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СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ:

 Многоуважаеми председатели и членове на ТО на НАСГБ,

изказвам най-искрената си благодарност на всички от Благоевград, Велико Търново, Стара Загора, Варна 

и Добрич, които ме поздравиха по случай Димитровден. 

           Димитър Парапанов

           председател на НАСГБ

АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2017 Г.

 Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2017 г. , което се издава ежемесечно (12 броя за 

2017 г.) е, както следва:

� * на плоскопечатен шрифт – 8 лева

� * на компакт диск в MP3 формат – 10 лева

� * на брайлов шрифт – 6 лева

 Срок за абонамент: 15 декември 2016 г.

  Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември (по 

интернет или на хартия). Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. Също така, не 

може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това.

 Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:

         - Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция -  точното й 

наименование и името на служителя й, получаващ списанието.

         - Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и 

община, задължително пощенски код, град или село.

         - Вариантите, за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл, както 

и колко екземпляра (например по един или по повече). 

         Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се изпрати с 

писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за 

няколко получателя). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно 

точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй като често получателите 

сменят адресите си и те не са същите, както през тази година). 

         Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:

         - Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.

         - Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: 

пощ. кут. № 29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Иван Валентинов Попов 

(пощенските разходи по изпращането на записа са за сметка на подателя). 

В този случай не трябва да се пише адресът на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи 

много често се губят. Ако изпращате телеграфен запис, моля да ни уведомявате и по друг начин (телефон, 

имейл, скайп), тъй като от пощенския клон в този случай не ни оставят уведомления на хартия. 

         - Третият начин е сумата да се преведе по банковата сметка на НАСГБ: Банка „Райфайзенбанк“ ЕАД,  

офис Пловдив 2, бул. „Шести септември“ №125, гр. Пловдив, IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: 

RZBBBGSF. Едновременно с банковия превод, задължително да се изпрати и писмена заявка за 

абонамент. Председателите на ТО на НАСГБ, да окажат съдействие на членовете за осъществяването на 

абонамента.
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ЗА СЛЕПИТЕ, КУЧЕТО ВОДАЧ И ОЩЕ НЕЩО 

 Помните ли един от най-хубавите български филми на 80-те години на миналия век 

„Оркестър без име“? Катето Евро, която изпълняваше главната женска роля в него се прослави 

със следната емблематична реплика: “Ще ви изпея една песен за любовта, морето, и още нещо”. 

Е, в това “още нещо” се крие всичко останало. Там всъщност се крие разковничето на живота. 

Всеки разбира нещата така, както той ги вижда и осмисля. Да прозреш същността на душевните 

терзания и да усетиш желанията на другите за свобода и неприкосновеност на личността, това е 

висшето развитие на човешкия разум. Но кой в днешно време го е грижа за другия?! Институции-

те нехаят за проблемите на обществените маси. Обществото не се вслушва в гласа на своите чле-

нове. Всеки отделен индивид е обсебен от желанието да създаде свой собствен свят, в който да 

направлява и дирижира процесите. За този свят обаче намесата на невидимата ръка на съдбата 

има последната дума и решаваща роля. Та колко от нас във времето са попаднали в света на тъм-

нината, наречен тотална слепота, благодарение на тази нищо непрощаваща съдба. Тъмнината те 

обгръща отвсякъде и те притиска като менгеме, трошащо кости и късайки сухожилия и мускули. 

Разбрали колко сме крехки и слаби, ние, слепите тръгваме да търсим обратния път към „стария 

свят“. Но пътя към него е много труден, трънлив, хлъзгав и неравен. Хващаме се за най-слабата 

тревичка, за най-малката възможност за да можем да се задържим на повърхността на живота. 

Хващаме се като удавник за сламка за всеки, който може да ни помогне да се придвижим напред 

по пътя, независимо дали ходи, подскача или лази на четири крака.  

