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 НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 
 

09.02.2015 г., Загреб, Хърватия    
 
 Президентът на Евро-
пейския съюз на сляпо-
глухите – д-р Саня Тарцай, бе 
наградена с Ордена на хърват-
ската звезда с лика на Катари-
на Зринска. 

 Президентът на Република 
Хърватия ежегодно удостоява 
заслужили лица – хърватски и 
чуждестранни граждани, организации и юридически лица, с ордени и отличия за изключителните 
им заслуги, принос и върховни постижения в кариерата им. На 09.02.2015 г. на традиционна цере-
мония в президентския дворец, президента на Република Хърватия, д-р Иво Йосипович, удостои 
президента на Европейския съюз на сляпо-глухите и председател на Хърватската асоциация на 
сляпо-глухите „Додир“, д-р Саня Тарцай, с честта да бъде носител на Ордена на хърватската звез-
да с лика на Катарина Зринска. Тази чест й бе оказана за изключителната й служба в сферата на 
здравеопазването, социалното подпомагане и насърчаването на социални морални ценности, 
признаването и създаването на среда за качеството на живот на сляпо-глухите в Хърватия и света. 
Тя е и първия сляпо-глух човек в Хърватия, удостоен с това отличие.  
 
28.02.2015 г., Загреб, Хърватия 
 
 Исторически подпис! Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз на 
глухите и Европейския съюз на сляпо-глухите. 

 Хърватската асоциация на глухите и тежкочува-
щите бе домакин на срещата между Европейския съюз 
на глухите (ЕСГ) и Европейския съюз на сляпо-
глухите (ЕССГ) - двете най-важни организации в сфе-
рата на глухотата и сляпо-глухотата в Европа. Призна-
вайки, че ЕСГ и ЕССГ споделят общи ценности за пра-
вата на глухите и сляпо-глухите хора, по време на за-
седание на управителния съвет на ЕСГ, д-р Саня Тар-
цай, президент на ЕССГ и Марко Йокинен, президент 
на ЕСГ, подписаха споразумение за сътрудничество, 
имащо за цел да се установи официална рамка за сът-
рудничество и засилване на съвместните дейности 
между ЕСГ и ЕССГ, за да се улесни развитието на ус-

лугите в полза на глухите и сляпо-глухите хора в Европа. Споразумението за сътрудничество 
между ЕСГ и ЕССГ ще гарантира не само насърчаване на взаимното разбирателство между наци-
оналните асоциации на глухите и националните организации на сляпо-глухите, идентифициране 
на потенциални възможности за финансиране на проекти, премахване на пречките за успешното 
изпълнение на партньорството, но ще насърчи включването и на двете организации в съвместни 
усилия на политическо лобиране и активен стремеж към пълно признаване на правата и потреб-
ностите на глухите и сляпо-глухите хора във всички аспекти на живота. 

 
Източник: www.edbu.org  

Превод от английски език: Светлозар Парапанов 
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ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ В ГРАД ЯМБОЛ! 
 

    Отмина дългата зима и предвестниците на пролетта започнаха да се забелязват. Разцъфте-

лите минзухари, нарциси и зюмбюли разхубавиха природата с техния аромат: 

Пролет мила, животворна,  

колко хубава си ти! 

И засмяна, благотворна,  

пълна с драгост, с красоти! 

В това топло, приятно време, за разнообразяване на живота си, членовете на ТО на НАСГБ 

– Ямбол се събраха да отбележат настъпването на пролетта. Председателят Лечко Димов с благи 

и красиви думи честити празниците и пожела на всички членове и техните семейства здраве, бор-

бен дух и приятно изкарване на тържеството. Сътрудникът Мария Димова прочете текстове за 3-

ти март – подписването на Санстефанския мирен договор, за Международния ден на жената и ре-

цитира стиха: 

Жената е желание, копнеж, 

жената е трептение и наслада, 

жената все е цел и е стремеж, 

жената е безкрайна изненада! 

В храма си от земен благослов, 

напук на всички писани закони, 

жените са единствено любов,  

жените са най-свидните икони! 

    На Благовещение Архангел Гавриил възвестява Дева Мария за това, че тя ще роди Спаси-

теля на човечеството.  

С поздрав и цвете поздравихме юбилярката Димка Георгиева. Певците на териториалната 

организация – Митко, Денка и Лечко запяха и развеселиха присъстващите. Зави се хоро, извиси 

се глас, дочу се песен. Приятно е и е хубаво, когато видиш усмихнати лица. Тържеството продъл-

жи с шарено яйце и козунак в ръка – предвестници на приближаващия голям празник – Великден. 

Отново ден Велик е,  

Христос воскресе днес, 

и радост във сърцата, 

от тази блага вест! 

Великден! Христос Воскресе! 

През този месец нашата сътрудничка г-жа Димова има рожден ден. Пожелаваме й здраве и 

за напред да бъде все така усмихната и всеотдайна в работата си.  

Емоции, радост и веселие струеше навсякъде! С песни и танци времето неусетно премина. 

Купонът свърши, но ние продължаваме нашата борба за достоен живот и равни права. Нека още 

дълги години празнуваме заедно, защото животът е прекрасен и трябва да се веселим. 

 Здраве и дълъг живот за всички! 

Лечко Димов 
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АКО ИМА КИТКА НА СВЕТА! 

„Ако има китка на света, 

да побира цяла пролетта, 

с клоните зелени и с цветята, 

с песните на птиците в гората, 

ей такава китка, ако има, 

нея бих ви подарила!“ 

С тези стихове бяха поздравени жените от ТО на НАСГБ – Шумен на осмомартенското 
тържество от сътрудничката Върбина Станкова. Радваме се, че от поканените гости ни уважиха: 
Любка Лазарова – председател на ТСО на ССБ – Шумен, Дочка Стоянова – сътрудник на ТСО на 
ССБ и Сашка Николова – експредседателка на бившата търговишка организация на сляпо-
глухите. Група „Еделвайс“ поздрави жените със специално подготвената програма – с четири 
песни соло и дует. Дойде ред и на кулинарната изложба. Журито оцени и класира изделията. 
Всички получиха награди за положения труд.  

79-годишната Александра Тодорова прочете стихотворението „Майка“ и разказа как са 
празнували Осми март преди години. Г-жа Лазарова поздрави жените с топли, мили слова и про-
чете стихове за жената. Всички бяхме приятно изненадани от нейния жест. Тя поднесе на жените 
по един чудесен подарък с надпис „Честит 8-и март“. След тържествената част присъстващите си 
хапнаха от храната закупена от ръководството на организацията и от кулинарните вкусотии.  

 Тържеството продължи с хора, танци и веселие.  

 Разделихме се с пожелание за здраве и до нови срещи на Първа пролет и Великден. 

 
Върбина Станкова  

ДАЛЕЧЕН СПОМЕН! 
  

Решението на криминалната загадка от рубриката "Занимателна страничка" на списание 
"Звук и светлина" беше много лесна за мене. За лекотата на решението ми помогна конкретен 
случай с глух човек, който искам да споделя с Вас – читателите.  

