30“ и остана само посочването на седалището на НАСГБ 
като гр. Пловдив. Това се налага поради предстоящата промяна на адреса, без това да е уточнено сега. 
Спазва се Законът за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), който възлага на УС да определи 
адреса на сдружението, а от ОС се изисква да определи само седалището като населено място, където се 
намира управлението на сдружението, и само седалището следва да бъде записано в член на устава. В 
чл. 8 „Членство“, се запазиха минималните критерии за членство в НАСГБ като сляпо-глухо лице, а 
именно: със 71% или над 71% по зрение и най-малко 45 дБ на по-добре чуващото ухо. Запазиха се досе-
гашните документи за членство: експертно решение (ЕР) от ТЕЛК или НЕЛК, както и аудиограма и про-
токол от ЛКК по УНГ. В посока на по-голяма гъвкавост бе дадена тежест на ЕР за доказване на слухова-
та загуба (тъй като ЕР се издава от ТЕЛК, която е на по-високо ниво от ЛКК). Такива разпоредби имаше 
и в досега действащия устав, но в гласуваната промяна вече по-точно се посочват трите отделни случая 
на необходими комбинации от документи: ако в ЕР не е споменато изобщо за слуховата загуба, то лице-
то предоставя аудиограма и протокол от ЛКК по УНГ (като от аудиограмата се изчисляват децибелите, а 
протоколът удостоверява заключението на ЛКК); ако в ЕР е отбелязана пълна глухота или глухонемота, 
не са нужни изобщо аудиограма и протокол от ЛКК по УНГ (защото ТЕЛК вече е установил пълната 
глухота, а аудиограмата не би отчела наличен слух); и третия случай – ако в ЕР е отбелязано наличието 
на увреждане на слуха (което не е пълна глухота), тогава лицето предоставя аудиограма (за да бъдат из-
числени децибелите), без да е необходимо да предоставя и протокол от ЛКК (тъй като лицето се е явило 
пред по-висшестоящата ТЕЛК и ЕР замества протокола от ЛКК). Имаше дискусия да отпадне изобщо 
изискването за явяване пред ЛКК по УНГ и предоставянето на протокол, но надделя становището, че 
аудиограма, която не е издадена от комисия, а само от един лекар, няма същата документална и юриди-
ческа стойност, както удостоверяването на зрителното увреждане, което се прави задължително от 
ТЕЛК. Например, слухови апарати се отпускат от ДСП единствено след явяване пред ЛКК от трима или 
двама лекари, която удостоверява становището си в своя протокол и описва слуховата загуба в аудиог-
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рама. Така се предпазваме от определени корупционни практики. Съществуват проблеми на местна поч-
ва, като липса на ЛКК по УНГ във Велико Търново, за които НАСГБ ще настоява пред държавните инс-
титуции да бъдат отстранени. В чл. 21 бе добавена нова т. 4.1 с ново правомощие на ОС да избира Поче-
тен председател на НАСГБ, за особени заслуги към развитието на НАСГБ. Почетният председател има 
представителни функции, които се определят от ОС.  В чл. 24, съгласно предоставената възможност от 
ЗЮЛНЦ и подобно на териториалните събрания (ТС), времето за изчакване за кворум на ОС на НАСГБ 
бе намалено от един час, на половин час. На 28.11.2014 г. от 08:30 ч. бе открито второто заседание на 
ООИС на НАСГБ, като продължи с чл. 26, т.26 от устава. След оживена дискусия и предложения от Ве-
личка Великова, Димитър Станев, Станчо Добрев и др., надделя становището, ТУС на ТО да приемат 
новите членове и след това да изпращат документите им за утвърждаване от УС на НАСГБ. По този на-
чин ТУС ще бъдат по-свободни в правомощията си, като се запазва последващият контрол на УС, който 
ще проверява документите и ще утвърждава членовете като окончателно приети, или няма да ги утвър-
ди и ще ги обяви за неприети, ако се констатира непокриване на медицинските критерии за увреждания 
на зрението и на слуха, съгласно чл. 8 от устава. В чл. 32 бе добавено правото на КС да може да спира 
незаконосъобразните или несъобразените с устава решения, вкл. и на ТУС и ТС на ТО (освен на УС на 
НАСГБ) – добавката бе направена съгласно законовата норма, тъй като преди е било пропуснато. 
В чл. 43 се записа изрично, че членският внос остава за ползване в ТО. Това е логично и такава бе досе-
гашната практика, като за яснота бе отразено в устава. Бе обсъдено и предложението на ТО от зона 
„Югоизточна“: Сливен, Ямбол и Бургас, за добавяне на допълнителни длъжности „кандидат-членове“ 
на всеки от органите на НАСГБ, като: кандидат-членове на УС, кандидат-пълномощници на ОС, канди-
дат-членове на ТУС, които да заместват отпаднали такива поради смърт или други причини. Достигна 
се до становището, че в ЗЮЛНЦ няма такива длъжности и съответно те не биха могли да бъдат съдебно 
регистрирани. Освен това, ежегодно се провеждат ОС и ТС, на които при необходимост могат да бъдат 
избирани нови членове на УС, на ТУС и пълномощници на ОС (съгласно Нормата, от ТС или от Зонал-
но събрание).  
 По точка 6-та бяха проведени избори на нови ръководни органи на НАСГБ за периода 2014 г. – 
2019 г.: Председател на НАСГБ и на УС на НАСГБ: Димитър Парапанов; членове на УС на НАСГБ (5-
членен): Тодор Радев, Калинка Ковачева, Соня Захариева и Величка Великова; Председател на КС на 
НАСГБ: Маринка Маринова; членове на КС на НАСГБ (3-членен): Калинка Стайкова и Димитър Стоя-
нов.  
 В точка 7-ма „Разни“, докладва Комисията по жалбите, която разгледа постъпилата жалба от Пет-
ко Янков Абаджиев, член на ТО на НАСГБ – Харманли, и констатира: „Жалбата, написана от него изця-
ло на брайл в обем от 12 листа, под заглавие „Отворено писмо до ОС на НАСГБ“ съдържа дълга пореди-
ца от несвързани с реалността твърдения и безпочвени обвинения към множество аспекти на дейността 
на НАСГБ. Във връзка с тази жалба, Комисията взе следните решения:  
 1. На Петко Абаджиев да се изпратят материалите на ООИС на НАСГБ за 2009 г. – 2014 г., с които 
да му се докаже, че това, което е писал в жалбата, не отговаря изобщо на истината.   
 2. Бюджетът на НАСГБ се определя всяка година с Постановление на Министерски съвет за из-
пълнението на държавния бюджет на Република България, като нито ТУС на ТО, нито УС на НАСГБ, 
нито КС на НАСГБ, нито ОС на НАСГБ могат да повлияят на решението на Министерски съвет.  
 3. Международната дейност на НАСГБ е изцяло свързана с развитието на световното и европейс-
кото движение на сляпо-глухите хора, което подпомага и цялостното развитие на НАСГБ и НЦРСГ 
„Хелън Келър“ като основни институционални и методически центрове за рехабилитация и обучение на 
сляпо-глухите и техните близки, работещи за постигане достъпна комуникация, достъпна информация и 
достъп до заобикалящата среда. Показателят от държавната субсидия „За провеждане на значими ме-
роприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации“, се 
изразходва както за провеждането на ежегодните Национални празници на специфичните възможности 
на сляпо-глухите, така и за международни дейности. НАСГБ е била домакин на европейски мероприя-
тия през 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 и 2014 години, а за много от участията на НАСГБ на световни и 
европейски форуми на сляпо-глухите, разходите са били поемани изцяло или частично от съответните 
чуждестранни организатори.  
 4. Дейността на списание „Звук и светлина“ е единствено с цел да информира членовете на 
НАСГБ и читателите на списанието, а не да ги манипулира, както се твърди в жалбата.“ ООИС на 
НАСГБ одобри доклада и решенията на Комисията по жалбите. След изчерпване на дневния ред, ОС бе 
закрито. 