 А, ето ги и четирите крака. По-точно четирите лапи. Пристъпят внимателно към теб, а две 

умни влажни очи те гледат с разбиране и те канят да тръгнеш с тях. Като повървим известно вре-

ме заедно, ние се самозабравяме и си самовнушаваме, че нашият четирилапов приятел ни е длъж-

ник за това, че не може да ходи изправен. Той е нашият слуга и в случая е длъжен да изпълнява 

всички наши прищевки и желания. И като почнем да го учим на ум и разум, просто нямаме спи-

ране. Виждал съм мои познати как пречупват всичко хубаво, което природата е дала на това 

прекрасно същество, наречено най-добрия приятел на човека. Че нали още преди хиляди години 

двамата с него са спали заедно в една пещера и са яли от едно парче месо. Кучето е пазило дома, 

придружавало е семейството навсякъде, воювало е редом с мъжете и е умирало заедно с тях. За 

изключителната му вярност и преданост в негова чест има издигнати паметници на няколко мес-

та по света. За съжаление обаче ние, хората сме с много къса памет. В днешни времена то 

(кучето) е вързано за здрав синджир или е водено на повод като най-долен роб, навело глава с 

подвита опашка. Другите му събратя, които са на служба при слепите не са с по-добра съдба. 

Вместо да тичат свободно из гори и поляни, гонейки птици и мушици, те се грижат за онези с го-

лямото самочувствие и изправено тяло да им е хубаво и лесно в живота. Дърпат ги наляво-

надясно, карат ги да се катерят по влакове и автобуси, понасяйки ругатните и обидите на другите 
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двуноги. А трябва да ходят и на училище, за да станат по-умни. Там не рядко ги късат на изпити-

те за несправяне с материала. Когато преминат благополучно през тестовете за интелигентност, 

за награда ги пращат в приемни семейства, после в други такива, където ги назначават на служба. 

Това обаче не става с тяхното съгласие и по правото на личен избор, а по принуда. Никой не го 

пита този наш приятел дали иска да ни помага. И само заповеди и заповеди: “Търси маса!”, 

“Намери трамвай!”, “Седни-стани!”, “Банка!”, “Ресторант!”, “Влак!”, “Автобус!” и така нататък. 

Добре, но навсякъде не става. В автобуса не го пускат да се качва, стъпалата на влака не са под-

ходящи за неговото качване и слизане, понеже не може да се придвижва на два крака. В банката 

не може да влезе по нареждане на нейния директор. Храни се когато му дадат, ходи до тоалетна-

та, когато го изведат навън, може да излезе извън дома само, ако го пуснат. И това ми било сво-

бода на личността. Нали уж той е равноправен, дори по призвание и длъжност по-равен от нас 

хората. Дали някой от нас се е замислял, как ще се почувства, ако е на негово място. Да го вър-

жат със синджир за врата и в пек и студ да изпълнява глупавите капризи на по-силния. Историята 

познава много случаи, в които кучето умира заедно с човека, или заради него. За обратното не 

съм чувал досега. Пък и за какво да мрем ние, хората за проклетото псе. То няма разум, не разби-

ра нашата реч, няма интелигентни навици. Не може да се храни с нож и вилица и да си бърше му-

цуната със салфетка. Така е, но има сърце, за което ние, хората можем само да му завиждаме.  

Златно сърце, нямащо нищо общо с нашето егоистично и завистно такова. И за неговата безпре-

кословна преданост го награждаваме с гумен кокал или шепа сухи хрупалки. 

 Когато по времето на цар Самуил византийският император Василий ослепил българската 

войска, никой не се е хванал за кучето, а за тоягата. Затова според мен първоизточникът на по-

мощта на слепите не е кучето, а белият бастун. Всичко, което е свързано с помощника на четири 

лапи е свързано с насилие и демагогия. С опорочаване на чувството за неприкосновеност и сво-

бода на тялото и духа. Независимо дали се движиш на два, четири или сто крака, ти си свободен 

и никой няма право да те връзва със синджир или да ти слага хомот на врата, както нямаш право 

да слагаш хомот на другите. Вместо хомота, скъпи мой слепи приятелю, по-добре хвани белия 

бастун и тръгни смело по пътя. По оня път, който аз лично сравнявам с Христовата Голгота.  

 Преди две години се убедих в това, че Господ Бог ни праща изпитания, за да види колко 

сме силни. Моето домашно “куче водач” при слизане от автобуса си счупи крака и се наложи аз 

да се заема с всичко, което жена ми правеше до този злощастен момент. Беше страшно. Дотогава 

не смеех да направя две крачки без нейната помощ. Страхувах се да изляза на тротоара и да се 

движа сам по него. Два дена нямаше кой един хляб да ни купи, понеже живеем сами в къщата. 