Като дете ходих лятото да се къпя и плувам във вировете на реката. Там се събираха деца 
от целия град. Имаше и три деца със слухови нарушения. Двете, които бяха по-големи от мен, 
стояха изолирано настрани – смутени и срамежливи от проблема със слуха.  

 Третото пък искаше да общува и ходеше от човек на човек. То мърдаше устни в някакъв 
изказ, правеше жестове, но за съжаление без резултат. Всички вдигаха рамене в недоумение и му 
обръщаха гръб. Най-после стигна и до мен. От наблюденията ми стана жал за него и не исках да 
го отпратя като останалите. Да си призная аз също бях много объркан, защото за първи път се 
срещах със слухово затруднен. Реших да започна да му говоря, макар да знаех че няма да има ре-
зултат. Но останах изненадан, защото когато започнах да говоря момчето ту кимаше с глава, ту я 
поклащаше отрицателно. Тогава разбрах, че то разчита думите по устните ми. Видях как се за-
радва и започна бързо да мърда с устни и с жестове, със знаци да ми показва нещо, но този път аз 
неразбиращо вдигнах рамене. Тогава момчето ме хвана за лакътя и ми посочи водата, след което 
размаха ръце. Тези знаци аз разтълкувах като "Хайде да плуваме заедно". После усвоих още един 
знак – "Хайде да правим скокове във водата". От този ден това момче започна да търси присъст-
вието и приятелството ми всеки път, когато ходех на реката. 

Петко Абаджиев 
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ПРИЗНАНИЕ ЗА БЛАГОРОДНОТО ДЕЛО 

 

 Върбина Станкова е сътрудник на ТО на НАСГБ – 

Шумен. През месец април се навършват десет години 

служба на хората с двойно сензорно увреждане. Шуменс-

ката организация е създадена през 2002 г. Тогавашен пред-

седател е Янко Стайков. През 2005 г. за председател е изб-

ран Цвятко Найденов. Като сътрудник започва работа и 

Върбинка Станкова – неговата съпруга. Тя прегръща анга-

жиментите си с хъс и ентусиазъм. През същата година 

добричката и шуменската организация бяхме на почивка в 

Момин проход. Там имахме възможност да се опознаем. 

Върбина ме впечатли със своите организаторски способ-

ности и с широко скроената си душа. Узнах, че е работила 

39 години като начална учителка. Същевременно е председателствала и в профсъюза. Този опит, 

натрупан в годините, й помага при работата със сляпо-глухите.  

Върбина има две дъщери и 4 внука. Момичетата й следват нейния път – избрали педагоги-

ческото поприще.  

По време на пребиваването ни в Момин проход се сближихме много. По-късно често раз-

говаряхме с Върбина по различни въпроси на нашите организации. Тя задаваше важни въпроси 

във връзка с водене на документацията, с реализиране на различни мероприятия, за дарения и 

други. Не случайно шуменската организация е една от най-дейните в Асоциацията. Върбина оби-

ча хората и те я обичат. Когато човек си върши работата с любов, неминуемо ще пожъне богата 

реколта. Тя винаги оказва адекватна помощ на своите членове, не жалейки усилия и средства. 

Домът й е винаги отворен за тях. През 2010 г. съпругът й, тогавашен председател на организаци-

ята, безкористен радетел на добрина и човечност – Цвятко Найденов почина, но Върбина про-

дължи да работи за каузата на сляпо-глухите хора. И до днес тя е сътрудник на Янко Стайков – 

настоящият председател на шуменската организация. Определено може да се каже, че шуменска-

та и добричката организация си партнират добре и в разбирателство. През десетгодишния период 

сме провели пет приятелски срещи, отмаряли сме съвместно в Момин проход, Вършец и Шипко-

во. 

Скъпа Върбина, поздравяваме те по случай десетгодишната служба на хората с двойно 

сензорно увреждане. От мое име и от името на ръководството и членовете на ТО на НАСГБ – 

Шумен и Добрич ти пожелаваме здраве, късмет, щастие, любов и наслука. Радвай се на живота, 

защото той не се измерва с броя на вдишванията и издишванията, а с миговете, които спират дъ-

ха ни! 

Нека поне още десет години да работиш за тази благородна кауза! 

Калинка Ковачева 
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 ЕДИН ДЕН САМО ЗА ТАЗИ, КОЯТО РАЖДА ЖИВОТ! 

 

Историята е отредила един ден от годината да бъде посветен на тази, що ражда живота, на 

тази, която дръзна да развее знамето и вдигна глас в защита на достойнството и правата на жена-

та, на тази, която в тежките робски години поведе чети хайдушки в бой за освобождението на ро-

дината от петвековното иго, на тази, чиято кръв плискаше по скали и по орляци в бой за отхвър-

ляне на фашисткото робство, а после възседна мощния трактор и запори плодородната българска 

земя, народ и родина да храни. Изправи се пред стана с две ръце да тъче чудното българско плат-

но, народ да облича. Застана в учебните и здравни заведения, в академии и правителство и никога 

и никъде не се посрами. 

Днес УС на ТСО на ССБ и УС на ТО на НАСГБ – Асеновград събраха своите членове да 

отпразнуват подобаващо този тъй хубав ден. Клубът бе пълен. Настроението приповдигнато и 

пролетно. В рамката на вратата застана красива жена в тракийска носия, окичена с мартеници и 

свежи цветя. Тя бе посрещната от Любка Камбурова с чудна топла пита. Баба Марта раздаде на 

жените стрък цвете, символ на красотата и пролетта. На всички върза мартеници за здраве и къс-

мет, щастие и берекет.  

Председателят Иван Шопов откри празника и честити на всички жени. И тръгна 

„потокът”. Сътрудничката Пенка Христозова говори за честването на този ден от създаването му 

до наши дни, за мястото и ролята на жената – майка, любима, съпруга и баба. Изпяха се много 

песни. Поканени бяха „славеите” към двата хора на пенсионерския клуб Николина Йочева, То-

дорка Спасова и Фанка Славова. Гости бяха и наши членове от гр. Лъки и гр. Първомай. Рецити-

раха се много стихотворения, посветени на жената и майката. Николина Йочева рецитира стихове 

за майката, а после Милка Костова от гр. Първомай прочувствено издекламира „Момиче с име на 

цвете”. Иван Шопов пусна неговия глас и разведри обстановката с хумористична песен. Казаха се 

много вицове и спомени. Смях.  

Не забравихме и тези, които вече не са между нас. Изпяхме песента, с която Благой Кичу-

ков винаги поздравяваше жените на този ден. Четири часа настроение. Забравихме грижите. Заб-

равихме, че сме болни. Обядът беше разнообразен. Имаше и много изненади. Раздаваха се пода-

ръци на жените. „Черешката на тортата” беше чудната баклава, направена специално за празника 

от майката на Иван Чепаринов – най-перспективният състезател по шахмат и изпратена по баба 

му Йорданка Чепаринова, която е наш член. 

Разделихме се с пожелания за здраве, нови срещи и добро настроение! 

Руска Димитрова 
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ЖЕНА, БЕЗ ТЕБ НЕ ИДВА ЛЮБОВТА! 
 