Снежанка Кирчева 
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ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 
 НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

Националните организации поставят неотложни проблеми  
 Национално представителните организации на и за хора с увреждания (НПОХУ) проведоха 
срещи в Министерски съвет и в МТСП на 03.12.2014 г. В срещите взеха участие Веска Събева, 
зам-председател на Националния съвет по интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и пред-
седател на Асоциация на родители на деца с епилепсия, както и всички председатели на нацио-
нално представителни организации, включително и председателят на НАСГБ Димитър Парапа-
нов. Със силната подкрепа на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания 
Минчо Коралски, председателите на НПОХУ изразиха становища по редица неотложни пробле-
ми на българите с инвалидност. На първо място и много ясно подчертано, държавата не трябва да 
понижава с 30 лева пенсиите на хората с увреждания от втора и първа група, като отнеме добав-
ката в размер на 25% от социалната инвалидна пенсия. Това предложение се е появило като идея 
за икономия в обсъжданата пенсионна реформа. НПОХУ са категорични, че 7,3 млн. лв. на фона 
на дефицит от 3,5 млрд. лв. не представлява икономия за държавата, но ще обрече стотици хиля-
ди хора на още по-голяма нищета. Необходимо е НПОХУ да бъдат включени в Обществения съ-
вет към МТСП, наравно със синдикатите и работодателите, за да могат да участват в дискусиите 
относно пенсионната система, социалното осигуряване и трудовата заетост. Също така, НПОХУ 
трябва да бъдат включени и в Надзорния съвет на НЗОК, тъй като хората с увреждания са в голя-
ма степен нуждаещи се от лечение. Настоя се, програмите на общините за лични и социални 
асистенти на всяка цена да бъдат продължени за няколко месеца с държавни средства, докато 
стартират новите проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Отправи се 
искане, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания да не се прекра-
тява, а да се увеличи като финансиране и бройки. В бъдещото законодателство да се предвидят 
повече ангажименти на общините към хората с увреждания, аналогично на европейската практи-
ка, включително и възлагане на различни комунални услуги, като обществени перални, канцелар-
ски услуги и др. за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с уврежда-
ния. Тъй като в същия ден министър-председателят Бойко Борисов и министърът на труда и со-
циалната политика Ивайло Калфин бяха съответно в Народното събрание и в Брюксел по нацио-
нални проблеми като „Южен поток“ и др., на срещите в МС и в МТСП от страна на държавата 
присъстваха Тотю Младенов (съветник на премиера по социалните въпроси) и зам-министърът 
на труда и социалната политика Гълъб Донев. Последният изказа становището на Ивайло Кал-
фин, че не следва да се отнема пенсионната добавка от хората с увреждания, а НПОХУ писмено 
внесоха искането до министър-председателя. По повод Деня на хората с увреждания, бе получено 
официално писмо от Бойко Борисов до членовете на НСИХУ, в което се отбелязва необходи-
мостта от решаването на едни от най-важните проблеми за инвалидите: трудовата заетост и дос-
тъпността, за да „могат да бъдат полезни и за обществото, и за близките, и за себе си“. За пре-
миера, този ден не е празник, а е „призив към обществото и политиците да бъдат мотивирани 
към по-ефективни действия“.  

Европейски ден на хората с увреждания в Брюксел 
 На 02-03.12.2014 г. в Брюксел, Европейската комисия (ЕК) и Европейският форум на хората 
с увреждания (ЕФХУ) проведоха конференция „Заедно да създадем Европа без бариери“, в която 
участваха хиляди хора с увреждания и техните представителни организации, както и политичес-
ки лица. В нея взе участие и Саня Тарцай, президент на Европейския съюз на сляпо-глухите 
(ЕССГ). Бе обсъдено предстоящото внасяне на доклада на Европейския съюз (ЕС) по приложени-
ето на Конвенцията на правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН. Президентът на ЕФХУ 
Янис Вардакастанис заяви, че предстои внасяне и на алтернативен доклад от страна на ЕФХУ, 
както и доклад върху Стратегията за хората с увреждания – 2020. Представителят на ЕК Мария 
Луиза Кабрал информира за подготовката на Европейски закон за достъпността.  
 

Блока подготви: Светлозар Парапанов 
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НЕЗАБРАВИМА ЕКСКУРЗИЯ ДО СТРАНАТА НА ОРЛИТЕ – 
 АЛБАНИЯ И МАКЕДОНИЯ 

Това лято участвахме в Републикански многожанров фестивал на хората с увреждания – 
гр. Перник, организатор на който беше г-жа Анита Тараланска. Дали поради отличното предста-
вяне на фестивала или от уважение и приятелски чувства към нас, но г-жа Тараланска ни покани 
да участваме в екскурзия до Албания и Македония. На 25.09.2014 г. ние тримата – Станчо Доб-
рев, Ганка Параскевова и Цонка Трифонова тръгнахме от Варна с влака за София. От там продъл-
жихме до Перник и на гарата в уговореното време дойде автобусът с екскурзианти, взеха ни и 
продължихме за Албания. Пътувахме цяла нощ и след 10 ч. сутринта пристигнахме в страната на 
орлите. Преминахме през местността "Голо бърдо", където има рудници. Там се намира и градът 
на миньорите Албасан. След дългото пътуване пристигнахме и в курортната част "Кавая", където 
се настанихме в хотел "Роклоем", намиращ се на 200-300 м. от Адриатическо море. Посетихме 
разбира се и морето и си измихме ръцете, тъй като времето не позволяваше да се изкъпем. Море-
то бе тихо, спокойно и чисто. След почивка от пътуването се събрахме на вечеря в специално 
подредена зала на открито. Тя бе невероятна и подготвена по български обичай. Г-жа Тараланска 
ни поздрави с добре дошли в Албания и ни пожела приятно прекарване. Отправи към нас, вар-

ненци молба да изпълним няколко песни за да бъде вечерта  
по-приятна. Изпълнихме наши любими песни – „Песен за 
морето", „Хей, приятели", дуетната песен – „Жива е в мене 
още песента" в изпълнение на Станчо Добрев и Ганка Па-
раскевова. След нашето изпълнение се представиха и три 
дами от гр. Дулово, община Силистра. Последваха музика 
и танци за доброто настроение на всички присъстващи. 

 На следващия ден след закуска потеглихме за град 
Дурес, който е с население 243 000 жители – слънчев и с 
много зеленина. Улиците са гладки като стъкло – без дупки 
или вдлъбнатини, без улични кучета и котки. Разгледахме 
центъра и магазините и си взехме сувенири за спомен от 
посещението ни. Посетихме и най-високата част на забеле-
жителна историческа кула, където пихме по кафе и след 
кратка почивка потеглихме отново на път към следващия 
град Тирана – столицата на Албания наброяваща 680 000 
жители. В центъра на града се намира невероятен парк, в 

който се издига статуя на националния герой на Албания „Скендербег". Снимахме се пред нея, 
разходихме се из града, разгледахме албанската опера, околностите, забележителностите и мага-
зините и отпътувахме към курорта „Кавая", където бяхме отседнали. Вечерта се събрахме с прия-
тели и много добри познати, с които през първата бяхме просто група от екскурзианти. Варненци 
открихме вечерта с дуетното изпълнение „Покани ме ти на среща", с което поздравихме органи-
затора и всички приятели. Станчо Добрев изпълни руската песен „Вечер на рейде". Аз – Ганка 
Параскевова и две дами от гр. Силистра изиграхме хумористичната сценка – „На нивата". Оваци-
ите бяха невероятни. Завършихме вечерта с песента „Години минаха", музика, танци и вицове. 
Вечерта бе незабравима, като у нас ще остане прекрасния спомен за нея. 