Освен хляб, в онези дни трябваше да се ходи да се купуват лекарства и всички останали консума-

тиви за лечението на счупения крак. Седях безпаметен в къщи и не виждах никакъв изход от си-

туацията.  
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Кирил Дамянов 

 На третия ден вече не издържах и посегнах към изправения зад входната врата бастун. И 

както се казва: “Мечка страх, мен – не”. Спомних си местата, по които сме вървели с жена ми и 

тръгнах напред. В първите дни белия бастун не ми помагаше кой-знае колко. Аз не съм минал 

през рехабилитационни центровете за обучение по мобилност, въпреки няколкократните покани 

от техните директори. Нали си имах моето “куче водач”, защо ми трябва да се движа с бастун. 

Само че дойде моментът, в който него го нямаше вече. На негово място, колкото и да не ми се 

искаше се появи белият бастун. Постепенно обаче с негова помощ увереността ми в моите въз-

можности се затвърждаваше все повече и повече. Започнах да излизам все по-често от къщи и по 

различни маршрути. Ето така бялата пръчка вече трета година ме води по трудния път на живота. 

Белият бастун е като трето око за мен. Стиснал го здраво в ръка пресичам кръстовищата, катеря 

се по стълбища и автобуси. Случва ми се понякога да се объркам, но моя бял приятел търпеливо 

и уверено търси изход, опипвайки всичко около мен до най-малките подробности. Предава сигна-

ли към околния свят почуквайки силно по настилката, така че всички да го видят. Наскоро една 

от нашите живущи в комплекса на слепите ме попита не се ли срамувам да вървя с бастун. Аз й 

отговорих, че това не е просто бастун, а средство за придвижване. “Защо не си вземеш куче?” –

продължи разговора тя. “Ще ти е по-лесно”. “С бастуна ми е по-добре” – отвърнах аз. “Като си 

взема куче водач да ме води, кой ще се грижи за него?” Всички, които притежават този лукс имат 

в къщи някой, който да се грижи за хайвана. Като се разболее, кой ще го води на лекар? Кой ще 

ходи за неговата храна и кой ще го извежда навън за осъществяване на ежедневните му нужди, 

ако аз легна болен? Кой кого ще води в случая? Аз него, или то мен? С бастуна се движа свобод-

но навсякъде и не преча на никой.” – продължих аз все в този дух. “Ти качвала ли си се в автобус 

със сляп човек, воден от куче?”. Веднага започва едно блъскане, хората се чудят на кой да помог-

нат първо. Кучето се чуди как да настани слепия и къде да се свие после. Мои приятели пътуваха 

във влака с четириногия водач. При слизане на гарата кучето се подхлъзна и после не искаше да 

се качва по стълби. Моят бастун не ми създава такива проблеми.  

 Има и друго: Едно куче се обучава за една до две години, като може да запомни максимум 

до 40 маршрута. Когато се предаде на слепия потребител, минава поне още една година, докато 

двамата свикнат един с друг. На мен ми трябваха две седмици да прекрача от тъмното в светлото 

с помощта на белия бастун. Разбира се, и на мен трябва някой да ми покаже непознатите маршру-

ти, но това не отнема толкова много време. Още нещо, което много ме дразни в използването на 

кучето като водач. Отива някой от нашите колеги по съдба да хапне някъде навън. Сяда на стола, 

а този който го е довел до масата сяда на голата земя в праха и често направо в калта. Питам аз: 

“Това нормално ли е, или не е?” За мен не е нормално, отсякох твърдо и приключих разговора с 

моята позната. След това се завъртях опипвайки терена с белия бастун и отпраших към спирката. 
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 ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 Какво е светът за нас? За здравите хора това е палитра от светлина, ухания, звуци и усеща-

ния, които го изграждат като хармонична реалност, в която преминава живота на всеки получил 

шанс да се роди в прекрасния свят на планетата Земя! В тази реалност, но в друго измерение, на-

подобяващо това, в което попадаме само докато спим, живеят и се борят хората лишени от слух и 

зрение, които обществото е определило като сляпо-глухи. Да си инвалид е може би съдба, но да 

живееш пълноценно и достойно като такъв си е подвиг и борба! За тези хора мракът е обширен 

като Вселена, съизмерима с широтата на душата, а тишината е просторът на съзнанието и в тях 

отекват ударите на човешко сърце, нашепващи, че ти си жив и че те има! Докосването е връзката 

с всичко извън личното „Аз”, и когато е с добронамереност и любов, човек разбира, че не е сам и 

не е забравен. Живеем в трудно време и хората се отчуждават, стават самотни и сякаш общество-

то забравя за изпадналите в нужда. Да подадеш ръка е като благословия и е тъжно сторено добро 

да става вече медийно събитие, вместо ежедневна добродетел.  