На 12.03.2015 г. ТО на НАСГБ – Варна отпразнува Международния ден на жената и Първа 

пролет. Празникът се проведе в Културния дом на ССБ, на който присъства по-голямата част от 

членската маса. Председателят на организацията – Станчо Добрев започна тържеството с кратко 

слово и отправи своите сърдечни и топли приветствия към присъстващите жени. Ганка Параске-

вова откри музикалната програма с встъпителни думи за жената, майката и съпругата: 

 "Жената – тя е тази, която създава, дарява и закриля живота. Жени, Вие сте цветята на про-

летта, Вие сте свежестта на букета, без Вас не идва дори и любовта. Бъдете живи, здрави, весели, 

щастливи и като мартениците красиви!" 

След вълнуващите думи зазвуча песента „Прекланям се пред тебе, скъпа майко". Ганка 

Параскевова отново взе думата с авторското си стихотворение „Майка". Бяха изпълнени песните 

„Навън вали, вали" и „Хей, приятели" от вокална група "Детелини". Програмата завърши с руска 

песен, изпълнена от Станчо Добрев. Вдигна се шумна и весела наздравица за честването на Меж-

дународния ден на жената и предстоящото настъпване на пролетта. Продължихме с музика и раз-

нообразни танци. На жените уважили организираното мероприятие, Параскевова подари сувени-

ри за спомен от празника. Всички останаха доволни от доброто настроение, емоциите, веселието 

и богатата почерпка, подсигурена от ръководството на ТО на НАСГБ – Варна. 

Ганка Параскевова 

РУСКИ 3D ОЧИЛА ЗА СЛЕПИ 
 

Изобретатели от Санкт Петербург показаха една нова и изключително полезна джаджа. 

Става дума за устройство, представляващо 3D очила за слепи. Принципът на действие включва 

две микро видеокамери и GPS-навигатор. Последният събира данни от обкръжаваща среда и за-

едно с информацията от камерите я предава за обработка на мини компютър. 

 Джобното компютърче е снабдено с високоговорител, който насочва слепеца към желаната 

от него посока, предупреждава го за препятствия по пътя, като също така дава информация за 

светлината на светофарите. Апаратът с лекота изчислява разстоянията от човека до различни 

прегради и своевременно го информира за това от къде да ги заобиколи. 

 Серийното производство ще започне още през тази година, като много от центровете за ре-

хабилитация в Русия, занимаващи се с незрящи пациенти ще получат продукта безплатно. Джа-

джата ще е достъпна и в магазините, но все още не е ясна крайната цена на продукта. 

Източник: www.fakti.bg 
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ПЕВЧЕСКИ КОНКУРС 
 

Веднъж в джунглата се появил бухал, който дълго живял затворен в клетка, и започнал да 

обяснява на животните човешките нрави. Разказал им например, че хората в градовете оценявали 

способностите на артистите чрез конкурси, за да решат кои са най-добрите в дадена област: жи-

вопис, рисуване, скулптура, пеене и т.н. Животните се запалили по идеята да усвоят нравите на 

хората и може би затова организирали начаса певчески конкурс, за който бързо се записали по-

чти всички присъстващи – от кадънката до носорога. Под ръководството на бухала, който знаел 

как стават нещата в града, се взело решение конкурсът да се проведе с тайно всеобщо гласуване 

на всички участници и така самите те да си бъдат жури. Речено – сторено. Всички животни, дори 

човекът, се качвали на подиума, пеели и били повече или по-малко аплодирани от присъстващи-

те. После отбелязвали на едно листче за кого гласуват и го пускали, сгънато, в голяма урна, пазе-

на от бухала. Като дошло време да броят гласовете, бухалът се качил на приготвената за случая 

сцена, придружен от две възрастни маймуни, и отворил урната, за да преброи гласовете от тези 

„прозрачни избори“, „празник на всеобщото тайно гласуване“ и „пример за вярност към демокра-

цията“, както бил чувал да казват политиците в града. Една от старите маймуни извадила първото 

листче и бухалът извикал сред всеобщото вълнение: 

 – Първият глас, братя, е за нашия приятел магарето! 

 Настъпило мълчание, последвано от няколко плахи аплодисменти. 

 – Втори глас – за магарето! 

 Всеобщо объркване. 

 – Трети – за магарето! 

 Присъстващите започнали да се споглеждат – първо изненадани, после недоволни и накрая, 

като видели, че и следващите гласове са за магарето – все по-засрамени, с чувството за вина зара-

ди собствените си гласове. Всички знаели, че няма по-лоша песен от ужасния рев на това живот-

но. И все пак гласовете един след друг го сочели за най-добър сред певците. И станало така, че в 

края на преброяването, след „свободния вот на безпристрастното жури“, било решено, че магаре-

то печели с продрания си и креслив рев. И то било провъзгласено за „най-прекрасния глас в пу-

стинята и околовръст“. По-късно бухалът обяснил станалото така: всеки участник в конкурса, 

смятайки себе си за безспорен победител, дал своя глас за най-неподготвения, за онзи, който не 

представлявал никаква заплаха. Гласували почти единодушно. Само два гласа не били за магаре-

то: на самото магаре, което смятало, че няма какво да губи, и гласувало съвсем честно за чучули-

гата, и на човека, който гласувал, разбира се, за себе си. 

 Ето такива неща прави низостта с обществото ни. Когато се чувстваме толкова важни, че 

няма място за другите, когато се мислим за толкова заслужили, че не виждаме по-далеч от носа 

си, когато си въобразяваме, че сме прекрасни, и не допускаме друга възможност, освен да прите-

жаваме всичко, което сме пожелали, тогава суетата, подлостта, глупостта и низостта ни правят 

жалки. Не егоисти, а жалки! 

Хорхе Букай: "Нека ти разкажа" 
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 ЕМИЛ ДИМОВ НА 60 ГОДИНИ 

 Емо е роден на 12 април 1955 г. в град Шумен. Ос-

новно образование завършва в гр. Търговище. Продължа-

ва средно-специално образование в град Горна Оряхови-

ца. Започва работа в „Тих труд“ като мебелист в град Шу-

мен. През 1990 г. зрението му намалява и той преустано-

вява трудовата си дейност. Пенсионира се първа група с 

чужда помощ. Много тежко преживява загубата на майка 

си през 1992 г. 

 От малък е обичал да чете книги и е бил много лю-

бознателен. Интересувал се е от астрономия, география, 

езици и най-вече от спорт. Бил е много добър спортист и 

постоянно е играел футбол, шах и табла. Пътувал и оби-

калял държавите със семейството си – Румъния, Унгария, Чехия, Германия и бившия Съветски 

съюз. Участвал е в театрални постановки, организирани в училище. Обичал да рисува. Бил е до-

бър имитатор. Има златни ръце, умее всичко да прави.  

 От 2003 г. е член на ТО на сляпо-глухите в гр. Шумен. Включва се в национални първенст-

ва по спорт в гр. Пловдив. Има доста спечелени медали.  

