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ДО:

г-н Димитър Парапанов,

председател на НАСГБ, председател на Международната спортна федерация

на сляпо-глухите, одитор на Световната федерация на сляпо-глухите и на

Европейския съюз на сляпо-глухите

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАРАПАНОВ,

ЧЕСТИТ 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

От все сърце Ви пожелаваме здраве и още по-големи успехи в

набелязаните цели и задачи във Вашата мащабна национална и

международна дейност! Нека занапред все така задружно да преодоляваме

трудностите и да сме заедно в борбата за по-достоен живот, всички права и

пълна достъпност за сляпо-глухите и за хората с увреждания, за постигане

на тяхното социално включване и интеграция! Горди сме, че работим рамо

до рамо с един от най-добрите, достойни и всеотдайни ръководители в

движението на хората с увреждания!

20.02.2014 г. От името на Управителния съвет, централните и местните

органи, членовете на НАСГБ, служителите в ЦУ, НЦРСГ

„Хелън Келър“ и списание „Звук и светлина“

ДО:

г-н Тодор Радев,

зам.-председател на УС на НАСГБ,

член на УС на Съюза на слепите в България

председател на ТО на НАСГБ – гр. Сливен

председател на РСО на ССБ – гр. Сливен

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

От името на Управителния съвет и членовете на НАСГБ, най-сърдечно

Ви поздравявам с 70-годишния Ви юбилей! Пожелавам Ви здраве и успехи,

и както и досега, да бъдете верен на делото и с пълни сили да работите за

благото на сляпо-глухите и на хората с увредено зрение!

17.02.2014 г. С УВАЖЕНИЕ: Димитър Парапанов, председател на НАСГБ
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РОБОБРАЙЛ ВЕЧЕ И НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 На 09.01.2014 г. аз и колегите: Деян Славов – специален педагог, Елена Океанова – логопед 

в НЦРСГ и Илия Кърджанов – графичен дизайн и предпечат, присъствахме на първата за тази го-

дина и една от последните срещи с нашите партньори от Дания – Таня Стивънсън и Ларс Крис-

тенсен, по проекта РобоБрайл. Срещата се проведе в НЦРС Пловдив. 

 На незапознатите читатели на бързо ще припомня, че РобоБрайл е безплатна уеб-базирана 

услуга, която автоматично преобразува документи в множество алтернативни формати за хора 

със зрителни увреждания и затруднения с четенето. 

 Работната среща бе по повод пускането на тестовата версия на услугата за България.  

 Запознахме се с моментното състояние на проекта, както на местно така и на международно 

ниво. Бяха ни разпределени нови отговорности и задачи, които да изпълним до официалното пус-

кане на услугата. Дискутирахме нововъведенията в услугата, възможните им приложения и въп-

роса за включването на РобоБрайл в учебния процес. 

 Услугата вече е достъпна за тестване и на български език. Към нея са добавени всички въз-

можности, които има при останалите езици. 

 Робобрайл може да откриете на следните адреси: http://www.robobraille.org,  

http://www.robobraille.org/web3. 

 Услугата скоро ще бъде достъпна и чрез уеб страницата на списание “Звук и светлина”. Из-

ползването й, както сме споменавали в предни издания, е много опростено. Интерфейсът е улес-

нен максимално. Скоростта при обработване на документи се е повишила, както и тяхното качес-

тво. 

 Официалното пускане на РобоБрайл за България ще се състои през месец март 2014 г. в гр. 

Пловдив. 

 Услугата на български език е в така наречената си тестова версия. Тук могат да ни помогнат 

всички хора ползващи РобоБрайл, чрез обратната връзка. 

 За повече информация, въпроси и помощ при използване на РобоБрайл може да се свържете 

с нас на имейл адрес: kiki_nasgb@gmail.com 

 инж. Иван Колев 
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ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК В ТО – НАСГБ РУСЕ 

Като малко палаво дете ТО на НАСГБ – Русе неусетно расте. На единадесети декември на 

нашата организация почукаха десет лета. Клубът наш е Светлина, в него ние забравяме за нашата 

тъмнина, табла, шах играем, брайл учим, пеем и всичко четем. И така минава ден след ден. 

Празниците за членовете на ТО на НАСГБ – Русе бяха много: художествен фестивал на 

инвалидите „Светът е за всички" на област Русе, на който бяхме наградени с грамоти и предмет-

ни награди. Денят на инвалида бе отпразнуван с връчването на написано Обръщение до русенс-

ките общински съветници относно нашите проблеми. След голямата подготовка за нашия 10-

годишен юбилей, въпреки че клубът ни е малък, успяхме да подредим и покажем на какво сме 

учили, писали, играли, пели и съхранили. Изложени бяха: брайлов шах, брайлова табла, брайлова 

пишеща машина, албум с различни и важни снимки, списание „Звук и светлина" на брайлов и 

плоскопечатен шрифт с по-важни и интересни заглавия, грамоти и медали получени от участието 

на организацията ни при български и международни фестивали и спортни състезания. Стихос-

бирки на поетичен клуб „Вдъхновение", в които са отпечатани няколко стихотворения на предсе-

дателя ни Панайот Димитров, поздравителни адреси по различни поводи. На масата имаше голя-

ма торта и шампанско, красива домашна пита с шарена сол. На 11.12.2013 г. в 09.00 ч. сутринта 

двайсет и двама празнично облечени членове на организацията бяхме в нашия клуб, готови да 

посрещнем поканените от нас гости. А те бяха: директор на дирекция „Здравни и социални дей-

ности"; представител на кмета и зам. кмета на община Русе – г-н Пламен Стоилов и г-н Свилен 

Иванов; представител на председателя на русенски общински съвет – доц. Васил Пенчев; от 

ШГТЕРБ „Бедрос Пехливанян”; журналисти от вестник „Бряг"; общинско радио; БНТ 2 „Север”; 

домоуправителят на входа, в който е нашия клуб и др. А по телефона беше проведено интервю от 

радио „Веселина" – Шумен със сътрудничката ни Пенка Георгиева. Задавани бяха много наболе-

ли въпроси и с интерес беше разгледано показаното изложение, някои се пробваха да играят на 

спортна табла и шах с нашите членове. Самодейците от „Росна китка” повдигнаха настроението, 

като и гостите се включиха в някои от песните. Връчени бяха 200 лв. за тържествен обяд по слу-

чаи 10-годишния юбилей на ТО на НАСГБ – Русе. На тържествения обяд присъстваха почти 

всички членове с изключение на тежко болните. На обяда бяха прочетени поздравителни адреси 

от г-н Димитър Парапанов, УС на НАСГБ и ТО – НАСГБ Добрич. Благодарим на УС на НАСГБ 

за тези 10 години, през които са ни подавали приятелска ръка и продължават да ни помагат в най- 

трудните моменти. На всички членове бяха раздадени пакети с дрехи, хранителни продукти, за-

харни изделия и юбилейни грамоти. Отговорност за музикалната програма беше на семейство 

Пенка и Иван Николови, всички самодейци и музикантите Иван Жеков и Янко Димов. След офи-

циалната част разрязахме тортата и отворихме шампанското. След като си попяхме, поиграхме и 

изпразнихме каквото имаше сервирано на масата, се разделихме с пожелания за Весела Коледа и 
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Нова 2014 г. Благодаря на ТУС на ТО – НАСГБ Русе в лицето на: Анелия Огнянова, Галина Гате-

ва, Снежанка Стоянова и Илия Александров. А специални благодарности и поздравления имаше 

за сътрудничката Петранка Георгиева, която декември месец направи 71 г. По този повод ТУС на 

ТО-НАСГБ Русе връчи поздравителен адрес на Петранка Георгиева, в който й благодари за голя-

мата съпричастност към трудния, изпълнен с непрекъснати проблеми живот на сляпо-глухите. За 

това, че като орлица е разперила крила, за да пази техните права. Пожелаваме й още дълги годи-

ни да е здрава, бодра, жизнена и на добър час през 2014 г. за постигане целите на организацията 

и подобряване жизнения стандарт на сляпо-глухите. 

Панайот Димитров 

 

 Кметът поздрави организацията на сляпо-глухите за 10-годишнината й: 

 „10 години от учредяването, си отбеляза русенската териториална организация на сляпо-

глухите. По този повод директорът на дирекция "Здравни и социални дейности" в Общината Ма-

риела Личева поднесе на председателя Панайот Димитров икона на Св. Георги Победоносец и 

поздравителен адрес от името на кмета Пламен Стоилов.  

 В поздравлението си кметът приветства организацията за това, че чрез своята дейност мо-

тивира и подкрепя хората с увреждания в нелекото им ежедневие. Пламен Стоилов подчертава, 

че Община Русе работи активно за създаването на достъпна среда за хората със специални пот-

ребности, за да могат те да водят пълноценен начин на живот и изразява своята увереност, че ус-

пешното сътрудничество с Териториалната организация на сляпо-глухите в Русе ще продължи и 

в бъдеще. 

Вестник „Бряг” 

ЧЕСТИТА 75-ГОДИШНИНА, ЛЕНЧЕ! 
 