 Разбрали тези истини, хората лишени от слух и зрение във Велико Търново са намерили път 

един към друг, правят възможното за да се чувстват пълноценни и да живеят достойно! В предос-

тавен от Общината клуб, всяка седмица се срещат за да общуват и си дават кураж, да споделят 

преживявания и така да преодоляват изолацията и самотата. По повод 15 октомври – Ден на бе-

лия бастун, ТО на НАСГБ във Велико Търново реализира няколко инициативи, с което внесе раз-

нообразие, пълнота и смисъл в ежедневието на своите членове.  

 На 12 октомври 2016 г., съвместно с ТСО на ССБ във В. Търново и с подкрепата на Община 

В. Търново, членовете на ТО на НАСГБ в града участваха в екскурзия по маршрут В. Търново – 

Къкрина – Ловеч. Посетени бяха: Къкринското ханче – място свързано с последните дни на В. 

Левски; Деветашката пещера – едно от местата, където се е зародила човешката цивилизация по 

нашите земи; важни и интересни исторически обекти в Ловеч, сред които: „Музей на В. Левски и 

национално-освободителното движение в България”, архитектурен комплекс „Барокови къщи и 

старинна търговска улица”, „Музей на водата”, уникалният покрит мост на Колю Фичев над р. 

Осъм, старинният квартал „Вароша”. Екскурзовод беше Пенчо Василев от ТСО на ССБ, планирал 

маршрута и подготвил обстойна информация за всеки от обектите. Обядът се състоя в уютната 

обстановка на старинната гостилница на площад ”Екзарх Йосиф”, в близост до покрития мост. 

Въпреки че денят се случи мрачен и дъждовен, в душите на хората стана ведро и приятно от пре-

живяното и впечатленията, които придобиха.  

 На 14 октомври 2016 г. в Клуб на пенсионера и инвалида във В. Търново, по повод Деня на 
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Пенчо Василев 

белия бастун, се проведе турнир по табла между отборите на ТСО на ССБ и ТО на НАСГБ. В 

продължение на 4 часа се води оспорвана борба за призовите места и медалите, осигурени от Об-

щина В. Търново. Състезателите Георги Ангелов и Димитър Станев от страна на сляпо-глухите, 

се представиха достойно и получиха почетни грамоти за спортсменство и добро представяне. Ди-

митър Станев спечели призовото трето място в общото класиране и завоюва бронзов медал от 

състезанието. След турнира за всички участници беше осигурен обяд от спонсора на състезание-

то – фирма “Цвета оптик“ в лицето на г-жа Цветанка Пенчева Цанкова, на който се разискваха 

резултатите и премина в дружеско общуване. 

 На 15 октомври 2016 г. в Клуб на пенсионера и инвалида във В. Търново, след беседа, под-

готвена и представена от Пенчо Василев по повод Деня на белия бастун, съвместно с членовете 

на ТСО на ССБ се състоя празничен обяд, спонсориран от Лайънс клуб „В. Търново – Арбанаси”. 

Приветствено слово от името на спонсора изнесе председателят на клуба Илия Клинчев. 

 Всичко разказано до тук потвърждава мъдрата мисъл на световно известната сляпо-глуха 

писателка, активистка и преподавателка Хелън Келър: „Най-добрите и красиви неща на света не 

могат да бъдат видени, нито докоснати! Те се усещат в сърцето!”. Сърцата на сляпо-глухите са 

широко отворени за света и живота. Като всяко човешко същество и те жадуват доброта и любов, 

внимание и уважение! Прекрасно е да има човещина и когато те я срещат, мракът и тишината се 

озаряват от вътрешната душевна светлина на благодарността и удовлетворението, че не са сами! 
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Ангелина Кръстева 

НА СВЕТОВНО, КАТО ЗА СВЕТОВНО 

 „Всяко нещо с времето си“ е казал народът ни. Със сигурност и в тази наша поговорка има 

голяма доза истина. 