 На следващия ден отпътувахме от Албания и се отправихме за Македония. Първата ни 
спирка бе в гр. Охрид. Посетихме разбира се и прочутото Охридско езеро, което се възпява в една 
невероятна песен. В този ден в Охрид се празнуваше Денят на сърцето. На площада в близост до 
езерото имаше няколко жени – медицински персонал, който приканваше преминаващите да си 
измерят кръвното и даваха съвети на хората, как да се справят със заболявания на сърцето и как 
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да бъдат по-здрави – прика-
ниха и нас. Разгледахме ста-
туите на Св. Наум и Св. Кли-
мент – ученици на Светите 
Кирил и Методий. Видяхме и 
Самуиловата крепост, но за 
съжаление не бе включена за 
посещение. Преминахме по 
чаршията на Охрид осеян с 
малки магазинчета и дюкян-
чета. 

 Пътешествията ни бяха 
към своя край. Докато пъту-
вахме с автобуса минахме и 
през гр. Скопие и продъл-
жихме към България. 

 Споменът за посетените от нас страни ще бъде неувяхващ, най вече за Албания – малка ис-
лямска страна, която аз лично смятах за „дива" и „изостанала", а тя се оказа, че е с години  
по-напред от нашата. 

 Интересно е, че в страната се води изключителна социална и хуманна политика. Отпускат 
се безлихвени заеми на нуждаещи-
те се от жилища, на ученици и сту-
денти. Шест месеца след осигуря-
ване на жилище или завършване на 
обучението получилият заем започ-
ва да го връща. Водата е дотация 
на държавата – безплатна. Цената 
на ел. енергията е минимална – не 
може по никакъв начин да се прави 
сравнение с това, което ние бълга-
рите плащаме. От всичко това ста-
ва ясно колко е високо жизненото 
равнище в Албания. Когато Бълга-
рия наброяваше 9 млн. жители, Ал-
бания наброяваше 1,5 млн., днес 
когато българското население е над 

6 млн., на Албания е 4-5 милиона. 

 За всяка една държава е важно политиката да е социална и насочена към нейните граждани 
и в името на тяхното благополучие. Важно е стандартът на живот да е достъпен за всички, безра-
ботицата да е минимална – всеки да има право на труд. Да няма много бедни, просещи и болни 
хора. Здравеопазването да е достъпно за всички, както и правото на обучение. Ако искаме страна-
та ни или градът да бъде чист, слънчев и зелен, това в голяма степен зависи от нас, гражданите на 
държавата. 

 В екскурзията имаше хора от градовете Пловдив, София, Монтана, Силистра, Варна и  
др. – всички останаха доволни от организацията и отправиха благодарности към г-жа Тараланска. 

Ганка Параскевова 
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ДОБРОТО, КОЕТО ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА 
 

Едно бедно момче продавало дрехи от врата на врата, за да плати за своето образование. 

Един ден то видяло, че има само 10 цента в джоба си. Било гладно и решило да помоли за малко 

храна в следващата къща, до която стигне. Гладът му обаче изчезнал, щом зърнал красивата мла-

да жена, която му отворила вратата. И вместо за храна, той помолил за чаша вода. Жената видя-

ла, че момчето било много гладно и вместо вода му донесла огромна чаша с мляко. То я изпило 

много бавно и после попитало: 

– Колко Ви дължа? 

– Нищо не ми дължите – отвърнала тя. – Моята майка ни учеше да не приемаме нищо в 

замяна на проявената доброта. 

– Тогава Ви благодаря от цялото си сърце! – отговорило момчето. 

* * *  

Когато Хауърд Кели напуснал къщата, той не само се чувствал физически по-добре, но и 

възвърнал вярата си в Бог, която почти никога не го била напускала. Години по-късно същата 

млада жена се разболяла много тежко. Местните лекари били объркани и я изпратили в голям 

град, където смятали, че специалистите ще могат да диагностицират това рядко заболяване. 

Д-р Хауърд Кели бил повикан за консултант. Когато той чул името на града, в който тя 

живеела, един спомен изплувал пред очите му. Той станал и отишъл в нейната стая. Влизайки 

там, мигновено я разпознал. Върнал се в стаята за консултации решен да направи всичко по си-

лите си, за да спаси живота й. От този ден нататък, той обръщал специално внимание на този 

случай. След дълга битка, войната най-накрая била спечелена. Д-р Кели дал инструкции болнич-

ната сметка да му бъде изпратена за одобрение. Когато получил фактурата, той я прегледал, на-

писал нещо в полето и я изпратил в нейната стая. Отваряйки плика, тя си мислела, че вътре ще 

намери фактура, която ще изплаща до края на дните си. Когато най-накрая отворила плика, нещо 

привлякло вниманието й върху полето на фактурата. Тя прочела следните думи: “Платено изцяло 

с чаша мляко – Д-р Хауърд Кели”. 

 Радостни сълзи изпълнили очите и сърцето й. Тя прошепнала: "Благодаря ти, Господи, че 

любовта ти е докоснала ръцете и сърцата на хората". 

Казват, че хлябът, който си хвърлил във водата, се връща при теб. Едно добро дело, което 

си свършил днес, може да се върне при теб или на някой, когото обичаш, тогава, когато най-

малко очакваш. Ако това добро не ти се върне, то поне си направил света малко по-различен. А 

не е ли в крайна сметка точно за това животът? Най-трудният урок в живота е да се научим кои 

мостове трябва да преминем и кои трябва да изгорим… Много хора преминават покрай нас през 

живота ни, но само истинските приятели оставят своя отпечатък в нашите сърца." 

Джериес Авад 
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

– продължение – 
Майстор Добрил отмахна ръце от лицето си. Спомените горяха живи, неизлечими, обгръ-

щаха го с лъха на миналото, на безвъзвратно загубеното. И само те все още подхранваха у него 
пламъка на творчеството. Защото без Калоян, без Десислава в Бояна бе мъртво и пусто. Калето 
отекваше от плахи женски стъпки, скрити сълзи, спотаени вопли. Севастократорица Зорка бе от-
пътувала заедно с малката Калоянова дъщеря при старата си леля в Скопие и бе влязла като мона-
хиня в един тамошен манастир. Само образите в църквата живееха, ярки, неразрушими. Добрил 
обгърна с взор изписаните стени и дълбока въздишка вдигна гърдите му. Най-сетне църквата бе 
готова. Калояновата църква, чийто образец бе взет чак от Преславските развалини. Ала високите 
й ктитори бяха мъртви и не можеха да видят красотата и блясъка на свежите багри, на въплътени-
те блянове, на оживелите сънища… Да видят осъществен копнежа на толкова дълги дни и нощи. 
На южната страна, между св. Екатерина и Христос Халкитис, бяха изографисани портретите на 
царя и царицата. А на северната страна сега майсторът довършваше портретите на ктиторите: Ка-
лоян и Десислава. Там, в долния кат на църквата гробница, където отредените за погребение мес-
та останаха празни, там чрез силата на вдъхновението и майсторството на ръката, ктиторите, 
трябваше да останат паметни за всички времена. Телата им бяха останали овъглени под развали-
ните на горящия хан, но образите им трябваше да живеят в чудото на изкуството. Художникът 
трепереше от вълнение. Не. Той нямаше да създаде само условните образи на канона. Той щеше 
да изрисува ктиторите тъй, както изглеждаха в живота. Същите. Със същите движения, същия 
взор, неподправената усмивка, точността на одеждата. Тия нежни очи на Десислава, които умееха 
да гледат тъй кротко и тъй властно, тънката й, подкупваща усмивка… Спокойният, строг и мъдър 
взор на Калояна, широкото му умно чело, царственото величие на движението. И мощен вътре-
шен подтик тласна ръката на българския майстор. Вековният канон бе счупен. Любов и преда-
ност одързостиха десницата на гения, за да открехне вратата на бъдещето. Никой дотогава не бе 
рисувал така. Никой не бе давал подобие с живота в условния образец, никой не се бе осмелявал 
да оприличава рисунката с действителността. Под гъстите равни удари на четката багрите се въп-
лътяваха в живи, дишащи образи. Връз тъмния фон на стената Десислава свеждаше малко главата 
си към лявото рамо, докато с десницата си гиздаво придържаше между палец и показалец шнура 
на мантията си. Продълговатото й лице сияеше с ангелска хубост, тъй чудна бе усмивката, тъй 
смирени гордите очи. Високата осанка на Калояна, облечена в тъмносиня туника, везана със сър-
мени ластари, се обграждаше от зелените кадифени вълни на мантията. Черната брада и мустаци 
се сливаха с черните гъсти коси, които слизаха ниско до раменете му. Лявата ръка на ктиторицата 
сочеше кротко към Калояна, който държеше образеца на църквата, сякаш я поднасяше на свети 
Пантелеймона, изписан на стената вдясно от него. 