 От шест години Еленка Христова е член на ТО на сляпо-глухите в гр. Шумен. 
 Родена е в с. Арковна, Варненска област, на 30 януари 1939 г. Тя е най-малката от трите 
сестри в семейството.  
 Основно образование завършва в родното си село. Гимназия учи в гр. Дългопол. После за-
вършва медицински институт в гр. Варна за акушерки. Започва работа като акушерка в с. Медо-
вец. Година по-късно се премества в гр. Шумен – окръжна болница, където и се пенсионира след 
35-годишен трудов стаж.  
 В Шумен се запознава с младия Алекси Петров и през 1963 г. на връх рождения й ден той й 
поднася пръстен с предложение за женитба. И така, до днес заедно навъртат 50 г. съвместен жи-
вот в любов и доверие. 
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 Има една дъщеря и двама внука, с които много се гордее. 
 През 2000 г. в следствие на заболяване загубва зрението си на лявото око и намалява драс-
тично зрението на дясното око. Инвалидизирана е пожизнено първа група с придружител. С вся-
ка изминала година зрението й продължава да намалява.  
 Активно се включва в мероприятията на организацията. Изпълнява много отговорно всички 
поставени задачи. В състава е на група „Еделвайс“ и вече две години тя печели златен медал за 
солово изпълнение на стари градски и народни песни. По повод годишнината се събрахме и отп-
разнувахме рождения ден на нашата колежка, в празнична и весела атмосфера. Ние, членовете на 
ТО на сляпо-глухите гр. Шумен, пожелаваме на Ленчето, по случай нейния юбилей крепко здра-
ве, дълъг семеен живот и да е все така изпълнителна и отзивчива. 

Честит празник! 
Върбина Станкова  

ТО Шумен 

 

ПРАЗНИК НА ВАРНЕНСКИТЕ БАБИ 
 

 На 21.01.2014 г. членовете от ТО-НАСГБ и останалите организации от „Успех”, отпразнува-
ха „Бабин ден" – деня на родилната помощ. Организатори на празника бяха Станчо Добрев и Ган-
ка Параскевова. Имаше голяма посещаемост от членската маса на организациите. Програмата из-
готви г-жа Ганка Параскевова. На празничното тържество, посветено на бабите беше поканена 
акушер-гениколошката д-р Бадева. Тя накратко припомни на всички присъстващи какво е значе-
нието на този ден, защо трябва да го празнуваме и защо трябва да отдаваме внимание и уважение 
на бабите. След нея Станчо Добрев поздрави всички баби в залата с празника, пожела им здраве и 
живот, а на младите българки да раждат повече деца, за да не бъдем нация с най-ниска раждае-
мост, а българското население да се увеличава. После даде думата на водещата на празника г-жа 
Ганка Параскевова, която също поздрави всички баби и гости на празника. Пожела им приятно 
слушане и гледане на подготвената програма, посветена на повода, за който сме се събрали. Пър-
вата песен, с която самодейците поздравиха присъстващите беше „Събрали си бабите да празну-
ват Бабин ден". Втората песен беше също за повода – "Заспала баба". Последва забавна и весела 
сценка "Изповядване", представена от няколко души. Ганка Параскевова в ролята на поп, с бу-
тилчица пълна с вино в ръка и се представи: "Аз съм поп Георги от с. Голо Бърдо близо до 
„Дълбок вир". В малкото село, където работя в една църквичка, идват десетина стари грозни ба-
бички; запалват някоя свещичка и си отиват. Омръзнали са ми да ги гледам и дойдох днес тук 
при Вас, защото разбрах от моя колега поп Янко, че ще празнувате тук и аз исках да се включа за 
празника, белкем ми падне някоя засукана баба. Чеда Божи, за изповядане вземам левче, за опро-
щение кефче, за здраве и живот винце и ракийка. Хайде, идвайте, не се притеснявайте при дядо 
си поп. На фона на музиката от песента "А, бре попе, дядо попе" бяха изповядани от поп Георги 
стара баба, млада булка и малка мома. И накрая дойде един „млад дядо" да се изповяда. Попа оп-
рости на всички греховете и каза, че целувката и любовта не са грешни, а са благословени от Бо-
га. Живейте, пейте и се веселете, чеда Божи. Съгрешилият и опростен от попа бе Ст. Добрев. 
След това и той се включи в празника.  
 След програмата водещата на празника беше поздравена с народната песен „На сърце ми 
лежи една люта змия" от гостенка, дошла на тържеството от друг състав. Същата и поднесе цвете 
и благодари за стилната и подходяща програма на г-н председателя. Г-жа Ганка Параскевова наг-
ради участниците с подаръци и цветя. Последва веселата част – танци, музика и много песни. 
Празника премина радостно и весело. Нека дълги години празнуваме този хубав празник.  
 

Ганка Параскевова 
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ЕХО ОТ ДЕЛИОРМАНА 
 

 Старият Мехмед отвори сънливи очи, завъртя под топлите черги натежалото от годините и 
поливаните с анасонлия-мастика чевермета тяло, па се надигна тежко и седна на миндерлъка. 

 “Слава на Аллах, и днес ме помилва с благоговейната си ръка и ме остави да се радвам на 
слънцето и земните благини... Ама какви благини, ех какви благини.”  

 До среднощ бай Мехмед и аверите му от старата махала бяха празнували под тежкия ком-
шийски асмалък, напоен от аромата на мастиката и одринското вино. Още чуваше в ушите си 
дайретата и зурните, а пред замъглените му от махмурлука очи се мяркаха стройните риби тела 
на доведените специално за Байрам курбана цариградски кючекини.  

 После подпийналата и развеселена тайфа се премести в къщата на Велчо Мандалото. Велчо 
си беше особняк по природа. Потаен и хитър като лисица, все ни лук ял, ни лук мирисал. Уж хо-
ди по правия път, разправя ти за морал, за семейството, а току баш кога не го чакаш, вземе та 
кривне. Жена му една хубава, бяла, да я гледаш и да й се радваш, а той все в чуждото. Та като 
подкараха ония ми ти маанета до първи, че до втори петли. 

 Не помнеше Мехмед сам ли се прибра, на ръце ли го носиха до бащината му къща. 

  – Аллах да поживи ортаците – усмихна се и се прозина широко и доволно Мехмед. 

 В това време в стаята влезе жена му Гюлфидан, понесла на ръце писания поднос с димящо 
кафе и пълния чибук. Погледна го строго с черните, непроменени от времето черкезки очи и и 
рече: 

  – Отзарана имаш гост. Чака те и ми се вижда притеснен нещо. 

  – Кой? – попита Мехмед, намествайки се удобно сред възглавниците на още топлия мин-
дер. 

 – Синан, мъжът на Асибе. 

 – Пита ли го какво иска? 

 – Ами нещо за снощи, ама не каза повече – отвърна жена му. После остави на ниската маса 
подноса и излезе. 

 След минута на вратата се похлопа и без да чака покана, Синан влезе. Вълчият му поглед 
бързо огледа стаята, спря се тук-там и впи тежък поглед в домакина. 

  – Буйрум Мехмед ефенди – поздрави Синан с провлечен, стържещ глас. – Как си, върви ли 
алъш-вериша? 

  – Слава на Аллах, върви, не се оплаквам – отвърна Мехмед, а на ум си помисли: “Познавам 
те добре душеваднико. Не си дошъл за мойто здраве, ами пак ще ме коландриш и въртиш на 
шиш я за пари, я за друго.” – Какво те води рано-рано при мен? Седни да пием по кафе, та да си 
кажем приказката. 

  – Не съм дошъл за кафе – отвърна тихо, но твърдо Синан. – Има проблем. Керим е отвля-
къл една от кючекините и никой не знае къде я е замъкнал. Питах из махалата, но всеки дига ра-
мене и се чуди какво е станало. 

  – Брех, брех – затюхка се бай Мехмед. – Бог да го убие пезевенка му с пезевенк. Нали уж 
всичко беше наредено по мед и масло. Ония от Стамбул ще дигнат такава тупордия, та ще се чуе 
чак в Анадола. Да се чудим как да се оправяме после. Тая босфорска гювендия има ли мъж – по-
пита ядосано Мехмед. 

  – Абе снощи Хюсун разправяше, че имала един, ама бил будала на будалите. Хранел я, по-
ил я, обличал я, а други я събличали. Съвременно семейство, разбираш ли? 

 – Аз, мойта ако е такава – проточи Мехмед и сви големите си юмруци, а с променен глас 
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продължи към госта. – Ами другата? Какво стана с нея? Да не тръгне по сокаците та и нея да я 
изтървем? 

  – Не бой се за нея – подсмихна се Синан. – Беше под моя закрила цяла нощ. Заключил съм 
я здраво за леглото с един наниз перли.  

  – Внимавай – продума замислено Мехмед. – Жената е като вятъра. Не знаеш кога и накъде 
ще задуха. Ами твойта Асибе де е?  

  – Изпратих я при майка й в Бурса – отвърна му Синан. – Баба й била нещо нефелна, та това 
дойде като по поръчка. Ще се върне дай Боже, като се дигне старата. Но ти остави мен. Да видим 
какво да правим с оная пущина дето е тръгнала с Керим.  