 УС на НАСГБ, председателят и неговият екип полагат изключително големи усилия за по-

добряване условията на рехабилитация и за успешно протичане на този процес в центъра „Хелън 

Келър“. Тук приоритет имат тотално сляпо-глухите членове. Като такъв Емил редовно посещава 

центъра, изучава брайл, звуково-речева рехабилитация, обучение по ориентиране и мобилност, 

фитнес. 

 Ползва услугите на центъра по рехабилитация в гр. Шумен. 

 На 7-и и 8-и декември 2011 г. заедно със сестра си Геновева Кръстева – като придружител, 

са участвали в коледните благотворителни продажби в Европейския парламент в Брюксел – Бел-

гия.  

 Мнозинството от Европейския съюз са проявили голям интерес от представените изделия, 

изработени от слепите и сляпо-глухите хора от България.  

 И в края искам да отбележа следното: 

 Емо има незаменима сестра – Геновева Кръстева, която е неотлъчно до него ден и нощ. Не 

сме виждали и чували за такава всеотдайност към брат. Грижи се за него като за собствен син. Тя 

е неговите очи и уши.  

 Пожелаваме и на двамата много, много здраве и да са все така сплотени. 

 Честит юбилей, Емо!  

 

Сътрудник: Върбина Станкова        
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МЛАДИ БЪЛГАРИ СЪЗДАДОХА ТАБЛЕТ ЗА НЕЗРЯЩИ 

  

Двама млади българи са създали таблет за незря-
щи. Кристина Цветанова и Слави Славев са авторите  на 
софтуера и хардуера на първото по рода си устройство. В 
момента търсят финансиране, за да пуснат продукта на 
масовия пазар. Двамата от три години живеят и работят 
във Виена. Фирмата им е обявена за най-иновативната 
компания в Австрия за миналата година. Отличени са и с 
престижната Европейска награда за социално предприе-
мачество. С уникалния продукт на Кристина и Слави  
незрящите ще могат не само да четат, но и да пишат на 
таблета. Нарекли са го “Блайтаб”. 

Кристина Цветанова: „Ако в таблета се постави 
флаш-памет със съхранени файлове на нея, автоматично 
софтуерът разчита тези файлове и ги конвертира в брайл. 
И от повърхността излизат брайловите символи, които могат да бъдат напипани и разчетени, така 
че цяла страница да може да бъде разчетена от незрящ човек.“  

Криси е завършила Техническия университет, Слави – Софийския. Още докато учат, об-
мислят създаването на устройство, с което да облекчат живота на техни незрящи състуденти. 
Скоро идеята придобива конкретни измерения. 
 Но за да продължат им е нужно финансиране. В България обаче не намират съмишленици. 
Не се отказват. Дават си сметка, че трябва да опитат и в чужбина. Отиват в Австрия, абсолютно 
сами, без познати, без подкрепа. 

Кристина Цветанова: „И се радваме, че избрахме точно Австрия, защото получихме голя-
ма помощ, включително и финансова, за да превърнем идеята в едно от най-иновативните предп-

риятия за миналата година.“  
 За три години сериозна работа успяват 
да се наложат и да завършат таблета. Получа-
ват подкрепа от няколко големи международ-
ни компании. Следващата им цел е да  пуснат 
продукта на масовия пазар. Искат той да е на 
достъпна цена. За да стане това, имат нужда 
от финансова подкрепа. 
 Слави Славев: „Тези устройства струват 
от 10 до 15  хиляди евро. Ние искаме да рево-
люционизираме този пазар и да създадем аб-

солютно нов иновативен продукт, който да бъде изключително достъпен за хората с уврежда-
ния.“ 

Кристина и Слави мечтаят продуктът им да стигне до много пазари, за да помогне на пове-
че незрящи. Надяват се един ден да се върнат в България, да открият нови работни места и да 
пренесат опита, който са натрупали. 
 
 За повече информация на уеб-сайта на проекта: www.blitab.com 

Вера Александрова, bnt.bg 
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ЦАРСКИТЕ НИ КОРОНИ – ИЗГУБЕНИ ИЛИ ПЛЕНЕНИ 

 

Злато и скъпоценни камъни са украсявали главите на славните български владетели още от 
времето на хан Кубрат, но никоя от короните не е оцеляла до днес. За едни се знае, че са попадна-
ли във вражески плен, други били загубени при битки, следите на трети пък се губят през векове-
те, пораждайки легенди за мястото, където са скрити.  

 За величествените царствени символи сега напомнят оловни печати, гравюри върху монети 
и изображения в манастирски стенописи. По тях днешни майстори на реставрацията ще се опитат 
да пресъздадат блясъка им. Ако успеят, в НИМ (Националния исторически музей) за първи път 
ще бъде показано копие на последната ни царска корона, носена от наследници на Асеневци.  

 Знаците на царското достойнство, носени от Иван Шишман, всъщност били предавани на 
престолонаследниците след 1204 г., когато цар Калоян ги получава от папа Инокентий ІІІ. Владе-
телят водил дългогодишни преговори с Ватикана, защото искал главата на католическата църква 
да го провъзгласи за български император. В резултат на кореспонденцията папата му изпратил 
корона, жезъл, знаме и герб, донесени в Търново от кардинал Лъв и го обявил за крал. Според ис-
торически летописи, първият който получил инсигнии на царска власт от великата сила, бил хан 
Кубрат. „Преди да обедини прабългарските племена през 632 г., той прекарва 25 г. в двора на им-
ператор Ираклий, където е покръстен и удостоен с титлата патриций“, обясняват историци.  

 Част от ценните вещи са открити в гроба му край с. Малая Перешчепина (днешна Украйна). 
В съкровището от близо 400 златни и сребърни предмета, сред които пръстени, печати, владетелс-
ки жезъл и множество съдове обаче корона липсва. „Възможно е да я е получил някой от наслед-
ниците на Кубрат от династията Дуло, най-вероятно Аспарух, който също бил християнин и имал 
право да носи такъв символ", допълват учени. Какво е станало с нея, не е известно.  

 През 705 г.Византия коронясва и хан Тервел, като император Юстиниан ІІ го удостоява с 
титлата кесар (на славянски се превежда "цар").  

Единствено схематичното изображение върху оловен печат показва как е изглеждала тиа-
рата на владетеля ни, но находката не се намира в България. Била е собственост на грък, който я 
продал в САЩ.  

 Короната е носена от всички християнски наследници на рода Дуло, докато династията не 
била сменена от друга езическа, през 750 г. След това царственият символ изчезнал. Има легенди, 
че е заровен в тайно подземие на столицата. Мистерия има и около знаците на хановете Крум и 
Омуртаг. От запазени гравюри разбираме за съществуването им, но не е ясно какво е станало с 
тях след покръстването през 864 г. Тогава Борис първи получил от император Михаил нова коро-
на, която се предавала на престолонаследниците до превземането и опожаряването на Преслав.  

През 971 г. при византийското нападение цар Борис ІІ (внук на Симеон Велики) и брат му 
Роман били изпратени като пленници в Константинопол. На процесия, по случай победоносното 
завръщане на император Йоан Цимисхи, българският владетел трябвало сам да свали знаците на 
властта си и да ги предаде като военни трофеи заедно с ценна икона на Св. Богородица, взета като 
плячка от столицата ни. Византийският император положил короната на Борис II в църквата „Св. 
София“, за да благодари на бог за триумфа си.  