 Когато през 2012 г. на Държавното първенство в Козлодуй за първи път, ей така, на шега, 

реших да се пробвам в канадската борба, въобще и през ум не ми минаваше, че само след 4 г. ще 

стигна до участие в световно първенство. Може би, точно това ми е било необходимо, за да се 

разпали отново спортният дух в мен. Така една моя случайна прищявка, прерасна в ново предиз-

викателство, в стремеж за себедоказване.  

 Сега вече съм напълно убедена, че човек формира характера и волята си цял живот. Бяха ми 

необходими доста състезания и тренировки, за да усетя, че малко по малко дърпам напред. Ра-

достта и подкрепата на близките ми хора за моите успехи, ме накараха да повярвам още повече в 

себе си.  

 И така, за вас майтап, за мен истина, зад гърба ми са вече 5 държавни и 3 европейски пър-

венства, а в началото на октомври т.г., за първи път участвах и на световно първенство по канадс-

ка борба. Домакин беше България, градът – Благоевград. Още със самото откриване, буйните рит-

ми на ансамбъл „Пирин“, накараха сърцата ни да забият съвсем лудешки, та чак, до самия край на 

състезанията. Неописуеми са емоциите, напрежението, разочарованията от загубите, щастието от 

победите. Просто човек даже и да не участва, трябва да бъде там, в залата, за да усети всичко то-

ва. Върховната емоция обаче си остава, да развееш българския флаг на почетната стълбичка! Аз 

го направих и то 2 пъти!  

 Още по-щастлива съм обаче, че със своите 14 световни титли и общо 33 медала, отборът на 

хората с увреждания взе златната купа и доказа, че България е № 1 в света! 
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Калинка Ковачева   

МОЖЕМ ЛИ ДА ОСТАНЕМ ВЕЧНО МЛАДИ? 

 Днес – 31-ви октомври клуб Детелина при териториалната организация на сляпо-глухите 

Добрич събра отново своите членове. На поканата се отзоваха 29 човека. Скъп гост бе доктор 

Илияна Ананиева. Темата бе “Как да останем вечно млади?”. Лекторката разказваше много увле-

кателно. Аудиторията бе завладяна от нейните думи.  

Тя сподели, че много млади хора на възраст 30 години изглеждат като на 50 и повече, по-

ради неправилна стойка, наднормено тегло, подпухнали очи, кисел дъх, лош израз на лицето и 

т.н. Ананиева ни запозна с десет правила, които според нея, ни осигуряват младост. Първото е да 

спортуваме и да се опитваме да вървим пеша. Колкото може повече да изкачваме стъпала и да не 

използваме асансьори. Второто правило е свързано с храната. Не бива да преяждаме, да ядем по 

малко в точно определени часове. Лягането в определен час е следващото правило. Ако не сме се 

наспали по някаква причина, добре е през деня да си наваксаме. Организмът ни се нуждае от осем 

часа сън в денонощие. Четвъртото правило е свързано с приема на вода. Според лекторката ни, 2 

л са достатъчни. Стомахът ни, а и всички органи се нуждаят от тази живителна течност. Консума-

цията на сезонни плодове и зеленчуци е другия ключ към младостта. Д-р Ананиева препоръча и 

да се занимаваме с някакво хоби – плетиво, цветарство или нещо друго. Любимото ни занимание 

ни поддържа здрави. Тя подчерта да си носим новите дрехи и винаги да се опитваме да изглежда-

ме добре, особено ние, представителите на женския пол. Който може, да решава кръстословици. 

Този тип занимание поддържа паметта. Техниката напредва и е добре да четем повече книги и 

така да обогатяваме информираността си. По възможност да ходим на кино, театър, концерти. 

Поредното правило, което определи лекарката, е да участваме в обществения живот на града. Ху-

баво е да имаме гражданска позиция, да гласуваме винаги и да отстояваме мнението си. В проти-

вен случай, не бива да роптаем против лошото си положение. Хубаво е и да намерим приятели и 

да не се чувстваме сами в живота. Ако ни тежи мъка, да я споделим с близък човек, на когото 

имаме доверие. Когато се освобождаваме от лошите помисли, не трупаме стрес. Ананиева прик-

лючи с призива да бъдем добри и да прощаваме. Таим ли някаква омраза в себе си, няма как да 

бъдем красиви. Добрите хора са позитивно настроени и са щастливи, тъй като раздават топлина. 