  – Да се оправят – махна с ръка Мехмед. – Пък и дето има една дума като се харесват, да се 
вземат. Ама и тоя Керим. Ще остане накрая пак с празни ръце. Не знае ли, че тия от Абана сокак 
са по-хитри от камилите. Ще го отърси от имането му и ще го запрати насред пустинята да го 
гори слънцето и мъчи жаждата, докато Аллах го прибере. 

  – Друго има ли? – попита Мехмед сутрешния си гост. 

  – Има я – продума натъртено Синан. – Знаеш ли какво е направил Мандалото с парите, дето 
му ги дадохме да ги внесе в касата на профсъюзите? 

  – Какво? – настръхна Мехмед и чибука му увисна в ръката. 

  – Вместо да ги занесе и предаде на касиера, той ги занесъл в кафенето на куция Реджеп и ги 
проиграл с тайфата – заразказва уморено Синан. – Не стига това, ами и ония пари що бяхме съб-
рали за децата на Хасановата жена, и тях профукали до шушка. Не ми стига акъла как ще се оп-
равим. 

  – Ами – замисли се Мехмед. – Да вземем от парите за джамията и да ги внесем в касата, че 
да измием срама пред профсъюзите. За джамията ще мислим по натам – рече Мехмед и остави 
недопитото кафе на масата. – Дано всичко се размине мирно и кротко. Хората от улицата и без 
друго вече ни гледат недобре. Изгубихме им доверието и ще трябва доста да се помъчим да го 
върнем обратно. 

 – Така е – съгласи се Синан. – Ама и ние сме си виновни затова. Слушай тоя, слушай оня. 
Но хайде, остани със здраве. Ще тръгвам, че трябва да обиколя магазините да купя това-онова за 
децата. Пък и знам ли. Може мойта Асибе да вземе и да си дойде без предупреждение и да свари 
гостенката ми в леглото. 

 – Тъкмо тогава Керим няма да е сам в пустинята – подкачи го Мехмед.  

 – Смей се, смей се дърти мошенико – не му остана длъжен Синан. – Може да станем трима 
в пустинята, ако подшушна на Гюлфидан, какви ги вършиш, когато се събираме в кафенето на 
Реджеп.  

 После с бърза крачка се отправи към вратата, а пътьом подхвърли през рамо: 

 – Довечера се събираме при Емир. Ще дойдат Ханде и Джансу. Прати Гюлфидан при майка 
й и ела към девет вечерта да пием по мастика и да поразкършим старите кокали. 

 – Добре, добре. Ще гледам да намина – продума Мехмед притеснено. – Ама знам ли. При 
тия бъркотии хич не ми е до веселби. 

  – Хайде-хайде – стрелна го с развеселени очи Синан. – Не му мисли много. Не е толкова 
страшно положението, та да не можем да се оправиме. Ще вземем от джамията, ще дадем на 
профсъюзите. Ще вземем от бедните, ще дадем на джамията. Така е в живота. Има ли алъш-
вериш, всичко се нарежда. – И като намести червеният пискюллия фес върху главата си, излезе 
навън. 

Кирил Дамянов 
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – 
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

-продължение- 
 Сред молитвения шъпот на монасите едри вощеници трептяха и свличаха бели сълзи по 
правите си стъбла, заливайки с бледи сенки мраморното чело на малкия мъртъв цар, кротко 
скръстените му ръце, неподвижната, замръзнала усмивка върху безкръвните устни. Проснат в 
безмерна скръб, Калоян полулежеше на стъпалата, които водеха нагоре към смъртното ложе, сло-
жил десница връз студената десница на братовчеда си. Когато зърна баща си, той високо извика 
и се спусна към севастократора, който приближаваше с тихи, бавни стъпки, хвърли се в прегръд-
ките му цял разтреперан, задушавайки се в сълзи и хълцания. Александър обви десница около 
Калояна, притисна го до себе си, заедно с него приближи още повече. Белите му коси обкръжава-
ха изпитото му сякаш на призрак лице. Очите му бяха втренчено впити в онова младо, безжизне-
но лице, в ония затворени клепачи. Всичко се завъртя около него. 
 – Не можах да те опазя… Прости ми… – пошъпнаха с мъка устните му. 
 В гърдите му проехтя страшен стон, ала никой не го чу. Когато се опомни, Александър видя 
само едно-единствено нещо: хубавото лице на Ирина, която държеше за ръка малкия цар Миха-
ил. С бавно, ала решително движение севастократорът отстрани сина си от себе си и пристъпи 
към новия цар. Очите му святкаха застрашително. Неволно Ирина дръпна детето по-близо до се-
бе си, вдигна големи, уплашени очи, прежълтя. Александър се наведе, целуна малката ръчица на 
Михаила. 
 – Бог да ти дари почит и слава, сине Асенов… 
 След това се изправи. Бялото му лице се изпълни с кръв. Взорът му прониза наместницата. 
 – Ирино, прибери се в покоите си. Не ти е мястото тука. Аз отстъпвам. Вече наместник на 
царството ще остане само патриархът. 
 Царицата надменно отметна глава назад. 
 – Ти право каза, Александре. Време е да отстъпиш. Заповядвам ти да напуснеш Търновград 
и да се прибереш в Бояна. Там ще стоиш до втората ми разпоредба. 
 Севастократорът сложи десница на меча си. Гласът му бе спокоен. 
 – Тук гъркиня няма да управлява. Не е дъщерята на Теодор Комнин, която ще заповядва 
съдбините на Асеновата държава. Болярският синклит никога няма да се съгласи на това. Аз сла-
гам наместничеството си. Дорде се свика синклитът, власт ще има само патриарх Игнатий. 
 Той се огледа. Ала видя само смутени лица, боязливи, избягващи да го срещнат погледи. 
Всички мълчаха. Никой не издигна глас в негова защита. Как бе възможно? Или бяха чакали са-
мо да склопи очи Калиман, за да се явят в престолнината? Седем дни се мъчил бедният младеж в 
пристъпите на чудна, непозната болест. Гневно проехтя гласът на севастократора: 
 – Мълчите! Вие, най-верните! Или може би Вие сте верни само томува, който раздава блага 
и почести? Нима се върнаха времената на Самуила и Владислава? Нима както някога Василий 
купи верността на войводите от Охридското царство, сега и този път гръцко злато ще заслепи 
очите ви? Безумни ли сте? Да оставите гъркиня връз Асеновия престол? Забравяте ли чия дъщеря 
е тя? Не беше ли доскоро тук пленница от боя при Клокотница? Между толкова измяна, кой е с 
мене? 
 Той обиколи с острия си взор лицата на болярите. Тихомир Скопски заедно със снажния си 
син Константин, синеокият Светослав Бдински, ниският плещест Стефан Щипонски, мургаволи-
кият Елтимир Крънски се изстъпиха до него. Задрънча оръжие. Глух ропот се разля. Александър 
вдигна ръка. 
 – Не е тук място за разправа, братя мои. Ще дойде и тоя час. Ала кълна се тук, пред тялото 
на моя братенец, нека Бог упокои невинната му душа, че смъртта му ще бъде отмъстена. Ако аз 
не успея, то моят син ще изпълни клетвата ми. Защото ние знаем чия нечестива ръка съкрати ху-
бавата Калиманова младост… 
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 Севастократор Александър се извърна рязко и придружен от верните си люде напусна зала-
та. Докато вцепенените в уплаха боляри дойдат на себе си, един от Александровите люде се вър-
на назад, дръзко пристъпи няколко крачки към царицата и каза високо: 
 – Убийца! 
 Двама стражари се спуснаха, завързаха ръцете на майстор Добрила и отправиха взор към 
самодържицата. Майката на новия цар простря ръка, отвърна кратко: 
 – В западната тъмница. 
 И отново дете стана цар на българите. Вълнението и неспокойството достигнаха своя връх, 
когато вместо малкия Михаил пред патриарха застана царицата и сведе чело, за да бъде увенчана 
като първа съуправителка и владетелка на страната. От всички страни се издигна глухо шушука-
не, сподавен ропот. Сам патриархът застана поразен и учуден, поклати глава и отказа да положи 
царския венец връз косите на гъркинята. Тогава несебърският велик боляр пристъпи към патриар-
ха и нещо му пошушна, с тръпнещи и пребледнели устни. Ала упоритият старец отново отказа: 
 – Първо малкия цар… Нека дойде Михаил, та после ще видим. 
 Блеснаха мечове. Разля се гневно роптание. Под заплахата на лъскавата стомана патриархът 
се видя принуден да отстъпи. Жълт като иглика, с треперещи от гняв ръце, той сложи владетелс-
кия венец връз главата на Ирина. След това увенча и детето цар. Вечерта, когато търновци изля-
зоха на открито да се изприкажат и да похапнат от царските трапези, неочаквана вест ги смрази в 
ледена болка и уплаха: 
 – Ватаци нахлул в страната и обсадил Серската крепост! 
 