 Българите успели да избягат 8 години след пленяването. Когато пресичали границата ни, 
Борис ІІ бил убит, защото стражите го помислили за византийски беглец. След смъртта му на тро-
на го наследил Роман, за когото изработили нова корона – тя имала сходна съдба и също попадна-
ла в ръцете на Византия. А преди това била носена от цар Самуил и наследниците му.  

И папата дарявал наши монарси според стари хроники още преди цар Калоян да води дъл-
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гогодишни преговори, за да получи регалии от папа Инокентий ІІ. Именно в кореспонденцията 
между наследника на Асеневци и римската църква е описано, че от старо време в България, пос-
ледователно, мнозина царе са били короновани чрез апостолическа власт – Симеон, Петър и Са-
муил. „Това е твърде възможно, защото тези владетели са били в лоши отношения, дори в перма-
нентна война с Византия. На императорите не им се занимавало да предават царски корони на 
българите“, коментират учени.  

В средновековна Европа от Ватикана раздавали царски символи на управляващи и в други 
народи. Примерно, папа Силвестър изпратил на унгарския крал Стефан (св. Ищван) прочутата му 
корона, чието копие днес се пази под въоръжена охрана в парламента на Будапеща. Царските 
символи, правени в Рим, приличали на църковните тиари, каквито има запазени.  

Наскоро в НИМ за първи път бе изложена златна корона от 18 в., която била използвана 
от свещениците в Охридската архиепископия.  

 Няколко месеца ще отнеме изработването на копия на короните, увенчавали главите на цар 
Калоян и съпругата му Анна, твърдят специалисти от НИМ. Те вече търсят от частни спонсори 
нужното към килограм чисто злато и планират да покажат готовите експонати през лятото на 
2015 г. За целта е отделено специално място в централната зала на втория етаж в музея, където е 
подредена постоянната експозиция за Второто българско царство. Короните, подарени на цар 
Калоян от папа Инокентий ІІІ, са богато инкрустирани със скъпоценни камъни, най-вече рубини 
и изумруди. Върху копията ще блестят специални стъкла и по-достъпни бижутерски кристали. 
Но това нямало да ги направи по-малко впечатляващи, изтъкват запознати.  

 С фината работа ще се заеме екипът на лабораторията за реставрация към НИМ, начело със 
Светла Цанева. Музеят се ангажира да поеме част от финансирането на изработката, но все още 
не ясно колко ще струва тя. Специалистите ще се ръководят най-вече от изображения в Лондонс-
кото четвероевангелие, стенописи в Боянската черква и в Бачковския манастир. По тях през 70-те 
години на миналия век е направено бутафорно копие на царската корона, използвано за снимките 
на филма „Сватбите на Иван Асен“.  

Макар и да възраждат средновековната титла "цар", владетелите от Третата българска 
държава нямат свои корони. По примера на тогавашните владетели в Европа князете Александър 
Батенберг и Фердинанд І Сакскобургготски използвали за официално облекло генералска уни-
форма, която не включва такива украшения за глава. Величественият символ на властта все пак 
се появява при специални церемонии, макар и само символично.  

 Такъв е случаят при обявяването на Независимостта на България – 22 септември 1908 г., 
когато търновският митрополит Климент обявява княз Фердинанд за цар на българите. За ритуа-
ла в църквата „Св. Чериридесет мъченици“ нямало подготвена корона и за да спази традицията, 
владиката свалил своята от главата си и символично я сложил на главата на владетеля. До края 
на управлението си Фердинанд така и не получава царска.  

"Има една спекулация, основаваща се на пощенска картичка, върху която Фердинанд е 
изобразен с пищна корона и средновековна одежда. Смята се, че той мечтаел да влезе в Констан-
тинопол на бял кон и да го върне в християнски ръце, като се обяви за византийски император", 
разказва проф. Божидар Димитров.  

 Марката е направена по маслен портрет от 1908 г. на художника Антон Митов, който в мо-
мента се съхранява в Националната художествена галерия. Тиражът на марката бил иззет след 
краха на битката при Чаталджа (1912 г.). Не е ясно дали Митов изобразил царя с корона по слу-
чай годишнина от встъпването му на власт (станало през 1887 г.), или Фердинанд решил да му 
позира така. Историци смятат, че ако действително е имало подобно украшение, то е било изра-
ботено от картон. 

Петя Каравасилева, в. "Преса" 
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ВИСЯЩИТЕ ГРАДИНИ НА СЕМИРАМИДА –  

ЛЕГЕНДА ЗА ЕДНА ИЗЧЕЗНАЛА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Висящите градини на Вавилон са по-познати като градините на Семирамида – на името на 

легендарната асирийска царица, управлявала 810 г.пр.н.е. Те са третото от Седемте чудеса на све-

та, макар и до днес останките им да не са открити със сигурност. Смята се, че са били построени 

около древния гр. Вавилон, който се е намирал на територията на днешен Ирак.  

Основните сведения за градините са почерпени от документите на гръцките историци 

Страбон и Филон. Според повечето изследователи, градините са построени около 575 пр.н.е. от 

цар Навуходоносор ІІ, който управлява града повече от 4 десетилетия. Легендата разказва, че вла-

детелят ги построява, за да не тъгува по дома си неговата съпруга – персийската принцеса Ами-

тис, която идвала от плодородните земи на Месопотамия.  

Друга легенда гласи, че градините са създадени от царица Шамурамат (Семирамида), по 

време на нейното кратко 5-годишно управление. Макар и исторически невярна, тази теория оче-

видно е била по-разпространена сред хората, имайки предвид името, с което градините са извест-

ни и до днес.  

Висящите градини представляват терасирани и изкуствено напоявани пирамиди с четири 

етажа. За да не се просмуква вода надолу, всяка платформа била покривана със слой тръстика, 

върху който поставяли два реда тухли от гипс, а най-отгоре нареждали оловни тухли. Върху гор-

ния пласт се насипвала плодородна земя, върху която се засаждали треви, цветя, храсти и дърве-

та. Тъй като формата на конструкцията била етажирана, това позволявало до всички растения да 

достига достатъчно слънчева светлина. Водата, необходима за напояване на растенията, се осигу-

рявала непрестанно чрез тръби, поставени във вътрешността на колоните, поддържащи платфор-

мите – тя идвала от р. Ефрат и достигала до най-горната тераса, а след това се спускала надолу 
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под формата на ручеи и малки водопади, напоявайки растенията от по-долните етажи. Ден и нощ 

стотици роби въртели водонапорното колело с кожени съдове, за да снабдяват висящите градини 

с вода от Ефрат.  

Описанието на тази сложна, етажирана структура показва, че градините всъщност въобще 

не са били „висящи” – това определение вероятно е имало за цел да подсили славата на това сери-

озно за времето си техническо постижение. Причината за възникването му, вероятно, е фактът, че 

при развитието си, някои от растенията се спускали към долните етажи и покривали постройката.  