Навън отекнаха многобройни стъпки, смесени с високи гласове, цвилене на коне, дрънкане 
на оръжия. Боянчани се трупаха по пътя към църквата и възторжено поздравяваха. Страж от кре-
постната порта се втурна тревожно в църквата. 

– Царят и царицата! 
Майстор Добрил се огледа замаян наоколо си. Високите свещи почти догаряха. Откога бе 

почнал да работи? Колко време бе останал в църквата? Той се дръпна няколко стъпки назад. И 
сам потръпна пред чудото, което бяха сътворили ръцете му. Там, на северната стена, Калоян и 
Десислава протягаха ръце с благо и достолепно изражение на лицето към образа на свети Панте-
леймона. Ктиторът му поднасяше образеца на църквата с тържествено, ала пълно със смирение 
движение. Стражът застана занемял пред картината. Сякаш очакваше всеки миг ктиторите да се 
обърнат към него, да слязат от стената, да излязат навън и да тръгнат към калето. Той падна на 
колене, обзет от тайнствена уплаха. Скръсти ръце за молитва. Сълзи гъсто замъглиха очите му, 
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набраздиха лицето му с огнени следи. Църквата се изпълни с тихи стъпки и снишени гласове. 
Блеснаха многобройни борини. Царските люде се тълпяха зад високите гости, за да се надивят на 
невероятната гледка. Майстор Добрил се поклони дълбоко пред новия венценосец. 

– Изпълних волята ти, царю честити. Църквата е изографисана според желанието на по-
койния севастократор. 

Константин Тих, който бе приел и името Асен, откак бе избран за цар от болярския синк-
лит и се бе оженил за Ирина, внучката на великия Йоан Асен II, полека приближи към образите 
на двамата ктитори. Дълго съзерцава лика на своя обичан сродник, безсилен да проговори, да из-
рази със слова мощните, кипящи чувства, които го вълнуваха. В сърцето му изникна тиха, без-
мълвна молитва: 

– Ето, аз довърших твоето дело. Твоята църква е изографисана тъй, както бе мечтало жад-
ното ти за красота сърце. Майстор Добрил вярно изпълни завета ти. Успокой душата си, брате 
мой. Направих всичко, което бе по силите ми. В България няма вече нито един венгерски злочи-
нец. В Търнов грее славата на твоя род. За тебе пожертвах любовта към съпругата си и я напус-
нах, за да се оженя за дъщерята на Елена и Теодор Ласкарис, която ми даде правото да нося име-
то Асен. Да продължа рода ти. 

Константин сведе чело, скръсти ръце, затвори клепки, за да скрие горещата сълза, която бе 
изгорила окото му. 

Младата царица живо се извърна и загледа образите, които Добрил бе изписал на южната 
стена, точно срещу тия на ктиторите. Нагиздени в богати царски одежди, Константин Асен и 
Ирина Ласкарис носеха със сдържано величие знаците на своята власт. Главите на Константин и 
Ирина бяха обкръжени със светливи нимби. 

Ала често и в лицата на светиите можеха да се доловят чертите на царя и царицата, на кти-
тора и ктиторицата. Богородица напомняше тънката хубост на Десислава, в лицето на Христа се 
таеше прилика с Константин Тих, света Екатерина приличаше на царицата, а Калояновото строго 
чело и замисленият му взор се мяркаха под нимбите на безброй светци. 

След като разгледаха цялата църква, високите гости се спряха за последен път пред обра-
зите на ктиторите. Сякаш да се сбогуват, преди да се върнат към своя тежък жребий на мощ и 
власт. 

След смъртта на севастократора Петра вторият зет на царицата Мицо се бе опитал да зав-
земе престола, ала бе забягнал от Търнов пред гнева на Калояновите привърженици. Ирина се бе 
оттеглила в манастир, приемайки монашеското име Ксения. Пътят бе разчистен. Враговете отст-
ранени. Асеновският род се продължаваше в Търнов чрез кръвта на Еленината дъщеря. 

Новият цар отново разгледа внимателно прекрасната творба. 
– Защо не сложиш името си, както майстор Драган го остави на Клокотнишката колона, за 

да се знае кой е извършил това велико и красиво дело? – попита царят, като погледна с благово-
ление и почит одарения майстор. – Ти си творецът на църквата. 

Добрил сведе свенливо очи и чело в безкрайна скромност. Поклати глава. 
– Не. Не съм аз, който изписах всичко това. А този, който ми е дал дарбата. Аз съм само 

негов проводник. Чрез моята ръка той твори. Моето име няма значение. Важно е творбата да бъ-
де съвършена. 

И художникът отправи с безмерна любов, любов на нежен родител, взор към своето дело. 
Минаваше и преминаваше световната мощ. Царства се дигаха и рушеха. Имена проблясва-

ха в сиянието на славата и угасваха в праха на забравата. Вечно оставаше само божественото 
вдъхновение, което превръщаше тленното в безсмъртие. 

През булото на много векове и днес още очите на севастократор Калояна спокойно гледат 
образа на свети Пантелеймона, а ръцете му продължават да поднасят в ктиторско преклонение 
образеца на неразрушената му Боянска църква. 

Фани Попова Мутафова 
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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

 Уважаеми г-н Парапанов, 

 Нужни ми бяха много дни, за да осмисля преживяното на Втория Европейски празник на 

сляпо-глухите. Сега, спокойно мога да изразя чрез това писмо, възхищението си и то не само мое-

то, но и на цялата група от Добрич, относно организацията и нивото на провеждането му.  

 Зная каква работа сте извършили, за да бъде всичко на ниво, колко трудности сте преодоле-

ли, но си е заслужавало! Вашите проблеми никой не ги разбира, защото всяка проява на спортис-

тите и участниците в музикалния фестивал бяха разчетени до минути, с което впечатлихте и гос-

тите от другите страни. Позволявам си още веднъж да изразя моето възхищение от хората, с кои-

то работя вече 10 години. От тях се научих повече да ценя живота и никога да не приемам труд-

ностите с предубеждение. Животът ни е един и ние трябва да го живеем разумно, пестеливо и с 

благодарност към съдбата си. 

 Специални адмирации към Светлозар, за това че ни посрещна с усмивка и добър тон и такъв 

беше през цялото ни пребиваване в Пловдив. Така и ни изпрати. Благодарности към Маринчо от 

Пловдив, който със своята мандолина на „прима виста” попълни нашия оркестър, без да се стра-

хува от конкуренция!  

 Държа поименно да спомена: Мария Андреева, Светла Маринова, Калинка Ковачева, Ваня 

Петкова, Маргарита Димитрова, Станчо Станчев, Валентин Христов, аз – Мария Паскалева и 

всички спортисти, правим дълбок поклон към Вас г-н Парапанов и Светлозар, както обичаме да 

казваме. Също и към всички участници в подготовката на Европейския празник. Сигурна съм, че 

и гостите от чужбина са отнесли със себе си нашето отношение и уважение към тях и дълго ще 

живеят със спомените за прекрасните дни в Пловдив, България!  