* * * 
 

 Севастократорица Зорка направи знак на сина си да мълчи и двамата скриха плана на новата 
църква, която току-що разглеждаха. Тъй ядно навъсено бе челото на съпруга й, който бързо приб-
лижаваше към тях. Зорка дочу последните думи: – Да прощава. От мене помощ няма да види – 
той се обърна към жена си. – Представи си, оная ехидна има дързостта да ми пише и да иска 
прошката ми. Ватаци обсадил Сер и сега в Търнов си скубят косите. Нека батошовският Петър 
дигне войски да отиде да се бие… Нека Мицо запаше меч… Какво искат от мене? Нека баща й и 
брат й дойдат на помощ… – Той се изсмя. – Ума си загубили… Не разбират, че Ватаци само си 
дири белята.  
 Калоян доближи баща си. Улови го за ръкава, попита тихо: 
 – Защо не й простиш? От вашите крамоли ще се радват само враговете ни… 
 Александър бързо се извърна и изгледа сина си: 
 – Аз? Да простя на Ирина? А Калиман… Забрави ли? 
 Момчето обори тъжно чело. Остана дълбоко замислен. А там, в далечния Търнов, бе остана-
ла малката Десислава, която никога нямаше да види. В справедливото му сърце се бореха христи-
янското смирение и омразата към отровителката на непрежалимия братовчед. Откъм главната 
порта на Боянското селище се показа гончия, сведен почти до шията на коня, чиито юзди бяха 
потънали в пяна. 
 Ново послание на Ирина. 
 Венгрите бяха нахлули от север. 
 Тя заклинаше чичото на сина си да прости и забрави миналото пред днешната угроза. Да 
спаси великото дело на брата си Асена и предците, което бе застрашено да рухне. Без да се коле-
бае нито за миг, севастократорът Александър даде повеля: всички войски от Средецката област 
да се вдигнат против венгрите, в усилен поход към север. Преди да се метне на коня си, Алексан-
дър сложи тежко десница връз рамото на сина си, изгледа го пронизително с острия си, изпитате-
лен поглед и каза: 
 – Помни Калимана… 

Фани Попова Мутафова 
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ЧАВИН - ИНДИАНСКАТА ИМПЕРИЯ НА СИНОВЕТЕ  

НА ЯГУАРА 
Mного важна особеност на всички древни индиански култури и империи от Мексико до 

древно Перу е обожествяването на ягуара. За всички индианци той е могъщ бог, който управлява 
техния живот и пред който се прекланят. Ягуарът е бил „на власт” съвсем до скоро. Ацтеките 
владеели територията на днешно Мексико преди само 500 години! При тях божеството-ягуар е 
аналог на Сатаната в библейската традиция, противопоставящ се на пернатата змия, символ на 
доброто и светлината в най-широк аспект. Главният бог на „тъмната страна” носел трудното за 
произнасяне от нас име Тескатилпока – Димящото огледало. Вечно млад, всемогъщ, вездесъщ и 
всезнаещ, този безмилостен и непобедим бог е свързан с нощта и свещения ягуар, силите на мра-
ка и хищното зло. С него са свързани десетки и стотици хиляди човешки жертвоприношения. Но 
макар, че свещеният ягуар е неразделна част от всяка висока култура на древните индианци от 
Централна и Южна Америка, само една от тези високо развити и толкова интересни култури се 
прекланя пред ягуара като основно, върховно божество – Чавин. Първата действително висока 
култура, първата цивилизация, първата държава в древно Перу се появява около 900 години 
пр.н.е. Тази култура и най-древната империя днес познаваме под името Чавин. За първи път в 
Перу се развила култура, чието пряко или косвено въздействие може да се проследи в археологи-
ческите находки по крайбрежието и в Андите на места, отдалечени едно от друго на хиляди ки-
лометри.  

 Първите следи от културата Чавин 
са намерени в перуанското селище Чавин 
де Уантар. И макар, че днес учените знаят 
за още десетки други нейни центрове,  
най-значителният от тях си остава Чавин. 
През първата половина на 20 век го отк-
рива перуанският археолог професор Ху-
лио Сесар Тейо. Названието Чавин произ-
хожда от индиански езици - един от мно-
жеството карибски езици, на които са го-
ворили и говорят днес в северната част на 
Южна Америка. Думата „чави” означава 
ягуар на един от карибските езици, а 
„чавинави” – „синове на ягуара с копия”.  
 Градът Чавин възниква около 850 г. 
пр.н.е. Държавата на инките, с чиято кул-
тура и могъщество се сблъскали конквис-

тадорите, възниква 2000 години по-късно! Днес в Перу има два града, които предизвикват особе-
но възхищение: единият е най-древният, а другият – най-младият, макар и да е вече на 500 годи-
ни. Той е Мачу Пикчу – орловото гнездо на инките, което всяка година се посещава от стотици 
хиляди туристи. Най-древният е, естествено, Чавин – любимият обект за изучаване на археолози 
и историци. И двата града имат прекрасно местоположение. Руините на Мачу Пикчу са разполо-
жени във високата планина над долината на свещената за инките река Урубамба, известна със 
стремителното си течение и буйни тъмни води. Чавин е разположен още по-високо – на 3200 
метра над морското равнище в дива и красива месност, обкръжена от ледниците и вечния сняг на 
Андите. Единственият път към него води през прохода Коноконча на 4100 метра, а до входа на 
Чавин се стига през тунел, издълбан в планината на височина 5000 м. Защо всъщност древните 
хора са строили своите най-красиви градове на такива умопомрачително трудни за достъп места? 
Преди 3000 години най-древната южноамериканска индианска империя е обхващала цялата те-
ритория на Перу на север до Еквадор, на юг до Рио Гранде, източната граница следвала горното 
и средното течение на река Мантаро, а на запад достигала Тихия океан. Според археолозите по 

Стените на град Чавин 
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всичко личи, че Чавин е изоставен от своите жители и постепено загинал. Споменът за славата и 
значението на империята на синовете на ягуара с копия Чавин се запазил чак до колониални вре-
мена за разлика от неговите каменни храмове. Интересното е, че първите европейци възприели от 
индианците, преклонението пред Чавин като го сравнявали по значение с двата града, които са 
най-мощните символи на библейската и християнската традиция: Йерусалим и Рим. Испанецът 
Антонио Васкес още през 1620 г. пише за Чавин и неговото светилище: „В това селище има голя-
мо здание от дялан камък... Това е най-знаменитото светилище, което тук се почита така, както у 
нас се почитат Рим или Йерусалим. Тук са се събирали индианци за да извършват жертвоприно-
шения, защото дяволът на това място им показвал много поличби и те се стичали от цялата импе-
рия. Археолозите са открили няколко главни обекта в града, които създават много добра предста-
ва за това „най-знаменито светилище”. Първият от тях е Главният площад, заобиколен от 4 голе-
ми платформи. Най-вероятно това е мястото, където са се събирали поклонниците на свещения 
ягуар. Тук са намерени 2 от най-известните находки в Чавин: обелискът Тейо и олтарът, който 
местните индианци наричат „Олтар на седемте козлета”, а археолозите – „Олтарът на съзвездието 
Орион”. Това е огромен каменен блок със седем отверстия, които вероятно просто изобразяват 
характерните петна на ягуара. Обелискът Тейо е много особен и доста страшен скулптурен порт-
рет на божествения ягуар с 4 гигантски зъба и с огърлица от глави на ягуари. В изображението са 
вплетени и много растения, животни, морски раковини, змии и прилепи. От Главния площад на 
запад към Голямата пирамида води Стълбата на ягуарите. Най-характерен елемент в нея е реду-
ването на два цвята – частта от стълбите, обърната на север, е от черен камък, а тази на юг – от 
бял. Такива стълбища има към всяка от платформите на Главния площад. Голямата пирамида с 
височина 15 м. е разположена на западната платформа. Вътрешността й все още поднася изнена-
ди на археолозите, които продължават да откриват нови галерии и помещения. Между Стълбата 
на ягуарите и пирамидата се намира каменно предверие с фризове на прилепи и хора-ягуари, като 
отново се редуват черни и бели камъни. Вратата на хищните птици е същинският вход в пирами-
дата: 2 цилиндрични странични колони от черен камък са изцяло покрити с изображения на хищ-
ни птици – най-вероятно кондори. Колоните се допълват от фриз с още 14 кондора. Отново това 
са елементи с магическото и за индианците число 7 – 7 хищни птици гледат на север и 7 – на юг. 
Колоните на Вратата на хищните птици за голямо съжаление на тези, които искат да докажат 
„положителното” културно влияние на конквистата, доказват категорично, че индианците са поз-
навали колоната като архитектурен елемент хилядолетия преди стъпването на европейците в Пе-
ру. Вътрешността на Голямата пирамида е сложна – има няколко галерии, строени през различни 
епохи. Освен тях, през Голямата пирамида минават вентилационни (най-вероятно) шахти към 
тесните подземни светилища. Най-древното от тях е във форма на П с две водещи към него кръс-
тосващи се галерии. 