В легендарните градини цъфтели множество красиви и редки видове растения, включител-

но тропически видове. За сухия и горещ климат на Вавилония всичката тази зеленина и изобилие 

от вода наистина изглеждали като чудо.  

Съвременните историци смятат, че когато войниците на Александър Македонски видели 

Вавилон за първи път, те останали поразени от пищната му красота. След завръщането си в своя-

та родина те започнали да разказват за удивителните градини и дървета, за двореца на Навуходо-

носор и за Вавилонската кула – вероятно това дава начало на легендите, свързани с тези древни 

чудеса.  

Най-разпространената теза е, че едно от чудесата на света се е намирало близо до древния 

гр. Вавилон – откритите при археологически разкопки находки таблети "в иракския гр. Ниневия", 

изобразяващи палми по покривите на къщи, карат специалистите да смятат, че може би градините 

наистина са били разположени в областта. Всъщност и в момента там могат да се видят руини, за 

които се твърди, че вероятно са на легендарните висящи градини.  

Според изследователите митичните зелени тераси са били унищожени някъде около 2 в. 

пр.н.е. от серия земетресения.  

Вавилон – първият град в историята на човечеството и столица на Вавилония, бил един от 

най-важните градове в древността. Той бил разположен до р. Ефрат, на около 90 км. южно от Баг-

дад, днешен Ирак.  

Руините на града са открити едва в началото на 20 в. от Робърт Колдуей, макар името му 

да се споменава в историческите документи още през 3000 пр.н.е.  

В Библията Вавилон се споменава като символ на неверие в истинския Бог – ненапразно се 

смята, че тук е била построена Вавилонската кула, която дава началото на легендата за разпръсва-

нето на народите по света.  

Освен кулата и висящите градини, Вавилон бил известен по света и с мощните си крепост-

ни стени.  

Източник: www.idi.bg/blogs/view/blog/1189 



 14 

СНЕЖНИЯТ ЛЕОПАРД –  

ГОСПОДАРЯТ НА ВИСОКИТЕ ПЛАНИНИ 

 

Барсът (известен още като Снежен барс, 

Снежен леопард или Ирбис), е едър хищник, при-

надлежащ към семейство Големи (ревящи) котки, 

въпреки че не умее да надава рев.  

Барсът няма размерите на останалите голе-

ми котки, но остава сравнително едър хищник с 

дължина на тялото от 100 до 130 см. с почти още 

толкова дълга опашка (90 см.), височина при пле-

щите 60 см. и тегло около 75 кг. Великолепната 

му гъста козина е светла, от сиво-бяла до жълте-

никаво-кафява на цвят, изпъстрена с множество 

черни петна с розетовидна шарка по тялото и 

опашката, като по краката и накрая на опашката 

петната стават по-едри и плътни, а на главата по-

дребни. Коремът е почти бял. Очите са светли и 

гледани отдалеч, се сливат с цвета и шарките на 

лицето.  

За да се предпазва от големия студ на планините, които обитава, е покрит с гъста козина, 

която през зимата достига дължина до 12 см. Ушите му са малки, за да предоставят по-малка 

площ на студа. Носната му кухина е по-малка от тази на другите от семейство Котки, за да може 

вдишваният въздух да се затопли, преди да стигне дробовете. През зимата петнистата му козина 

става по-светла – по този начин животното се слива с мръсния сняг. През лятото цветът потъмня-

ва и така леопардът става трудно забележим на фона на сивите скали. Барсът е изключително 

пъргав. За да улови яребица или фазан, може да направи скок с дължина до 15 м. В семейство 

Котки той е шампионът на висок скок.  

Барсът e широко разпространен във високите планини на Средна Азия: Хималаите, Памир 

и Хиндукуш, Тяншан, Алтай и високите плата на Монголия, Тибет и някои райони на Сибир, но 

навсякъде е много рядък. Краткото лято високо в планината снежните леопарди прекарват над 

границата на гората по алпийските ливади и скалисти склонове на надморска височина 6000 м., а 

през зимата, следвайки стадата диви кози и овце, се спускат до около 2 000 м.  

Барсът е самотен ловец, който търси плячка в рамките на обширна индивидуална терито-

рия, чиято площ варира от 12 км. до около 40 км. в зависимост от изобилието на плячка в района. 

Барсовете обаче не защитават агресивно собствената си територия от натрапници и дори наскоро 

се установи, че животни от съседни територии често използват едни и същи планински пътеки, 

като маркират с урина определени гранични камъни. Освен това се срещат и две или повече жи-

вотни от двата пола ловуващи заедно през размножителния период или млади леопарди останали 

с майка си за известно време.  
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Ирбисът, както е наричан в Тибет, преследва предимно едрите копитни бозайници харак-

терни за района, който обитава. В Хималаите това са баралите ("сини овни"), козирози, азиатски 

муфлони, млади якове, винроги козли и горали, а в Тяншан и Алтай сибирските козирози и арха-

рите ("планински овни"). Лови и по-дребна плячка като зайцевидни, мармоти, едри гризачи, мече-

та и малки диви прасета. Когато е гладен, не подминава и мърша. Знае се, че този хищник има 

нужда от средно 2 кг. месо на ден, за да оцелее. Барсът обикновено ловува рано сутрин и приве-

чер, като издебва плячката си, спускайки се отгоре й. Той се промъква безшумно и с няколко ско-

ка застига жертвата си, като завършва атаката си с неповторимия си скок. През деня обикновено 

си почива, скрит в скална ниша.  

Половата зрялост при снежните барсове настъпва на около 3-4 годишна възраст. Разгонва-

нето се проявява в края на зимата и началото на пролетта. Бременността продължава около 90-

110 дни. Раждат в укрити и труднодостъпни места. В зависимост от местообитанието си малките 

се раждат в периода април – май – юни. Котилото обикновено е представено от две или три малки 

и по-рядко раждат 4 или 5. Срещани са и по-големи котила достигащи до 7 малки. Грижите по 

малките и възпитанието им се поемат изцяло от майката. Малките се раждат слепи и безпомощни 

с тегло около 500 гр. и дължина до 30 см. на тялото. Седмица след раждането малките проглеж-

дат. Новородените малки се отличават от възрастните по тъмната пигментация на петната, които 

са дребни и по-слабо изразено пръстеновидни. По гърба обаче петната са по-големи черни или 

кафеникави, като преминават в къси ивици със същия цвят. Кърменето на малките продължава 

около 6 седмици. Към средата на лятото малките се движат заедно с майката при лов, но са гото-

ви за самостоятелен живот едва към втората си година.  

Барсът е обект на голяма почит и е широко използван като хералдически символ. Да срещ-

неш барс високо в планината, наистина е изключително събитие и на тайнствената му природа се 

приписва мистична сила като въплъщение на духове и божества.  

Барс е изобразен на герба на днешен Татарстан, като преди това е бил държавен символ на 

Волжко-Камска България. Освен това в редица находки от епохата на Първото българско царство 

се среща изображение на барс с рибешка опашка. Например, в Златното съкровище от Наг Сент 

Миклош и т.нар. златно лъвче върху накит от Преславското съкровище.  