 На всички желая здраве, упоритост и самоувереност, защото това са нещата, които крепят 

човека! Нека не забравяме, че в тоя свят всеки има път и оставя диря по него! 

 

 

С уважение: Мария Паскалева 

/р-л на състав „Антица”, гр. Добрич/ 
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ОТКРИХА ГОЛЯМО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ НА ПЕРПЕРИКОН 

“Има причини да се смята, че в Перперикон открихме едно от най-големите средновеков-

ни съкровища, намерени някога в България”, заяви ръководителят на експедицията в древния 

град проф. Николай Овчаров, цитиран от БГНЕС. Според теорията на Овчаров съкровището най-

вероятно е било свързано с духовенството. Открито е в част на града, където са живели много ду-

ховници. "Имаме преки данни за богатството на епископите. Става въпрос за монетно съкровище 

от близо 50 златни монети, а колко сребърни – никой не може да каже", обяснява професорът. По 

средновековните мерки това е огромно съкровище, поясни Овчаров, според който находката е 

един от гвоздеите на археологията. “Вървим по дирите на едни полулегенди, полуистини – че на 

това място преди 20 години е открито едно голямо златно съкровище”, продължи археологът. 

"За това съкровище аз знам доста отдавна, полицията също знае, това се случи през 90-те 

години, когато България беше разграден двор и всеки копаеше навсякъде. На 35-40 см. от повърх-

ността попаднахме на концентрация на златни и сребърни монети. Не съм казал, че сме изчерпа-

ли съкровището напълно, работата ни продължава", заяви археологът. 

“Намерените монети са близо 50 гр., като средната тежест на перперата (византийска мо-

нета) е около 4 гр. Монетите, за които говорим, са между 14 и 16 карата”, поясни професорът. 

Откритите шест сребърни монети са венециански, сечени са в края на XII в. и са запазени много 

добре. "Голямата изненада беше, че съкровището е разпиляно на площ с близо 2 м. диаметър. Все 

едно някой е пръснал монетите", каза още Овчаров. Впоследствие се оказва, че съкровището се 

намира в помийна яма, поясни той. "Там се копае изключително бавно, само на ръка, имаме 

обков от много красива икона... Може да се окаже съкровищница тази помийна яма", продължи 

Овчаров. Археологът спомена и за предстоящото отваряне на две гробници, за които се предпо-

лага, че са на епископи. Овчаров отказва да коментира къде точно ще бъде изложено съкровище-

то, но споменава, че Регионалният исторически музей в Кърджали ще е сред тях. Професор Овча-

ров разказа и за състоянието на града по времето, от което е датирано съкровището. По неговите 

думи през XII-XIV в. градът става особено важен и за България, и за Византия, а само на 3 км. 

има златни мини. Именно поради тази причина започват войни между двете страни за контрол 

над града. След като преминава татарското нашествие, се стига до прочутата война за Перпери-

кон през 1342 г., а през 1354 г. започва и нашествието на османците на Балканския полуостров. 

Перперикон е един от малкото градове, които са успели да се противопоставят на османската об-

сада. "Последен в града остава замъкът, който дълго време се съпротивлява сам, най-накрая обаче 

османците проникват в крепостта. Открити са вериги, които идеално съвпадат с документите за 

роби от Перперикон, продадени на остров Крит", казва професорът.  

Източник: www.marica.bg 
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ХОРОСКОП НА КОТКИ 
 

ВЕЗНИ (24 септември – 23 октомври) 
 Котките от тази зодия са уравновесени, съчетават чар и интелигентност, доброжелателност 
и отстъпчивост. Уверени в симпатиите си, те ненавиждат конфликтните ситуации и обичат съгла-
сието. Котката-везни е способна да бъде истинска звезда. Тя има големи претенции към всекидне-
вието си, за нея са важни високият жизнен стандарт и приятното обкръжение. Котката-везни е 
много игрива, независимо от възрастта си. Тя превръща в играчка всичко, което попадне в лапите 
й. 

* * * 

СКОРПИОН (24 октомври – 22 ноември) 
 Котките, родени под знака на Марс, могат да демонстрират необичайна сила на характера. 
Каквото и да мислите за себе си, Вашата котка знае, че на практика сте неин роб и ако Вие не го 
забелязвате, това само доказва колко умна е котката Ви. Тя не понася, когато я затварят у дома и 
излизат на работа или на пазар. Но винаги може да се утеши с добра телевизионна програма. Дру-
гите котки се отнасят към Скорпиона като към побойник и лидер. Отчасти агресивен егоист, той 
утвърждава правата си в бой, от който винаги излиза победител. 

 
* * * 

СТРЕЛЕЦ (23 ноември – 21 декември) 
 Търсачът на приключения от тази зодия често витае в облаците и като следствие от това чес-
то търпи поражения. Непоправим оптимист, стрелецът никога не извлича поуки от своите грешки 
и, без да тъжи за поредния си неуспех, веднага се захваща с нова рискована авантюра. Нищо не 
може да разколебае котката-стрелец в нейната вяра в себе си и в собствените й възможности. 

 
* * * 

КОЗИРОГ (22 декември – 20 януари) 
 Смело можете да наречете котката-козирог „хитрец”: тя е майстор на измъкването от отго-
ворност и е извънредно умна. Счита, че в света няма нещо, което да не може да обърне в своя пол-
за. Ако Вашият котарак се е захванал с нещо, той няма да се откаже от него току-така, независимо 
дали става въпрос за опитите му да отмъкне фибите Ви или да се сприятели с кучето от съседния 
апартамент. 

* * * 

ВОДОЛЕЙ (21 януари – 20 февруари)  
 Котката-водолей е лъжлива натура, която често не е в съгласие със себе си. От една страна 
иска да бъде любяща и ласкава, а от друга – няма нищо против да покаже ноктите си. Ще си поис-
ка мляко, а след това дълго и нерешително ще стои пред паничката си. Такова непредсказуемо 
поведение, разбира се, дразни собственика на водолея, а котката се забавлява, гледайки как се 
ядосвате! 

* * * 

РИБИ (21 февруари – 20 март) 
 Още докато е съвсем малко, котенцето от зодия Риби ще Ви демонстрира своята натура. Ни-
що няма да можете да постигнете с добро и с ласкави уговорки. Котката-риби си изработва свои 
правила и ги следва. Инстинктът й помага безпогрешно да долавя човешките настроения. Тя е от-
личен лечител: нейното присъствие стабилизира кръвното налягане, снижава нивото на напреже-
ние и стрес.  

 

Източник: www.catbg.com 
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АЛХАМБРА – ИСЛЯМСКОТО БИЖУ НА АНДАЛУСИЯ 
 

 Алхамбра (от арабски Ал Амбра – червена) е мавърски дворцов комплекс с разкошни гради-

ни намиращ се на един хълм /Серро де ла сабика – Червеният хълм/ в подножието на Сиера Нева-

да, над гр. Гранада. Построен е от маврите и там са живели последните емири. След прогонването 

на маврите от испанските земи дворецът е бил забравен, за да се възроди в пълния си блясък през 

20 в. като музей. Комплексът се състои от крепост, дворци и градини. Вижда се от целия гр. Гра-

нада, а гледката от него към стария квартал Албаисин и към планината е незабравима. Оказва се, 

че колкото и дълго да се обикаля това архитектурно чудо, времето не стига. Има какво да се види. 

И е по-добре да се посети с екскурзовод, поне първия път. Избягва се лутането и търсенето. А и 

колкото и да си информиран от интернет или от книги и брошури, те разказват и различни местни 

предания и ле-

генди за съби-

тия от преди 

векове, които 

няма от къде да 

се прочетат. 