 На този подземен кръстопът вече 3 хиляди години стои гордо и 
предизвикателно изправено най-удивителното произведение в храма – 
колона във вид на копие с височина почти 5 м., известна с испанското 
си име “ланзон”. На нея е изобразено фантастично и страховито същес-
тво – без съмнение върховното божество на Чавин с човешко тяло и 
глава на ягуар с остри зъби, с колан от глави на ягуари и змии на гърба. 
Вторият по големина и известност град на синовете на ягуара с копия се 
намира в долината Касма в местността Серо-Сечин и се отнася към най-
древния период на съществуването на хората-ягуари. Открива го отново 
професор Тейо. Тук скулптурите са доста по-реалистични – портрети на 
смели воини с различен ранг. На един от монолитите археолозите пред-
полагат, че е изобразен военачалник или император с разкошни дрехи, а 
за да няма съмнение във военните му качества, на кръста му висят 4 от-
рязани човешки глави. Серо-Сечин сякаш разказва за времето, когато 
воините на културата Чавин завладяват избраната от тях територия. 
Храмовият комплекс Кунтур Уаси („Домът на кондора”) е построен 

Ланзон 
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близо до гр. Кахамарка. Храмът-пирамида е разположен върху 3 каменни платформи, на най-
горната от които са запазени 6 статуи в типичния стил Чавин. Храмовият комплекс Кунтур Уаси 
дължи името си на отлично запазените фризове с изображения на кондори, както и на изсечените 
в скалата в съседство с храма хищни птици. Толкова значима и влиятелна култура с могъща ре-
лигия не е можела да съществува без достатъчно солидна икономическа основа. За Чавин това е 
култивираното земеделие. С възникването на културата и държавата на синовете на свещения 
ягуар навсякъде в Перу, където позволявал климатът, индианците започнали да отглеждат царе-
вица. Повечето учени считат, че синовете на ягуара са донесли не само нова религия и стил в из-
куствата, но и нови, по-качествени от местните сортове царевица. Въпросът и днес е спорен, но е 
ясно едно: освен красиви храмове чавинците са строили и прекрасни напоителни съоръжения. 
Едно от тях се намира точно до Дома на кондора и има площ от 2.5 хектара. Основната му част е 
акведукт, прорязан в скалата. Водата от него минавала през няколко тунела, чийто стени са укра-
сени, разбира се, с ягуари. Към съоръжението има и отлично запазено светилище във формата на 
човешка глава. Друго известно водно съоръжение на империята Чавин е в долината на река Непе-
ня. Между два хълма чавинските строители построили дига с ширина в основата 24 м.! До нас-
тъпването на сухия сезон тя задържала водата в огромно водохранилище, което се захранвало от 
2 канала, по-дългият от които е 20 км. Основното съоръжение се допълвало от малки диги и кана-
ли, защитаващи посевите от буйните води на топящите се през пролетта снегове в Андите. Всъщ-
ност творението на синовете на свещения ягуар и днес се използва от перуанците в района и из-
пълнява своите защитни функции така добре, както и преди около 3000 години. По следите на 
ягуара днес археолози, историци и любителите на загатки си задават само един въпрос: откъде са 
се появили чавинските индианци? Това е една от загадките на древно Перу. Някои учени търсят 
прародината на индианците от Чавин не само извън Перу, но и дори извън Америка, стигат до 
Китай и Япония! Добре е, че поне засега никой не намесва извънземни посетители.  

 Територията на империята на синовете на свещения ягуар обхваща две големи географски 
области – Сиера (Андите) и Коста (пясъчното крайбрежие на Тихия океан). 

 Столицата Чавин е разположена на място със суров климат на близо 5000 м. надморска ви-
сочина. Нито едно от местата в границите на империята Чавин никога не е било подходящо за 
обитание на ягуарите. Професор Тейо търси нейните предшественици в западна Амазония, на 
десния бряг на река Мараньон, където и днес живеят ягуари. Но нито около този най-голям при-
ток на Амазонка, нито по горното течение на огромната река не са намерени никакви следи не 
само от Чавин, но и от никаква друга древна високоразвита култура. Но търсенето на родината на 
синовете на ягуара може да продължи и в друга посока: на север през Централна Америка до 
Мексико. В източната му част е родината на най-древната индианска цивилизация в цяла Амери-
ка – тази на олмеките. Никой не знае истинското им име или как са изглеждали. Но постепенно 
археолозите се убедили не само в съществуването на олмеките, но и в тяхната древност – преди 
повече от 3500 години те са създали огромни градове и култови сгради. 

 Олмеките също почитали свещения ягуар. В Мексико наследници на олмеките са не само 
маите, но и толтеките, а след тях и ацтеките.  

 Археологията открива следите на култ към свещения ягуар и в Централна Америка: Гвате-
мала, Салвадор, Коста Рика. И макар силата на влиянието му да отслабва, неговите следи са на-
мерени и в Колумбия. А Перу е съвсем близо. Ако се съпоставят във времето двете древни култу-
ри на олмеките и на Чавин става съвсем възможна хипотезата някаква част от олмеките да са дос-
тигнали до древно Перу. Хората, които са основали империята Чавин, са били едновременно вои-
ни и изкусни земеделци. Жителите на първата индианска империя в древно Перу почитали хищ-
ник, с когото са се срещали – могъщ и безмилостен противник. Под знака на свещения ягуар кул-
турата Чавин се превръща в империя, чието влияние се усеща в продължение на хилядолетия.  

 

Източник: www.catbg.net 
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СЕДЕМ СРЕДСТВА СРЕЩУ ГРИПА 
  
Грипът дойде и никой не е застрахован, че вирусите ще го подминат, но можем да опитаме 

да засилим имунитета. Седем прости средства могат да помогнат за стабилизирането на имунна-
та система. 

  
Витамин С 
Според специалистите сред най-силните врагове на сезонните вируси е витамин С. Освен 

че повишава устойчивостта към инфекции, той има и множество други функции – увеличава ус-
вояването на желязо, подпомага терапиите при високо кръвно налягане, атеросклероза и рак. Ви-
тамин С подобрява дейността на белите кръвни телца, които пък имат функцията да откриват и 
разрушават вирусите, бактериите и изродените клетки. Не забравяйте, че сред най-богатите из-
точници на витамин С са шипката, цитрусовите плодове и зеленчуците. 

 

Цинк 
 Цинкът е необходим за растежа и жизнеността. Има отношение към вътреклетъчните реак-
ции, клетъчното делене и клетъчната смърт. Микроелементът поддържа имунната система, об-
лекчава симптомите на простуда и грип и ускорява възстановяването. Съдържа се в задоволител-
ни количества в свинското, пилешкото, заешкото и телешкото месо, рибата, пълнозърнестият 
хляб, жълтъците, ядките и др. 
 

Витамин D 
 Витамин D играе важна роля за имунната система и регулира нивата на калций и фосфор в 
кръвта. Витамин D може да се задържи в тялото в продължение на няколко месеца, тъй като е 
мастно разтворим. Той се синтезира под действие на слънчевите лъчи в кожата и костите. С ви-
соко съдържание на витамин D са рибата, млечните продукти, яйцата и зелените листни зеленчу-
ци. 
 

Женшен 
 Женшенът има славата на панацея – лек за всички болести. Наричан е коренът на живота. 
Растението е враг на стреса, облекчава умората и подсилва имунната система. Съдържа комплекс 
от полезни вещества – глюкозиди, тритерпенови сапонини, смоли, алкалоиди, ферменти, захар, 
пектинови вещества. От витамините в най-голямо количество са витамин С, B1, В2. Женшенът е 
богат и на фосфор, манган, желязо. 
  

 Ехинацея 
 Ехинацеята е красива като цвете, но е лечебна билка. За подкрепа на здравето се използват 
стъблото, цветовете и корените – укрепват имунната система и предпазват от инфекции. Ценните 
качества се дължат на флавоноидите и полизахаридите, на които е богата. Има благоприятно 
действие срещу възпалителни процеси – най-вече на горните дихателни пътища, гърлото и уши-
те. 
 

Пчелни продукти 
 Пчелните продукти (мед, прополис, пчелно млечице, пчелен прашец) имат доказано анти-
оксидантно действие върху целия организъм.  
 

Чесън 
 "Природният антибиотик" съдържа десетки видове молекули, които се справят с патогени-
те. Неотдавна в него е намерен и редкият природен елемент германий, който има противотумо-
рен ефект. Изяждането на няколко скилидки на ден помага срещу честите простудни и вирусни 
инфекции, премахва умората, стабилизира работата на дебелото черво. 

 
Източник: http://bolenzdrav.com/ 
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АРМЕНСКИ СЛАДКИ 
(предложение на Светла Маринова от Добрич) 

 

Продукти: 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. олио, щипка сол, 1 ч.л. сода бикарбонат, 200 гр. орехови ядки, 
50 гр. стафиди, 1 кутийка локум, 1 ч.ч. пудра захар, 3 ч.ч. брашно тип 500, 1 ч.л. канела на прах, 3 
броя ванилия. 