 Изпратихме д-р Ананиева замислени. Дали можем да живеем съобразно принципите, за ко-

ито тя ни говори? 
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ИВО!  

 Председателят на ОСКСГ „Мадарски конник 2015“ Иве-

лин Тодоров закръгли 60 години. Струва ни се, като че ли вче-

ра беше, когато през 2006 година Ивелин стана член на ТО на 

сляпо-глухите в гр. Шумен. Кога минаха 10 години така неу-

сетно, не разбрахме.  

 Ивелин Тодоров е роден на 6 ноември 1956 г. в село Лят-

но, област Шумен, където завършва основно образование. 

Продължава средното си образование в училище по обществе-

но хранене. След завършването става майстор-готвач в АПК 

гр. Каолиново, Шуменска област. Затова не трябва да се изне-

надваме от това, че той често изпраща интересни кулинарни 

рецепти до списание „Звук и светлина“, които редовно се поместват в същото. 

 Пред 1978 г. зрението му намалява и след операция му дават втора група с право на работа. 

Продължава трудовата си дейност в ПП „Успех“ гр. Шумен до 2000 година, когато предприятие-

то е закрито. Следва ново ТЕЛК-ово решение – инвалидизиран е първа група с чужда помощ.  

 От няколко години е в ТУС на ТО. Изпълнява всички поставени задачи с голямо желание и 

прецизност. Взема участие във всички национални първенства по спортна дейност на НАСГБ. 

Редовно печели медали по канадска борба, гюле, лека атлетика. От една година е председател на 

новоучредения спортен клуб в гр. Шумен.  

 Ивелин е един от най-дейните членове в организацията. Добър другар, приятел, общителен 

и отзивчив, обича да помага на всички членове, които имат нужда.  

 С голямо желание се включва в мероприятията на ТО и почти не отсъства. 

 Ние, членовете на сляпо-глухите от ТО Шумен, по случай 60-годишния юбилей, му пожела-

ваме много здраве, дълголетие, късмет и ползотворна работа. Нека да е все така усмихнат и лъче-

зарен.  

 Честит юбилей, Иво! 

 

Върбина Станкова 
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НЕКА ЗЛО ДА НИ ЗАБРАВИ, ДА СМЕ ЖИВИ, ДА СМЕ ЗДРАВИ! 

 

 На 21.10.2016 г. сляпо-глухите от гр. Шумен отбелязаха Деня на белия бастун, 60-годишния 

юбилей на Ивелин Тодоров и рождените дни на членовете за второто четиримесечие в читалище 

“Напредък”. 

 Още с влизането в залата бяхме изненадани от новата изложба “Икони” на Димитър Димит-

ров, който е изработил металния обков на всяко фотокопие. Иконите представляваха образите на 

българските светици – св. Петка, св. Димитър… и др., както и образите на Богородица в различни 

варианти. Фотокопията на тези икони са взети от български манастири и три броя от Ватикана.  

 Правени са с много любов и търпение и част от тях са дарени на български църкви и манас-

тири. Всеки месец в читалище “Напредък” се прави по една изложба на даровити художници от 

Шумен и цялата страна но тази се открояваше от другите, затова членовете я разгледаха с по-

голямо внимание и интерес.      

 Председателят откри тържеството и даде думата на сътрудничката. Тя изнесе кратка беседа, 

като я подкрепи с различни примери.   

 Петнадесети октомври е международният ден на белия бастун. Този ден е символ на самос-

тоятелността на незрящите хора и стремежа им за утвърждаване в обществото. 

 Продължихме с честване на рождените дни и 60-годишнината на Ивелин. 

 Рождениците разказаха спомени от своя живот. Всички получиха подаръци, цветя. Бяха поз-

дравени с песента на Мая Нешкова “Рожден ден”. 

 Ивелин поднесе обяд на присъстващите, а рождениците почерпиха с вкусни лакомства. 

 Продължихме с танци, хора и веселие. 

 Всички останаха доволни от прекараните часове заедно. 