Наблягат и на 

някои, на пръв 

поглед мало-

важни детайли, 

с голямо значе-

ние, които сам 

човек едва ли ще забележи. Дворецът е построен през 14 в. от мавърската династия Насриди и е в 

типичен ислямски стил. Има няколко сгради по на два етажа с вътрешни дворове, шадравани и 

градини. Залите на дворците са украсени със сложни филигранни елементи от дърво и специална 

каменно-гипсова смес. Навсякъде се вижда надписът „Само Аллах побеждава”, девизът на динас-

тията, вплетен по невероятен начин в различните орнаменти на украсата. Толкова са красиви и 

съвършени, че неволно ги докосваш да провериш дали са истински. Отвсякъде лъха на разкош и 

разточителство. Всичко толкова прилича на декор от исторически филм или от приказка на Шехе-

резада. А всъщност там наистина са живели хора. Това е било последната твърдина на маврите в 

Европа, последният освободен град. Местните хора казват, че емирът е бил така запленен от това 

красиво място, че бил готов да умре, но не и да го напусне. Като във всеки ислямски дворец има 

зали за гости, официални зали, помещения за емира, за семейството му, за жените, за слугите, без-

брой коридори, тайни пасажи и стълби. Разказват се какви ли не истории за живота на емирите и 

съпругите им, любовни драми и кървави разпри. Кое е истина и кое мит, едва ли някой знае. И 

всяко помещение е с плетеници от фигури по стените, таваните, прозорците, ниши с разноцветни 

плочки и задължителните вътрешни дворове с водни площи със зелена спокойна вода. И всичко 

това всред изумителни градини с палми, розови храсти и много красиво аранжирани цветни лехи, 
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носещи прохлада в горещите андалуски 

дни. До дворците е изградена сложна во-

допроводна система с иригационни съо-

ражения от Сиера Невада. Тя е била едно 

от най-строго охраняваните места в ком-

плекса. Нали ако няма вода, няма живот 

и крепостта става лесно превземаема. В 

стари времена около двореца е имало 

овощни и зеленчукови градини, в които 

се отглеждало всичко необходимо за изх-

ранване на живеещите в двореца важни 

особи. Днес те са възстановени в автен-

тичен вид. Над тях е построен един по-

малък дворец с уютен вътрешен двор с 

правоъгълен шадраван, фонтани и пълзя-

ща растителност по стените. На втория 

етаж има галерия с неповторим изглед 

към Албаисин. Градът е сякаш в краката 

ти с белите си къщи, прорязани от тесни 

подобни на процепи улички и тук-там 

стърчащи зелени кипариси. А над тях, във високата част на едно открито място, цял квартал от 

вкопани в земята домове. И там не живеят пещерни хора или бедняци, а предимно изтъкнати ху-

дожници и артисти. Може би мястото ги привлича, заради изумителната гледка към Алхамбра. 

Казват че в тези жилища през горещите андалуски дни е хладно, а през меките зими лесно се 

отоплява. Има и друго, купуваш примерно 50 кв., а колко прокопаваш после никой не знае. Има 

вода, ток, телефон, интернет, кабелна телевизия и всички съвременни удобства, но няма прозор-

ци. И когато мислиш, че си видял всичко, пред теб се ширват в пълния си блясък прословутите 

градини Хенералифе. Гледката е невероятна, а преживяването да се разхождаш из тях – неопису-

емо. Чимширени алеи, сенчести тунели и лабиринти, розови храсти, басейни с водни лилии и 

фонтани и цветя. Червени, розови, бели, оранжеви, като жив пъстър килим. Дълго може да седиш 

на една пейка под сянката на храстите, слушайки ромона на водата. Навсякъде около Вас – цветя, 

зеленина, вода и невероятен птичи концерт. Времето там минава неусетно и човек постепенно 

губи връзка с реалността. А изгледът от алеята на ръба на скалата е главозамайващ. Насреща, ка-

то на длан е дворецът Алхамбра с жълтите си и червени стени. Под него е бяло-зелената Гранада 

и над всичко се извисяват снежните върхове на Сиера Невада. 

 

 

 Милена Симеонова 
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ПЪЛНЕН ШАРАН С ОРЕХИ 

(предложение на Ваня Петкова от Добрич) 

 Продукти: 1 шаран около 2,5 – 3 кг., 2 големи глави лук, 1 морков, 300 гр. счукани орехи, 1 
ч.л. черен пипер, 2 клончета девесил, магданоз, 5 с.л. зехтин, сол, 6 лимона. 

 Начин на приготвяне: Шаранът се почиства, измива се и се осолява. Намазва се отвън и 
отвътре с прясно изцеден лимонов сок. Престоява в хладилник 24 часа. 

  За плънката: В загрят зехтин се запържват двете глави лук, нарязани на ситно, моркова 
настърган на едро и счуканите орехи. Добавят се подправките. 

 Шарана се измива със студена вода и се пълни с плънката. Отворът се зашива с конец. Пос-
тавя се в подходяща тава върху дървена скаричка. Покрива се с нарязан лимон. Добавя се 300 мл. 
студена вода и се покрива с алуминиево фолио. Пече се в предварително загрята фурна около 50 
минути на 200 градуса. Маха се фолиото и се запича още 15 минути. Преди сервиране се сменят 
изпечените лимони с пресни. 




ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С БОБ 

(предложение на Митър Митров от Каварна) 

Продукти: 2 и половина ч.ч. фасул, половин ч.ч. олио, 10-12 сухи червени пиперки, 2 гла-
ви лук, 1 ч.л. червен пипер, джоджен и сол на вкус. 

Начин на приготвяне: Фасулът се залива с кипяща подсолена вода, захлупва се добре и 
се оставя 10-15 мин. да набъбне. След това се прецежда и се счуква.  

Пиперките, предварително почистени от дръжките и семето, се накисват в топла вода да 
омекнат. Прави се запръжка с олиото, нарязания на ситно лук, червен пипер. Изсипва се върху 
фасула, разбърква се с джоджена и солта и се пълнят пиперките. Нареждат се в тенджера, заливат 
се със зелев сок или вода и се варят, затиснати с чиния. Поднасят се студени. 

 




ПИТКА С КЪСМЕТИ 

(предложение на Евгения Параскевова от Добрич) 

Продукти: 1 кг. брашно, 300 мл. вода, 10 гр. сол, 1 пакет бакпулвер, смесен с брашното, 
монета от 5 стотинки. 

 Начин на приготвяне: В пресятото два пъти брашно се прави кладенче, в което се слага 
солта и се сипва постепенно хладката вода, докато се получи тесто. То се омесва добре, оформя 
се на питка, в която се слага добре измитата монета и се пече в силна фурна. 
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ЗАГАДКИТЕ НА ДРЕВНИТЕ КРИСТАЛНИ ЧЕРЕПИ 
 
 Кристалният череп е модел на човешки череп, който е скулптурирана кристална скала. Ар-
хеолозите са извадили около тринадесет кристални черепа в Централна и Южна Америка, а също 
така и в някои части на Мексико. Съществуват доказателства, че тези черепи са били намерени в 
близост до руините на древните цивилизации на Ацтеките и Маите. Историците също твърдят, че 
някои от черепите имат връзка с древните цивилизации в Перу. Тези кристални черепи са на въз-
раст между 5 000 и 36 000 г. Кристалните черепи са една от неразрешените загадки на древния 
свят. Много от местните хора твърдят, че тези кристални черепи имат магически и лечебни свойс-
тва. Въпреки това няма доказателства в подкрепа на тяхното твърдение. Техният произход е не-

разрешима мистерия.  