Начин на приготвяне: Водата и олиото се слагат да заврат. След завирането им се приба-
вят содата и солта. Сместа се отмества от огъня. Прибавя се брашното наведнъж и се бърка с дър-
вена лъжица до отлепване на тестото от тенджерата. Тестото се оставя да се охлади. След това от 
него се късат топчета и се разтилат леко на дланта. В средата се поставя парченце локум и орехо-
ва ядка, които предварително са оваляни в канела и се оформя топче. Сладките се подреждат в 
тава, застлана с хартия за печене. Пекат се на 180 градуса до зачервяване. Изваждат се от фурната 
и още горещи се овалват в пудра захар, в която предварително са прибавени ванилиите. 



 
 

БУХТИЧКИ С ТЕЛЕШКИ САЛАМ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 

  Продукти: 2 картофа, 1 глава кромид лук, 200 гр. телешки салам, 2 яйца, 4 с.л. брашно, 100 
гр. настърган кашкавал, 1 равна с.л. бакпулвер, олио, черен пипер и сол на вкус. 

Начин на приготвяне: Обелените картофи се настъргват на едро ренде, кромида се нарязва 
на ситно, а салама на дребно. Смесват се брашното, кашкавала, бакпулвера, солта и черния пи-
пер. Прибавят се разбитите предварително яйца, картофите, кромида и салама. От сместа се греб-
ва с лъжица и бухтичките с телешки салам се изпържват в сгорещено олио. 

 


 

ВИТА ПИТА ЗА ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 

Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. прясно мляко, 1 мая, 1 ч.ч. хладка вода, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, 1 
ч.ч. краве масло, 250 гр. сирене, около 1 кг. брашно. 

Начин на приготвяне: Замесва се тесто с маята, млякото, водата и едното яйце с единия 
белтък (жълтъкът се отделя за намазване), солта, захарта и брашното. Тестото се разделя на 4 
топки, които си почиват 20 мин. Всяка топка се разточва, маже се обилно с мазнина и сирене. 
Слагат се една върху друга 4-те разточени топки. Навиват се на руло, усукват се на охлюв, маже 
се с жълтъка, втасва и се пече.  

 


 

ЗАХАРНИ ТОПКИ  
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен) 

 

Продукти: корите на един лимон и един портокал, 4 яйца, щипка сол, 80 гр. масло, 1 с.л. 
ром или коняк, 1 с.л. захар и брашно колкото поеме. 

Начин на приготвяне: С тези продукти замесваме меко тесто, което увиваме във фолио и 
го оставяме в хладилника за 1 час. Изваждаме тестото и правим фитили, които нарязваме на пар-
чета и оформяме малки топчета. В малка тенджера с много олио ги изпържваме. Приготвяме си-
роп: 1 ч.ч. захар и вода, 3-4 с.л. мед. Като стане сиропа, топчетата се овалват в него и се изваждат 
с решетъчна лъжица. Отгоре се посипват с различни пръчици. 
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ЗИМНО ПИЛЕ С КИСЕЛО ЗЕЛЕ  

(предложение на Илия Костов от Добрич) 
 

 Продукти: 1 пиле, 1 кисела зелка, 4 сухи чушки, 300 гр. печурки, 1 ч.ч. ориз, 3 глави лук, 3 
скилитки чесън, червен пипер, смлян черен пипер, чубрица, свинска мас, сол и олио. 

Начин на приготвяне: Запържва се една глава лук с малко олио. Към лука се прибавят и 
предварително нарязаните гъби. След като се задушат, се добавя ориза. Овкусява се с черен и 
червен пипер. Прибавя се ч.ч. вода. Вари се до омекване на ориза. С приготвената смес се пълни 
пилето и се зашива. Зелката се измива и нарязва. Слага се в тава или гювеч. Прибавя се останалия 
лук, сухите чушки, нарязания чесън, червен и черен пипер, чубрицата и маста. След като всичко е 
готово, пилето се слага в средата. Покрива се с фолио и се пече в умерена фурна около 3 часа. 

 




 

МАЛКИ БАНИЧКИ СЪС СИРЕНЕ 
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 

Продукти: 150 мг. разтопено масло, 250 мл. вода, 4 яйца, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. настъргано 
сирене и половин ч.л. сол. 

Начин на приготвяне: Маслото, водата и солта се слагат да заврат. Постепенно се добавя 
брашното, като се бърка, докато тестото започне да се отделя от стените на тенджерата. Разстила 
се върху дъска да се охлади. Прибавят се постепенно две яйца и се смесва добре. Разточва се лист 
и с чаша се изрязват кръгчета. Във всяко кръгче се поставя смес от сирене, разбъркано с третото 
яйце. Кръгчето се прегъва и се защипва добре с пръсти. Отгоре баничките се намазват с разбито 
яйце. Слагат се в намазнена тавичка и се пекат до зачервяване. 

 
 


 

МЛЕЧНА БАНИЦА 
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица) 

 

Продукти: 1 пакет домашна юфка, половин л. прясно мляко, 2 с.л. олио, 1 ванилия, 5 яйца и 
захар на вкус. 

Начин на приготвяне: Разбивате добре яйцата и се смесват с прясното мляко, в което е 
разтворена захарта. Прибавяме ванилията и разбъркваме всичко добре отново. Олиото с юфката 
слагаме в тава, като разстиламе равномерно навсякъде. Заливаме я с горната смес равномерно и 
печем на 180 градуса до сгъстяване и получаване на коричка. 

 
 


 
 

САНДВИЧИ С ШУНКА 
(предложение на Александра Тодорова от Шумен) 

 

Продукти: 200 гр. шунка, 1 к.ч. прясно мляко, 1 с.л. брашно, 3 яйца, хляб, мазнина за пър-
жене. 

Начин на приготвяне: Между 2 филии се поставя тънко парче шунка. Брашното, млякото 
и яйцата се разбиват много добре. Филийките с шунката се потапят в яйчената смес и се пържат в 
сгорещено олио. Поднасят се топли.  
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ПУМАТА – НАЙ-ГОЛЯМА СРЕД МАЛКИТЕ И НАЙ-МАЛКА 
СРЕД ГОЛЕМИТЕ КОТКИ 

 
 Пумата е господарят на двете Америки на север от ка-
надския щат Юкон, на юг до Огнена земя с ареал на разпрос-
транение повече от 110 градуса. За първи път е описана от 
зоолога Линаеус през 1771 г. Това е дивата котка, позната с 
най-много имена – рекорд, който официално е признат и от 
Гинес. Само на английски език те са над 40, към тях трябва 
да добавим и имената й на испански, португалски и многоб-
ройни местни индиански езици и наречия. Наричат я кугар, 
катамаунт, пантера, еленова котка, планински дявол, кралска 
котка, мексикански лъв, планинска пищяща котка, сребърен 
лъв, планински лъв (най-популярното й име на английски 
език) и пума – нейното древно местно перуанско име на ези-
ка кечуа. Грацията и силата на пумата са били обект на въз-
хищение и преклонение в културите на индианците в двете 
Америки. Има достоверни сведения, че столицата на инките 

Куско е планирана във формата на лапа на пума, а името на дивата котка са носели местности и 
хора. С нея се отъждествявал и богът на небето и гръмотевиците Виракоча. Народът моче често 
изобразявал пумата в изящната си керамика.  

В Северна Америка пумата е тясно преплетена с митологията на индианците хо-чуук „или 
уинебаго” в щатите Уисконсин и Илиноис, както и с митовете на индианците шайен. За апачите 
и уалапаите в Аризона воят на пумата бил предвестник на смъртта. Пумата е най-често срещана-
та дива котка в Новия свят. Това е и котката с най-разнообразни местообитания: можете да я 
срещнете на надморска височина до 4600 м. на най-различни терени: гори, тревисти райони, 
планини и блата – особено в Южна Америка, където избягва местата, обитавани от най-голямата 
дива котка на континента – ягуара. Макар и да му отстъпва като ръст и сила, все пак пумата е 
най-голямата дива котка на цял един континент – Северна Америка. Пумите имат тежко, набито 
тяло, здрави крайници с едри кости и дълга дебела опашка. При този вид котки разликата между 
мъжките и женските е значителна, до 40 процента. Затова и данните за височината им 61-76 см., 
дължината на тялото 95-243 см., опашката 53-82 см. и теглото им 27-102 кг. варират в толкова 
широки граници. Пумата е втората в Америка и четвъртата най-тежка дива котка в света, отс-
тъпвайки само на тигъра, лъва и ягуара въпреки, че генетично е по-близо до малките диви котки. 
Всъщност, пумата е най-голямата в семейство Felinae (малки котки) въпреки, че може би място-
то й е по-скоро при големите котки в подсемейство Pantherinae. Зоолозите считат, че днешното 
семейство Felidae се е появило преди около 11 милиона години в Азия. Местните за двете Аме-
рики видове диви котки най-вероятно са преминали на континента преди около 8 милиона и по-
ловина години по съществуващия чак до края на последната Ледникова епоха Берингов провлак. 
За разлика от почти всичките си роднини, но също като лъва, пумата е с едноцветна окраска на 
козината – точно това означава и латинското й име Puma concolor. Цветът й варира от сивкаво 
кафяво (северните части на Америка) до червеникаво кафяво (в тропическите части) с бяло на 
корема и по муцуната, по която от двете страни има и характерни черни петна. С изненада ска-
чат на разстояния до 12 м. по земя! Задните им крайници са пропорционално по-дълги от пред-
ните, което им позволява да извършват тези огромни скокове. Едва ли е приятно да видиш дива 
котка, която те преследва с такъв скок. Освен това пумата има големи лапи, подплатени с козин-
ка отдолу, което й помага да преодолява неравни терени. Кучешките зъби на пумата, които са 
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дълги около 4 см., улесняват сграбчването на плячката й. Опашката й служи за баланс при прес-
ледване по време на лов. Пумата е денонощно активен хищник въпреки, че предпочита повече 
нощта и мрачните моменти вечер и на разсъмване. Създадена е да се катери по дървета, по 
стръмни планински склонове и да спринтира в гонитбата на плячката си. Тези толкова интересни 
диви котки се хранят с всичко, което им попадне пред очите. Основната част от менюто им е от-
делена за елена, но към него можем да добавим катерици, зайци, бобри, диви свине, гризачи, пуй-
ки, таралежи, насекоми, жаби, прилепи, скакалци, скунксове и дори алигатори. Хранят се и с 
мърша. Понякога нападат и домашни животни, ако плячката в ареала им е намаляла застрашител-
но. Но на това се дължи често и смъртта на тези диви котки при самозащита на едри копитни жи-
вотни. Пумата е много потайна, а плячката й обикновено няма идея, че я дебнат, докато не стане 
твърде късно. За съжаление, това понякога се отнася и за хора. Някои от тях, които обичат да се 
разхождат из горите, не чуват нищичко, преди 80-килограмовата котка да се хвърли на гърба им 
и да захапе с кучешките си зъби задната част на главата им. Не са малко хората, които са напада-
ни и дори убивани от пуми в двете Америки, но това в никакъв случай не е правило.  