Напоследък се утвърждава мнението, че в културата на древните българи и особено в 

древнобългарската календарна система, именно барсът заема мястото на тигъра от сходния ки-

тайски календар. Още повече, че според едно от етимологичните тълкувания на българското име 

Борис то има общ корен с общотюркското барс и българското рис, като представката бо- вероят-

но означава "голям" (от "бой" – ръст), велик, благороден рис, т.е. барс.  

Барсът е вписан в Червения списък на световно застрашените видове на IUCN като застра-

шен от изчезване. Дивата му популация се изчислява на между 4000 и 7500 екземпляра. Освен 

това има още 600-700 барса в зоопарковете по света. Въпреки че е защитен навсякъде, където се 

среща, основна заплаха за вида си остава бракониерството, както и намаляването на дивите кози 

и овце – негова основна плячка. Така преследван главно заради ценната си кожа, барсът става 

жертва и на гневни животновъди, след като хората не му оставят друг избор, освен да посяга над 

домашните животни, изместили дивите. 

 
Източник: www.catbg.net/divi/index.php?sta=58&catid=2 
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ВЕЛИКДЕНСКИ КОЗУНАК 
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич) 

 Продукти: 1 кг. брашно, 40 гр. прясна мая, 6 яйца, 300 мл. прясно мляко, 250 гр. захар, 150 
гр. краве масло със стайна температура, настъргана кора на 1 лимон, 2 ч.л. сок от лимон, 2 вани-
лии, 50 гр. стафиди, 50 гр. обелени бадеми, 1 яйце за намазване и щипка сол. 

 Начин на приготвяне: Маята се размива в малко прясно мляко, брашно и 1 с.л. захар. След 
което се оставя настрани, за да шупне 5-8 мин. Яйцата се разбиват със захарта, сипва се затопле-
ното мляко и се ароматизира с ванилиите. В брашното се прави кладенче, в което се прибавят яй-
чената смес, настърганата кора, лимоновият сок, солта, маята и разтопеното масло и се меси. Го-
товото тесто се оставя на топло да втаса. Втасалото тесто се разделя на три топки, като едната 
топка се омесва със стафидите. От трите топки се правят "фитили", които се сплитат на плитка. 
Оплетеният великденски козунак се оставя пак да втаса, след което се намазва с разбитото яйце, 
поръсва се със захар и се украсява с бадемите. Фурната се загрява на 180 градуса и се пече 50 
мин. или до готовност.                               



МЛЕЧНА САЛАТА С КОПЪР, ЧЕСЪН И ОРЕХИ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

Продукти: 1 л. кисело мляко, 4-5 кисели краставички или пресни, няколко стръка копър, 3 
скилидки чесън, 3 с.л. натрошени орехови ядки, сол на вкус, маслини за декорация, листа зелена 
салата за поднасяне. 

Начин на приготвяне: Изсипете киселото мляко в кърпа "ленена, памучна или тензух", 
завържете я и закачете на подходящо място до изцеждането на водата. Изцеденото мляко трябва 
да бъде с консистенция на гъста сметана. Прехвърлете го в дълбока купа и нарежете краставички-
те на ситно, но не ги настъргвайте. С помощта на блендер смелете заедно листенцата на копъра с 
1-2 щипки сол, ореховите ядки и обелените скилидки чесън. Прибавете ароматната смес от блен-
дера към млякото с краставиците. Разбъркайте всичко старателно и поднесете върху листа от зе-
лена салата. Оформете като топки сладолед, поръсете с натрошени орехи, украсете с маслини, 
копър или по Ваш избор. 



КАРТОФИ С ПИЛЕ И КАРФИОЛ  

(предложение на Сашка Тодорова от Търговище) 

Продукти: 1 пиле, 1 кг. картофи, 400 гр. карфиол, 200 гр. кисело мляко, 2 яйца, 40 мл. 
олио, 20 гр. масло, 50 гр. кашкавал. 

Начин на приготвяне: Измийте картофите и ги сварете с корите. В подсолена вода сваре-
те карфиола за 15 мин. Намажете тавичка с масло и наредете ред картофи (обелени и нарязани) и 
ред карфиол. Посолете и върху тях наредете късчета сварено пилешко месо. Отгоре залейте с раз-
битите с кисело мляко яйца. Запечете леко във фурната и после наръсете с настъргания кашкавал 
и парченца масло. След като коричката стане златисто-кафява извадете ястието и поръсете със 
ситно нарязан копър.  
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КАК И КОЛКО ДА ВАРИМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЯЙЦА? 

 

Яйцата – кокоши, пъдпъдъчи, щраусови, патешки, гъши, пуешки – се варят от 3 до 15 мин. 

от момента на завирането на водата. Продължителността зависи от това какви искате да бъдат: 

рохки или твърди. Само щраусовите са изключение и изискват повече време.  

*** 

Кокошите яйца се слагат в съд със студена вода, ако ги сложите във вряща – ще се пръс-

нат. За да не се напукат, в студената вода прибавете 1 ч.л. сол. По време на варенето яйцата тряб-

ва да бъдат покрити напълно с вода. Ако вече сварени се белят трудно, това е знак, че са пресни. 

След сваряването ги облейте с течаща студена вода за 3-4 мин. Веднага след това обелете.  

*** 

Смята се, че колкото повече се варят яйцата, толкова по-лошо се усвояват от организма. А 

варенето над 20 мин. е вредно за здравето.  

*** 

Цветът на черупката не влияе на вкуса на яйцето. Варенето да става на среден огън. 

*** 

Яйцата на токачката се варят 5 мин. 

*** 

Пъдпъдъчите яйца, за да ги сварите рохки, трябва да ги сложите за 1-2 мин. във вряща во-

да. За разлика от кокошите, тези няма да се пръснат. Ако предпочитате да са твърдо сварени, не-

обходими са 5 мин. 

*** 

Щраусовите яйца се слагат в студена вода, варят се 45 мин. – за рохки и 60-70 мин. – за 

твърди. 

*** 

Патешките яйца се измиват старателно със студена вода и сода, слагат се отново в студена 

вода и се варят не по-малко от 12 мин. 

*** 

Гъшите яйца се измиват и се слагат в студена вода. Варят се в продължение на 15 мин. на 

среден огън и в съд със затворен капак.  

*** 

Пуешките яйца се варят 10 мин. в подсолена вода. 

 

Източник: www.hranene.framar.bg/рецепти 
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10 БЪЛГАРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ В СПОРТА 
(с продължение) 

 

Първият български олимпийски медал 

 

Българи са осъществявали 214 пъти мечтата на всеки спортист: да се качи на почетната 

стълбичка в Олимпийски игри. Всеки един от тях има своето място в спортната история на роди-

ната ни, но все пак не можем да не отделим пионера в дисциплината „Печелене на медали за Бъл-

гария“ – великия Борис Георгиев – Моката. Боксьорът се нарежда трети в Хелзинки през 1952 г. 

и слага началото на успехите в един от най-българските спортове – бокса.  

Спортът донася общо 18 медала, 4 от които златни. Макар и на преклонна възраст днес 

Моката продължава да посещава боксовата зала и да учи младите боксьори, че удрят най-силно, 

когато удрят за България. 