 Пожелахме си до нови срещи на международния ден на слепия гражданин! 

Върбина Станкова 
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БРАНДЕНБУРГСКАТА ВРАТА – НАЙ-ИЗВЕСТНОТО МЯСТО НА  
БЕРЛИНСКАТА СТЕНА 

 
 Берлинската стена служи за граница между Западен Берлин и Германската демократична 

република от 13 август 1961 до 9 ноември 1989 г., отделяща западната от източната част на 

град Берлин и останалата част от територията на ГДР. 

 Берлинската стена става един от най-известните символи на Студената война. При опит да 

преминат стената загиват между 136 и 245 граждани на ГДР, бягащи на Запад.  

 След Втората световна война Берлин е поделен между страните-победителки 

(СССР, САЩ, Великобритания и Франция) на 4 окупационни зони. Източната зона, контролира-

на от съветските войски, впоследствие става столица на Германската демократична република. В 

трите западни зони контролът е осъществяван съответно от окупационните власти на САЩ, Ве-

ликобритания и Франция. 

 Отсъствието на физическа граница между зоните довежда до конфликт и масово премина-

ване на специалисти и граждани от Източен Берлин във ФРГ.  

 На 13 август 1961 г. в период на усилено противопоставяне и изостряне на отношенията 

между СССР и САЩ, започва строителството на стената. Заповедта за нейното изграждане е под-

писана от Валтер Улбрихт. Фактически това е в нарушение на следвоенното споразумение на 

страните-победителки, съгласно което Великобритания, Съветският съюз, Съединените щати и 

Франция имат равни права относно управлението на целия Берлин. 

 Строителството и преоборудването на стената продължава от 1962 до 1975 година. Напълно 

построената стена се е състояла от 45 хиляди бетонни блокове 3,6 на 1,5 метра, със закръглен 

връх, чиято цел е да затруднява опитите за бягство. Въпреки това над 5 хил. души успяват да из-

бягат на Запад. Най-известните случаи са – масовото бягство по тунел, дълъг 149 метра, полет 

с делтаплан, промушване между прозорците на 2 съседни апартамента. 

 На 23 август 1989 г. Унгария отменя ограниченията на границата си с Австрия и голям брой 

бежанци от ГДР се възползват от това. През септември лидерът на ГДР Ерих Хонекер подава ос-

тавка. На 9 ноември министър-председателят на Правителството на Източна Германия Гюнтер 

Шабовски обявява отмяната на ограниченията за излизане от Германската демократична репуб-

лика. Голямо множество от източни берлинчани нахлуват в Западен Берлин. Започва демонтажът 

на стената от гражданството. 

 Към днешна дата са се запазили само няколко секции от стената в района на Потсдамер 



11 

Плац, недалече от река Шпрее и на Бернауер Щрасе. 

 Ако от "източната" страна на Берлинската стена до самия край тя остава уродлив символ на 

отчуждението, то на Запад стената се превръща в място за творчество на много художници, както 

професионалисти, така и аматьори. През 1989 г. Берлинската стена се превръща в километрова 

"изложба" на графити, в това число и много от тях с висока художествена стойност. 

 След разрушаването на Стената фрагменти от нея бързо се превръщат в обект на търговия. 

Много от късовете от Берлинската стена са купени в САЩ, например в корпорацията 

„Майкрософт“, в щабквартирата на ЦРУ и други. На 16 май 2006 г. на София е дарен сегмент от 

Берлинската стена, изложен до Мемориала на жертвите на тоталитаризма. 

 Най-известното място на Берлинската стена е Бранденбургската врата или Бранденбургска 

порта. Тя е архитектурен паметник тип триумфална арка, символ на Берлин и Германия.  

 Построена е в периода 1789 – 1791 година по идеен проект на Карл Лан-

ганс в стил класицизъм. Като прототип при изграждането на Бранденбургската врата послуж-

ва пропилеят на Атинския акропол на Древна Гърция. Бранденбургската врата е единствената 

съхранила се от т.нар. градски порти на германската столица, като първоначалното 

ѝ име е Портата на света.  

 Фасадната ѝ декорация и аранжимент са дело на Йохан Шадов, който проектира и 6-

метровата квадрига, управлявана от римската богиня на победата Виктория под формата 

на триумфална корона. 