Пумата обикновено предпочита да не закача хора. Както почти всичките си роднини, пума-
та е индивидуалист. Всяка пума има ясно обозначена територия, която маркира и защитава. Лов-
ната територия на мъжките е значително по-голяма от тази на женските и често обхваща няколко 
участъка, контролирани от женски. Двойки се формират през размножителния период, който трае 
само 2 седмици. Бременността при пумата трае 90 – 98 дни, раждат се от 2 до 6 малки, които те-
жат само по 200 гр. Те са със сини очи и кафява козинка, покрита с черни петна, които изчезват, 
когато малките станат на около 6 месеца. Цветът на очите им също се променя – на около 4 месе-
ца той става зелен – една от най-красивите особености във външността на пумата. Тези диви кот-
ки достигат полова зрялост между 2 и 3-годишна възраст, тогава и напускат леговището на май-
ката. Живеят средно около 21 години. Пумата е много разговорлива дива котка – може да издава 
много разнообразни звуци: не може да издава рев като големите диви котки, но може да цвърчи, 
подсвирква и понякога дори да пищи. Този звук се издава единствено от разгонените женски. И 
сигурно е много странно да го чуеш в джунглата на Амазонка, например. От идването на коло-
нистите в Америка пумата е преследвана непрекъснато – убиват ги за нападения над домашни 
животни и макар и в по-малка степен, заради кожата им. Но напук на „усилията” на хората, броят 
на тези грациозни и силни диви котки остава доста стабилен, защото пумата е изобретателна и 
адаптивна.  

От всичките нейни 24 подвида (според ня-
кои оспорвани класификации те са дори 32) само 
един е застрашен от изчезване с мрачните прог-
нози, че това ще се случи след 25 до 40 години – 
пумата във щата Флорида Puma concolor coryi. 
Тя е с дълги крайници, по-малки лапи, по-дребна 
глава, сякаш с по-злобно излъчване и по-тъмна 
червеникава козина. В дивата природа са остана-
ли само 75 пуми от повече от 500 в началото на 
века. Заплахите, които ги дебнат, са пресушава-
нето на блатата Евърглейдс, спортният лов, жи-
вачното натравяне на почвата, колите и липсата 
на генетично разнообразие. Има някои развъдни планове за кръстосване с близки популации от 
други подвидове и за връщането на младите пуми обратно в дивата природа с надеждата за създа-
ването на нова стабилна популация във Флорида. Но докато междувременно продължава унищо-
жаването на пумите в този щат, шансовете им за оцеляване ще продължават да намаляват. 

Източник: www.catbg.net 
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БОГАТИТЕ БЪЛГАРИ 
 

Списъкът "Богатите българи" е съставен на базата на публична информация. Данните подлежат 
на непрекъсната актуализация. Екипът на "Криминален свят" не носи отговорност при настъпили про-
мени във финансовото състояние на посочените лица. 

Михаил Михов, индустриалец – над 50 млн. лв. Собственикът на компанията "Булбрю" започ-
ва бизнеса си с дребна търговия, туризъм и посредническа дейност. Той самият се определя като ин-
дустриалец, а не като бизнесмен. Понастоящем ръководи "Булбрю", която обединява трите пивоварни 
във Варна – "ММ биър", в Мездра – "Леденика", и в Русе. Собственик е на "ММ Холдинг", който 
включва – "ММ електроникс", специализирана в продажбата на електроуреди, завод "Димят" за вина и 
ракии и хотел "Дунав плаза" в Русе. Запаленият по спорта икономист управлява варненския отбор по 
баскетбол "ММ биър Черно море". 

Васил Божков – Черепа, предприемач – над 3 млрд. лв. Първата фирма на бившия председател 
на Българския бизнесклуб "Възраждане" Васил Божков се е занимавала с търговски и финансови опе-
рации. След този старт следва успешната 1991 г., през която изгражда верига от бюра за обмен на ва-
лута, пише в сайта на "Нове АД холдинг". От 1992 г. насам компанията трайно се установява в актив-
ния икономически живот на България. В състава на холдинга влизат няколко успешно работещи фир-
ми. Данни на полското списание "Впрост" го посочват, като най-богатия българин. 

Дарина Павлова, бизнесдама – над 2.5 млрд. лв. Съпругата на покойния президент на "MG 
Корпорация" и баща му Павел Найденов управляват богатството, наследено от Илия Павлов. По неза-
висими оценки стойността на активите надхвърля 2.5 млрд. лв. Дарина Павлова прекрати дейността 
си, свързана с компанията за модели "Мегаталант", за да се концентрира върху управлението на по-
важните компании в рамките на корпорацията. 

Игнат Канев, предприемач – над 500 млн. лв. Българинът, който вече пет десетилетия живее и 
работи в Канада, е емигрирал през 1941 г. на 14-годишна възраст. В самото начало започва бизнес с 
имоти, днес фирмата му, която е с най-голямата сграда в Канада, осигурява работа на повече от 400 
човека и има годишен оборот от 250 млн. долара. Мултимилионерът е обявен за бизнесмен №1 на Ка-
нада. В България има едноименна фондация, чрез която дарява средства на нуждаещи се домове у нас. 
Известен е в деловите среди на САЩ и Канада като преуспял строителен предприемач и меценат с ог-
ромно финансово състояние. 

Гриша Ганчев, предприемач – над 500 млн. лв. Собственикът на "Литекс Комерс" и шеф на 
един от най-големите футболни клубове в страната "Литекс", натрупа значително финансово състоя-
ние. Днес той е сред най-големите спонсори на спорта у нас. Бившият спортист се занимава с доста 
печеливш бизнес чрез фирмата си "Литекс Комерс" за търговия с горива. Негова собственост е и про-
изводството на соковете "Куинс" и кафе "Либерте". Бизнесменът е и известен колекционер на скъпи 
картини на български художници, които се оценяват на милиони лева. 

Петър Манджуков, предприемач – над 500 млн. лв. Член на Бизнесклуб "Възраждане", издател 
на вестник "Дума", на "Балкан българска телевизия" (ВВТ), притежава лиценз от държавата за търго-
вия с оръжие. Роден е през 1942 г. в Пловдив. Името му нашумява през 1999 г., когато основава дру-
жеството "П.М. Груп" АД, което обединява фирмите му, създадени до момента. Понастоящем е изпъл-
нителен директор и председател на Съвета на директорите. Притежава ЗММ София, "Инфомедия" АД, 
"ИПМ хотели" АД, собственик на хотел "Панорама" в Пампорово, Винарска къща "Виноградец". Една 
от фирмите му фигурира в доклада на ООН за търговия с режима на Саддам Хюсеин "Петрол срещу 
храни". Основен спонсор на кампаниите на президента Георги Първанов. 

Валентин Златев, предприемач – над 200 млн. лв. Генералният изпълнителен директор на 
"ЛУКойл България" е един от най-проспериращите млади бизнесмени у нас. Само активите на Бургас-
ката рафинерия, която той управлява, след приватизацията са оценени на повече от 100 млн. лева. В 
момента Златев оглавява българската част от компанията, включваща преработвателно предприятие, 
верига бензиностанции, пенсионно осигурителен фонд, търговско дружество и др. В края на март 2003 
г. Валентин Златев стана представител на президента на НК "ЛУКойл" за Албания, България, Македо-
ния, Сърбия, Черна гора и Хърватска. 