Черепът на Мичъл-Хеджес 
 Английският археолог Албърт Мичъл-Хеджес и дъщеря му 
Анна открили кристален череп сред развалините на олтара на храм 
на маите. Черепа е направен от прозрачен кварц и е добре полиран. 
Въпреки това, долната челюст на черепа липсвала. По-късно тя е 
била открита много близко до мястото. Интересен факт е, че тези, 
които са се допирали до черепа, са имали много странни усещания. 
Първият човек, който е изпитал такива странни чувства, е била Ан-
на. Тя казала, че е сънувала живота на местните индианци, които са 
живели преди векове. Била в състояние да опише подробно съня си 
и е можела да чуе как индианците са си говорели. Странните съни-
ща се появявали само ако тя пазела кристалния череп близо до ма-

сата на леглото си. Ако бил преместен някъде другаде, тя не изпитвала тези странни чувства или 
сънища. През 1960 г., след смъртта на баща си, Анна връчила кристалния череп на учените, тъй 
като тя не вярвала, че черепът е бил създаден от древните индианци, бил прекалено добре израбо-
тен. Арт критикът Франк Дордленд след свое разследване открил, че кристалният череп с тегло 
5.13 кг., 203 мм. дължина и 125.4 мм. широчина, е направен от цял кристал. Черепът е направен 
от различни комбинации от лещи, призми и канали. Тази сложна система създавала необичайни 
визуални ефекти. Той предава черепа на Hewlett-Packard. Експертите на Hewlett-Packard след ана-
лиз открили, че кристалният череп може да е бил рязан само с диамант. Причината е в твърдостта 
на скалата на кристала, която е малко по-малка от тази на диаманта, топаз и корунд. Черепът се 
състои от три или четири свръзки и дори долната челюст е свързана. Кристалният череп е в про-
тиворечие на всички закони на физиката. Днес той се съхранява в Националния музей на амери-
канските индианци във Вашингтон. Ана Мичъл-Хеджес в момента е на осемдесет години и живее 
в Канада. 

* * * 
Кристалният череп на маите 

 Кристалният череп на маите и черепът аметист са били открити в началото на 20 век в Мек-
сико и Гватемала. Тези черепи са били контрабандно внесени в САЩ от свещеник на маите. Чере-
път аметист е направен от кварц с виолетов цвят, а кристалният череп е направен от прозрачен 
кварц. И двата са били изследвани в лабораториите на Hewlett-Packard. Тези черепи са били из-
вестни с това, че са рязани срещу оста на кристала. Те много са си приличали.  
 Другите кристални черепи включват Британския и Парижкия кристален череп, Тексаския 
кристален череп, Ацтекския череп и така нататък. Единственият череп, който наподобява този на 
Мичъл-Хеджес, е розовият кварцов череп. Той бе намерен в близост до границата на Гватемала и 
Хондурас. Той е малко по-голям по размери, отколкото черепа на Мичъл-Хеджес. Въпреки това, 
той разкрива прекрасна изработка. Защо и как тези кристални черепи са били направени все още е 
загадка. 

Източник: www.sanovnik.bg  
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РАЗБЕРЕТЕ ПРИЧИНАТА ЗА ГЛАВОБОЛИЕТО СИ 
 СПОРЕД МЯСТОТО НА БОЛКАТА 

 

 Главоболието може да бъде причинено от различни фактори като напрежение, тревожност, 

стрес и други. В някои случаи обаче, ако симптомите на болките в главата се повтарят многок-

ратно, то има вероятност да става въпрос за нещо по-сериозно.  

 

 Мускулно напрежение  

 Представляват неприятни и нетърпими болки в задната част на главата. 

 

 Мигрена  

 Усеща се болка в областта на очите, около тях и в слепоочието. Може да се наблюдават 

пулсации, гадене и повръщане. 

 

 Временно главоболие  

 Това са епизодични болки и се усещат само от едната страна на главата. Съпроводени са с 

признаци на подуване и хрема. 

 

 Високо кръвно налягане  

 Спира и започва отново, съпроводено е с туптене и болки в горната и задната част на глава-

та. 

 Глаукома  

 Болката се появява внезапно в областта на челото и очите. Усеща се интензивно главоболие 

след четене на книга или гледане на телевизия. 

 

 Проблеми със синусите  

 Болка в областта на челото и под очите, причинена от студения и влажен климат. 

 

 Мозъчен тумор 

 Непоносима болка и видима отпадналост, причинена от бавни конвулсии и спазми. 

 

 Мозъчна инфекция (абсцес)  

 Остра, режеща болка, съпроводена с възпаление на ушите. 

 

 Възпаление на менингите  

 Постоянни и интензивни болки, съпроводени от отпадналост, температура и повръщане. 

Източник: www.saveti.framar.bg 
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КАК ОМЪЖИХ ТРИТЕ ЩЕРКИ  
 – с продължение –  