 

Рекордът на Стефка Костадинова 

 

Възрастта на този рекорд е меко казано забележителна. Той е „роден“ на 30 август 1987 г. 

в Рим. Може би ще остане вечен. След като за тези 37 години единствено хърватката Бранка Вла-

шич успя да изравни второто най-добро постижение на Стефка – 208 см., но не стигна до 209, ре-

кордът продължава да стои непоклатимо на летвата, поставена на над 2 метра разстояние от земя-

та. Родената в Пловдив атлетка има и Олимпийска титла от Атланта ’96, пет световни титли на 

открито, също толкова в зала, една европейска титла на открито и пет в зала.  

Успехите и отреждат място в залата на славата на леката атлетика в Барселона, орден 

„Стара планина“, признанието „Спортист на годината на България“ и я превръщат в може би най-

успешната българка, в „Царицата на спортовете.“ 

 

 

Първият българин, изкачил Еверест 

 

Един от най-рисковите спортове, изискващи най-висока степен на подготовка, смелост и 

издръжливост е алпинизмът. Идеята да изкачиш повече от 8 км. по вертикална линия над морско-

то равнище привлича хиляди ентусиасти в цял свят. Българите, гледали света от покрива му са 

14. Пионерът е Христо Проданов – първият българин, изкачил 8-хилядник и първият българин, 

изкачил Еверест. Той не просто го изкачва – прави го по най-трудния маршрут и е един от малци-

ната, направили го без кислородна маска. За жалост въпреки това Христо Проданов никога не 

слиза от Джомолунгма, загива през 1984 г. при слизането. Последният българин, който изкачи 

най-високия връх на света през 2014 г., също без кислородна маска се казва Атанас Скатов. Инте-

ресна подробност е, че той е първият веган, успял да го стори. 
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КОЙ ДА ТИ КАЖЕ? 
 

Имах си шеф, който ми вярваше във всичко. Как работех ли?  

Примерно ще има важни гости. За масата са нужни банани. Веднага излитам за ЮАР. Там 

били най-вкусни. 

Иде лято. Слънцето жестоко жари. На шефа ще е нужна шапка, излитам за Мексико и се 

връщам с чудесно сомбреро. 

Шефа чул, че китайската кухня е една от най-добрите в света. Още на следващия ден хва-

щам самолета за Пекин. За клечки. Нали не употребявали вилици. Връщам се с клечките, а в ка-

бинета – гости. Някой споменава за пури. Още в зори летя за Хавана. Там са най-добрите пури в 

света. Донасям две, една за шефа, а другата за приятелката му. Мисля, че се казва Моника. 

Идва шофьора на джипа. Трябвало му френски ключ. Веднага излетях за Париж. И му го 

донесох. 

Спомням си един чешит – гостенин. Не му стигнаха уискитата, ами пита за „УЗО". Ведна-

га поех за Гърция. Донесох цял кашон. Там чух за мароканските скакалци! Веднага направих 

внос, но стигнаха само за Кърджалийска област.  

Накрая стана лошото. Някой спомена за хонконгски грип. Престарах се и отлетях за Бан-

кок. Донесох на шефа от най-добрия грип. Сега той е в болница. Аз ли? Аз съм на трудовата бор-

са, защото всичко което изредих, го имало тук, в България. Ама кой да ти каже?!                                        



 През 60-те години на миналия век от Чехословакия бяха внесени мотоциклети „Ява". Такъв 

си беше купил и свещеникът от Пловдивското село Дълго поле, който тренираше и футболния 

отбор. Спират го служители на КАТ:  

 – Дядо попе, дай книжката за проверка. 

 – Нямам, бе момчета. Не сте ми дали. 

 – Така не може. Следващия път ще ти направим акт. 

 Три месеца по-късно отново го спират: 

 – Дядо попе, дай книжката. 

 – Ще Ви я дам, бе момчета, ама ако ми дадете едно агне и 10 литра вино. Толкова ми стру-

ва. 

Източник: Стефан Стойчев 

“Усмихни се” 
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НА ГОСТИ ПРИ ПРИЯТЕЛ 

(КРИМИНАЛНА ЗАГАДКА) 
 

 Пекна слънце и инспектор Стрезов неволно забави ход. Надзърна във витрината на антик-
варното магазинче. После изведнъж му хрумна, че точно сега трябва да се подстриже и влезе в 
бръснарницата. Налагаше се да почака. Седна до някакъв човек, скрил лице зад днешния вестник. 
 – Здравейте, гражданино! Пардон. – Стрезов – каза си името инспектор Стрезов и с това ся-
каш сложи край на пролетното настроение. Припомни си за кражбата на гарата, станала малко 
след полунощ, спомни си и всички подробности от биографията на този слабичък човечец с клеп-
нали уши, който сега толкова угоднически му се усмихваше. 
 – Името ти е Продан Джафков, нали? 
 – Точно така – зейнаха два реда развалени зъби. 
 – И беше жител на Провадия? 
 – Пак там си живея, след като. 
 – Много пътуваш – неочаквано констатира Стрезов. 
 – Отказах се. Съвсем се отказах – помъчи се да бъде убедителен човекът. 
 Продан Джафков беше нещо като специалист по кражби на куфари. Пътуваше непрестанно 
и щом се откриеше удобен случай, слизаше от влака с нечий чужд багаж. 
 – Дойдох на гости при Христо Пешунов – продължи обясненията си Джафков. – Бях при 
него снощи към осем часа вечерта. Изпихме по едно питие, поприказвахме. После той трябваше 
да тръгва за работа, беше нощна смяна. „Спи тук, вика ми той, пък утре ще се видим на спокойст-
вие и за по-дълго.“ Добре, но аз трябваше да си тръгвам рано сутринта. Разбрахме се да оставя 
ключа под изтривалката. 
 – Къде живее този твой приятел Христо Пешунов? 
 – Зад църквата „Св. Георги“. Има си гарсониера – стаичка с изглед към абсидата, точно за 
ерген човек. 
 – Когато Пешунов отиде на работа, ти какво прави? 
 – Нищо. Легнах си и веднага заспах. Сутринта ме събуди изгрялото в прозореца слънце. По-
въртях се малко и реших да се избръсна, преди да взема влака. 
 – Едно е да задигнеш куфарите на заспал човек, а съвсем друго е да съчиниш правдоподоб-
на история. За второто се иска интелигентност… Малко след като Пешунов е отишъл на работа, 
ти също си напуснал гарсониерата, пъхнал си ключа под изтривалката и повече не си се връщал 
там. А сега признай къде си оставил куфарите. 
 
 Как инспектор Стрезов разбра, че Джафков лъже? 

ОТГОВОРИ НА ЗАНИМАТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ ОТ  

МИНАЛИЯ БРОЙ 
 

 Задача 1: Най-популярният паметник на вълчица е в Рим. Вълчицата, която е откърмила 
Ромул и Рем – основателите на Рим. 
 Задача 2: Мъжката кукувица 

 Задача 3: Целина 

 Задача 4: Ран Босилек 
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