Източник: www.dir.bg 
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МАЛКИ КУХНЕНСКИ ТРИКОВЕ 
 

За картофи – как да ги задържим по-дълго време обелени, нарязани и готови за готвене, 
без да посивеят и почернеят? Просто ги слагате в кутия или купа с капак и вода. Водата трябва да 
покрива поне един пръст картофите. След това прибирате в хладилник. Важно е само да ги изва-
дите ден преди да ги готвите, за да се отпуснат и да изравнят температурата си със стайната. 

 

* * * 
 

Ако искате да настържете кашкавал, но той е прекалено мек (някои видове се характеризи-
рат именно с мекост), то го сложете предварително за 20-30 мин. във фризера. Така кашкавала ще 
стане по-твърд и много по-лесен за настъргване. 

 

* * * 
 

Как да запазите зеленчуците в салата хрупкави за по-дълго време? Знаете, веднъж наряза-
ни и овкусени, те трябва да се сервират веднага, в противен случай пускат всичките си сокове, 
омекват и губят вкуса си. За да избегнете това, можете да пробвате следното – първо в купата за 
салата слагате дресинга, който сте подготвили; след това нареждате зеленчуците – първо моркови 
и чушки, след това домати, краставици, репички, а най-отгоре айсберг, рукола, маруля и т.н. Пок-
рийте зеленчуците с леко навлажнена хартия (можете просто да сложите кухненска хартия и да 
напръскате отгоре с вода). След това прибирате в хладилник. Така зеленчуците могат да се запа-
зят до максимум 12 часа. Преди вечеря изваждате купата, махате кърпата, добавяте крутони по 
желание, сол и разбърквате добре. 

 

* * * 
 

Следващият съвет е тестван лично от нас и наистина дава ефект. За да избегнете лютенето 
и сълзенето в очите при рязане на лук, можете да тествате следните хитрини: едната е да охлади-
те лука в хладилник, преди да го нарежете; другата е да го посолите и след това да го накълцате 
на ситно. Веднага след като сте готови, измийте старателно ножа и ръцете си и в никакъв случай 
не вдигайте ръка към очите си, за да избършете сълзите. 

 

* * * 
 

Авокадото вече не се смята за толкова екзотично и все по-лесно може да се намери в мага-
зините, а рецептите с него изобилстват. Ако го ползвате в кухнята си, може този съвет да Ви е от 
полза – за да не почернява авокадото, след като сте го намачкали на каша и подготвили за гуака-
моле, например, оставете костилката вътре и я отстранете непосредствено преди да сервирате на 
трапезата. 

 

* * * 
 

Защо е полезно да похапваме черен шоколад? 
Веднага отговаряме: Да прогоним черните мисли, защото консумацията на черен шоколад 

може бързо и ефективно да Ви отърве от тежки емоционални сривове. Затова ако искате да пос-
тигнете душевно спокойствие, заложете на черен шоколад с възможно по-високо съдържание на 
какао. Повечето хора с наднормено тегло погрешно смятат, че това лакомство е една от основни-
те причини за проблемите им. Диетолозите са категорични, че наистина храните с високо съдър-
жание на мазнини и калории могат да се отразят на фигурата и здравето. Но черният шоколад на-
малява емоционалното напрежение и депресивните мисли, без да води до увеличаване на теглото. 
По време на проучването специалисти открили още едно уникално свойство на какаовата сла-
дост. Комбиниран с правилно хранене, черният шоколад може да редуцира хроничната умора, 
синдром, който често засяга младите хора с напрегнато ежедневие. При такива състояния се пре-
поръчва приема на шест парченца черен шоколад три пъти дневно. 

Източник: www.zajenata.bg 



19 

 Професорът на изпит: 
 - Как се познава бременна жена? 
 - Ами с голям корем, криви крака… – отговорил студента. 
 Професорът се изправил в цял ръст и попитал: 
 - Краката криви ли са ми? 
 - Да! 
 - Корем имам ли? 
 - Да! 
 - Е, като чуеш, че съм родил си донеси книжката да ти пиша 3! 



 
 

 Прибира се някакъв у дома, доста пийнал. Жена му в кухнята, мие някакъв 
тиган. Пича я поглежда с размътен поглед, трясва с юмрук по масата и изревава: 
 - Аз съм шефът в тая къща! 
Жена му без да коментира, просто се извърта и му залепя тигана в главата. Пича, 
естествено – нокаут. В това време пристига съседката: 
 - Въх, Миме, твоя що лежи насред кухнята? 
 - Той е шефът в тая къща! Където си иска, там ще лежи! 



 
 

 Студент по ветеринарна медицина влиза на изпит и професора му задава 
следния въпрос: 
 - Може ли да се направи аборт на крава? 
 Студентът много се замислил и професорът като видял това му казал да из-
лезе навън в коридора, да си помисли и като се сети, да се върне и да му отгово-
ри. Студентът излязъл и тръгнал да се разхожда по коридора много умислен. По 
пътя си срещнал един негов приятел, който го попитал за какво се е замислил: 
 - Абе, мисля си, дали може да се направи аборт на крава? 
 - Ей, човек, в какво си се забъркал, бе! 



 
 

 - Мамо, днес ни правиха изследвания в училище. Оказа се, че в класа има 
само една девица. 
 - Ти ли беше, Марийке? 
 - Не, мамо. Даскалицата! 



 
 

 Открили супермаркет, в който имало всичко. Идва клиент и казва: 
 - Дайте ми половин килограм крокодилска опашка. 
 - Заповядайте! 
 Идва друг: 
 - Дайте ми 20 яйца от розово какаду! 
 - Няма проблем, заповядайте! 
 Идва трети: 
 - Дайте ми 2 килограма нищо! 
 Продавачът се стъписал и извикал шефа, който казал:  
 - Аз ще обслужа този клиент! 
 Поканил мъжа да отиде с него. Отишли в мазето, където било тъмно като в 
рог. Шефът попитал: 
 - Какво виждате? 
 - Нищо… 
 - Точно 2 килограма е. Вземайте го и отиваме на касата! 
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ИСТИНАТА 
(Криминална загадка) 

 „Много е правдоподобно, за да бъде истина“, беше казал инспектор Стрезов по-скоро от 
желание да не се съгласява веднага с предложената от свидетелите версия, колкото поради някак-
ви други странични обстоятелства. Капитан Петров го погледна учудено, той не обичаше подоб-
ни фрази. За него всичко беше ясно. Когато дойде пръв на местопроизшествието, завари постра-
далия да лежи възнак на земята с разбита от керемида глава, точно под стряхата на постройката. 
Самата керемида беше счупена на парчета. Капитан Петров лично се качи на покрива и с очите 
си се увери, че една керемида липсва. „За мен истината е тази – паднала е керемида от покрива и 
го е ударила по главата“, каза малко рязко той. „Добре“ – инспектор Стрезов махна разсеяно с 
ръка и се заизкачва по стълбите нагоре. На покрива той видя същото, което вече знаеше от капи-
тан Петров – липсваше една керемида… 

 „Прекалено е правдоподобно…“ – мислеше Стрезов, завърнал се в своя кабинет. През цяла-
та му дългогодишна практика не се беше случвало някому да падне керемида на главата, макар 
че изразът „току-виж ми паднала керемида на главата“ се радва на твърде широка популярност. 
Стрезов реши да си припомни всичко отначало. Четвъртитото дворче, обградено отвсякъде с ра-
ботилнички, чиито малки продълговати прозорчета бяха високо над човешки ръст; тримата въз-
будени свидетели, колеги на пострадалия, заети с всекидневната си работа в складовото помеще-
ние и изтърчали навън, сепнати от вика; стълбата за тавана в складовото помещение; самият пок-
рив – без улуци, с подменени, блестящи на слънцето ламарини и четири реда нови керемиди по 
билото. Накрая – пострадалият, чиято глава лежеше точно там, където над него завършваше стря-
хата. И това беше всичко. 

 – Разрешете да остана – козирува капитан Петров и затвори зад себе си вратата на кабинета. 

 – Наредете да се направи инвентаризация на склада, а Вие лично проверете за следи, оста-
нали от преместване на трупа. 

 – Нима се съмнявате, че… – понечи да каже капитан Петров. 

 – Съмнявам се, че не става въпрос за нещастен случай, а за добре обмислено престъпление! 

  

 Какво е накарало инспектор Стрезов да мисли така? 

ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ: 

 
 На задача 1: Трябва да ходи през ден! 

 

 На задача 2: Мотоциклетистът, защото е бил без каска! 

 

 На задача 3: Първо отиват полицая и престъпника, връща се полицая. Отиват полицая и ед-
но от момченцата, връщат се полицая и престъпника. Отива бащата и другото момченце, връща 
се само бащата. Отиват майката и бащата, връща се майката. Отиват полицая и престъпника, връ-
ща се бащата. Отиват майката и бащата, връща се майката. Отиват майката и едното момиченце, 
връщат се полицая и престъпника. Отиват полицая и второто момиче, връща се полицая. Отиват 
полицая и престъпника.  
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