 За късметлиите хора се казва, че се раждат с риза, другите – като всички, а наш Стоенчо 
Павлов ще се е родил съвсем без кожа. Баща му го убиха разбойници преди да се роди, майка му 
се помина дорде беше дете. Ратайче по чужди хора ходеше заради единия хляб, ама пак личен 
момък порасна. За мъжа не е най-важното да е хубавец, но има ли я хубостта – не пречи. Не поп-
речи и на Стояна – взе си хубаво и добро булче. Но като си се родил без късмет. Отиде си булче-
то кога роди първото дете и го остави сам с пеленаче дете на ръце да се чуди и мае какво да пра-
ви. Нарочих си го за зет. От вдовец става добър мъж, че който е свикнал на жена и къща, загуби 
ли ги, оплита се като пате в кълчища и теглото му нийде го няма. Затуй добие ли ги пак, пази ги 
като очите си. 
 Продумвам на най-голямата дъщеря, а тя, като кипва проклетницата: 
 – Не ща, мале, вдовец! Прегоряло дърво, изстинала пепел…. 
 – Патка с патка! Толкова ти разбира пипката! Гърмът пада по големите дървета. А и ударе-
но, голямото дърво не е трънка. Мине време – оправи се. Всичкото е кога е ударен, кой ще му 
пролее сълза-обич, та да му живнат корените. И каква ти прегоряла пепел – не го ли виждаш, че 
още се не бръсне? – осемнадесетгодишен беше Стоенчо. 
Пък тя се тръшка и извива, сякаш искам жива да я ровя. Като не стана от едната страна, взех да я 
кроя от другата. Знаех на коя нива оре нашият човек и уж по друго минавам, пък спирам и го 
попитвам: 
 – Как е детенцето, Стоенчо? Кой го гледа като си няма майчица? Пък и тебе има ли кой да 
те попрегледа, топла манджица да ти сложи? 
 – Остави се, бульо Маринице, тегло имало да се тегли. Детето комшийките го понаглеждат. 
Пък аз – пет за четири, както мога. 
 – Стари хора, патили, са го казали, Стоенчо: мъж и жена – халосия, сам мъж – остави я… 
Ти, някоя, я вдовица, я мома, не си ли си харесал – за другарка да ти дойде? 
 – Не съм, че никоя не е заритала за сиромах, че и вдовец с дете-пеленаче. 
 – Не е тъй, сине, ти се поогледай. Наша Сима ти видяла щурчето онзи ден и ми вика: 
"Кротко и хубаво като кукла, мамо. Пък и Стоян какъвто е левент – коя ли ще е късметлийка да 
го вземе?" 
 Разбра той накъде бия и нали огън му гореше на главата, направо пита: 
 – Че да пратя сватовници... 
 – Ваша си работа, сине. Аз не се бъркам. Но като ме питаш, друго ще ти река. Много ми е 
срамежлива Сима и от срам може да направи или да каже нещо дето не й е на сърце. Тя утре по-
дир пладне се канеше да ходи на Косьова мера за лапад. Виж там, поговорете си, разберете се и 
хич не я слушай какво говори, ами я кради – и да сте живи и здрави. Върнах се вкъщи, натирих 
Сима за лапад на Косьова мера и седнах да чакам какво ще стане. Сърцето ми се свива, ще се 
пукне. Дете е туй! Каквото правиш, за негово добро го правиш, ами ако не излезе тъй както си 
си намислила? Къде тогаз очи да гледаш нея и хората в очите? Истина, по онуй време се крадяха 
моми, но не можеше старец да открадне мома-първескиня, пък и вдовец, ама кой ти гледа като 
няма накъде и яйце ти се пече на задника. Мръкна и като си не дойде Сима, разбрах, че работата 
е опечена. Като затвориха кръчмите, прибра се моят тъмен като облак и зина отгоре ми: 
 – Ти си я забъркала тая! 
 – Какво съм забъркала? 
 – Не се прави на утрепана. Знаела си, че Стоян ще краде Сима. Твоя работа е! 
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Заизвивах аз като на умряло и взех да се кълна. „Гръм да ме удари, ако съм си и помисляла, в 
суратя на комшийката да замязам, ако и през ум ми е минавало! Симе, Симе, на мама ненаглед-
ната, на мама златната…. Кой те, мама, душманин млада младина зачерни…” И почнах да си 
скубя косите. Събрах орталъка… 
 Сутринта пихме блага ракия, след някой и друг ден претупахме надве-натри сватбата и от 
сърцето ми голям камък падна. 
 Стоян излезе мъж на място, а и моята като й се отпусна сърцето, се видя, че цена няма. Ху-
бав живот живяха, а и децата им хубави като писани яйца и добри като гълъби. Само понякога 
зетят ми дума присмехулно: 
 – Бабо, ти ми каза, че Сима ме харесвала, пък и кога я крадох, фъчка се като пощръкляла и 
ме изподра – на кукерин заприличах. 
 – Трай, Стоенчо, че знаеш ли колко е лошо да си сам? Ако не бях аз, и досега имаше да си 
кукуваш. Изподрала те била. Нали ти казах, че е срамежлива. А ти какъвто ходеше мръсен и пар-
цалив, и на същи кукерин мязаше. 
 А Сима, захапала края на забрадката да не прихне, като ни слуша, и само очите й се смеят. 
 Заоглеждах мъж като за втората и си белязах Чобан Боню. Викаха му "Гащи от дупки", за-
щото беше сетен сиромах. Иначе прав, здрав мъж, но на сиромаха никой му не вижда хубостта, а 
беднотията му вади хорските очи. Аз не съм от тях. Знам, че бедният мъж е добър мъж, защото 
като няма пари за друго, цялата радост в къщи я търси. 
Добре го бях намислила, ала средната все на имане и големство я палеше и не смея да й проду-
мам за Боня. 
 Нея година ходихме на панаир в Айтос. По едно време виждам една циганка да гледа на 
ръка и да лъже женорята. Щукна ми умно нещо в главата и отидох при нея. Тя каза, че другата 
неделя ще идва в село на събора. Чу ми думата какво да познае на моята щерка и й обещах торба 
папурено брашно и чатал от суджука. 
 На връщане от Айтос подкокоросах Милка: – Миле, ти знаеш ли, хората разправят, че Бо-
ню имал скътано менче с жълтици? 
 – Че като има, защо не си купи гащи да не му се смеят? 
 – Може да го пази за сватба и имот, пък може и да лъжат. Отде да знам? 
 – Лъжат, ами. Като копанари… 
 Лъжат, лъжат, ама на другия ден я гледам – стегнала се като за хоро и отива да бели пране-
то чак горе на Балкана, дето Боню си пасеше стоката. Водата там била бистра като сълза. Като е 
бистра, бистра да е. Не обичам да се меся в работата на младите. 
На събора циганката иде право у дома, взе Милкината ръка и занарежда: "Гюзел мома и голям 
късмет. Ще я вземе мъж, дето всички му се смеят, че е сиромах, а у него жълтици като у куче 
бълхи. Ще живее като царица и тез, дето я гледат сега извисоко, от злъчка и яд ще изпукат като 
виждат как я кичи с най-хубавото и все в очите я гледа. Деца ще им се родят като ангели и те, 
като пораснат, от тежко бащино имане море ще направят..." 
 По Димитровден сватлъкът стана. Поплаках, понареждах, пооскубах се – ала с мяра, че ко-
са още ми трябваше. 
 Пак случих. Като се разбра, че Боню жълтици няма, хванаха се на работа, а кога дойде те-
кезесето и „Москвич” си купиха. Забравиха хората за Бонювите „Гащи от дупки” и взеха да му 
викат "Жълтицата", а моята ме подкача: "Хитра си, мале, като лисичка. На мен си се метнала." 

 

"Прости работи за умни глави" – Калчо Иванов  
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ПО ЛЪЖЛИВА СЛЕДА  
(Криминална загадка) 

 Какво до този момент се знаеше с положителност? Съсед видял от балкона как около 11 ча-
са вечерта някой отворил вратата на оказионното магазинче, вмъкнал се вътре и излязъл с две 
обемисти чанти в ръце. Гражданинът се обадил в милицията. При първоначалния оглед се уста-
новило, че вратата е отворена с оригинален ключ и че рафтовете наистина са празни. Докладваха 
за случая на Стрезов и той още рано сутринта, като взе със себе си старшина Варадин, потегли 
към дома на Палавранов – управителя на оказионното магазинче. 
 Стрезов и Варадин дълго и безрезултатно звъняха на вратата, докато на Стрезов не му дой-
де наум да натисне бравата. Вратата се отвори с леко скърцане. От вътрешната страна на ключал-
ката беше пъхнат ключът, малко над дръжката имаше райбер. Двамата минаха по коридора, през 
хола с неприбраните върху масата чаши и надникнаха в спалнята. Неразсъблечен, с полуотворена 
уста спеше дълбоко Палавранов. Трябваше да положат много усилия, докато го събудят. 
 – Вие кои сте? – попита с глух глас Палавранов, след като обходи с поглед стаята, сякаш да 
се увери, че си е в къщи. 
 Палавранов се надигна и седна на кревата. 
 – Момент – измънка той и ги остави сами в хола. Върху масата имаше празни чаши, недоиз-
пита бутилка водка, отворени оранжади и чиния с неизядени сандвичи. 
 Палавранов се завърна от кухнята с мокра коса и чаша вода, която изпи на един дъх. 
 – Много пиете – забеляза Стрезов. 
 – Напротив – Палавранов почти се обиди. – Изобщо не употребявам алкохол. Пих само 
оранжада. Бутилката донесоха приятелите, с които снощи гледахме олимпиадата. 
 – Кога си легнахте? 
 – Не знам… Спомням си само, че към 11 часа отидох в кухнята да направя сандвичи, после 
седнах, на този стол и отпих от чашата. Доспа ми се веднага. 
 Варадин взе чашата. На дъното й имаше неразтворен бял прах. Стрезов също хвърли бегъл 
поглед към чашата, но като че ли се заинтересува много повече от списанието, което беше върху 
бюфета. 
 – Вратата е отворена с оригиналния ключ – каза той с безизразен глас и продължи да раз-
листва списанието. 
 Палавранов механично опипа джобовете на костюма и тържествуващ размаха ключа от ма-
газина. 
 – Тук е! Крадецът не е… от нашите! 
 – Едва ли трябва да се радвате, защото, доколкото ми е известно, вие работите сам и втори 
оригинален ключ няма. А колкото за подробностите около кражбата, ще поговорим в милицията. 
 „Ето че и Стрезов греши“, мислеше си по пътя Варадин. Та човекът явно е невинен. Пока-
нил приятелите в къщи да погледат телевизия, направил им сандвичи да похапнат, а те използу-
вали отсъствието му и сложили в чашата приспивателно. После един от тях взел ключа от магази-
на, задигнал, каквото има за задигане, и върнал ключа на старото място в джоба на Палавранов. 
На тръгване оставил вратата на апартамента отключена. 
 В началото Стрезов също мислеше като Варадин, но в хода на разпита разбра, че Палавра-
нов сам е инсценирал историята с приспивателното, за да насочи следствието по лъжлива следа. 
 Коя е причината Инспектор Стрезов да мисли, че Палавранов е обрал магазина? 
 

 
ОТГОВОРИ НА ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ НА  
НИКИ КЪНЧЕВ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 

 На задача 1: а) тенис;  
 На задача 2: в) "Бейкър стрийт";  
 На задача 3: б) "Интернет Експлорър (lnternet Explorer)" 
 На задача 4: а) Червен гигант 
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