 След победата на Наполеон Бонапарт над Прусия в т.нар. наполеонови вой-

ни френският император заповядва да се демонтира триумфалната корона и да се пренесе 

в Париж. След битката при Лайпциг и принудителната детронация със заточение на ост-

ров Елбана Наполеон, последвана от загубата в битката при Ватерло, триумфалната корона е вър-

ната през 1814 г. обратно в Берлин, сдобивайки се с Железен кръст под римския орел от Карл 

Шинкел, наместо маслиненото клонче в ръката на Виктория. 

 След победата във Френско-пруската война, армията на обединителя на Германия Ото фон 

Бисмарк манифестира триумфално на връщане от Париж под Бранденбургската врата. 

 След идването на националсоциалистическата партия на власт в Германия 

през 1933 година, пространството под арката става сцена на изблик 

на националистически ентусиазъм. 

 По време на Берлинската битка в края на Втората световна война в Европа, Бранденбургска-
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Източник: www.bg.wikipedia.org/  

та врата е сериозно повредена, след което арката е възстановена напълно през 1956 година, а 

квадригата с триумфалната корона през 1958 година. 

 На 13 август 1961 година проходът през вратата от изток на запад и обратно е преграден 

от Берлинската стена. На 9 ноември 1989 година под напора на вятъра на промяната (точно 200 

години след началото на изграждането на вратата) пада стената, символизираща желязната заве-

са и белязала началото на края на Студената война, след което отново проходът през портата на 

света е свободен. 

 Германия е отново обединена, като по този начин е символично възстановено достойнство-

то ѝ след загубата ѝ във Втората световна война, в едно с това на германската нация сред това на 

свободните народи в света. След падането на Берлинската стена Червената ар-

мия напуска Източна Германия, а от 1991 година държава с името Съюз на съветските социалис-

тически републики не съществува. 
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ПЕТТЕ БРЯСТА 

 

 Има една такава местност край гр. Харманли 

– наричат я Петте карача. Не знаех, че с това име е 

свързано едно старо предание, но ето как то стигна 

до мен. 

 Играехме с едно съседско момче на улицата. 

По нея мина бай Васил с каруцата си. То не беше 

каруца като каруца, а подвижна художествена гале-

рия. И конят не беше кон, а един червен лебед. За 

мънистата по повода и звънчетата няма да говоря. 

Ала нервен и избухлив беше той, та затова се стра-

хувах от него. Но, ето че Звездомир го помоли: 

„Бай Василе, нека се повозим малко!“. За моя изне-

нада той спря каруцата и рече: „Хайде, качвайте се, 

момчета!“ – и ние се качихме. Каруцата возеше 

удобно като файтон. Не усетихме кога сме излезли 

от града. Ето ги и петте карача. Дърветата бяха с ниска дървена ограда, боядисана в зелено. На 

едно от дърветата бе закована табелка с брадат орел – символ, че дърветата са защитен природен 

обект. Подминахме ги и свихме към реката. Спряхме под един голям орех. Бай Васил разпрегна 

коня да пасе, взе от каруцата един дълъг прът и каза: „Докъдето стигам с пръта съм аз, от там на-

горе сте вие. Хайде да ви видя какво можете!“. 

 Много нещо съборихме. Останалото обрулихме. Земята покрихме с орехи, но се уморихме. 

Седнахме да починем и Звездо попита: „бай Василе, защо всички казват на местността Петте ка-

рача? Аз, както и да ги броя, все до четири стигам”. „Ей сега ще се ядоса и ще ни изгони“ – по-

мислих си аз. Не познах. Бай Васил погледна нагоре и примигна няколко пъти, сякаш да подреди 

мислите си. Изкашля се да прочисти гърлото и започна: „Това е една стара история. Станала е 

преди двеста-триста, а и дори повече години. По турско живели петима братя в ей онова село. 

Знаете ли го?” Кимнахме утвърдително. Село нямаше. Имаше останки от къщи, високи до коля-

но. “Те пасели и пазели стадата на рода си. Един ден никой от тях не дошъл да вземе храна от 

дома си. Разтревожените им близки тръгнали да ги търсят. Открили съсечените им тела, пръсна-

ти по полето. Защитавали се братята – но с дървени геги срещу саби и огнестрелно оръжие не 

могли. Близките им решили да ги погребат там, където са загинали – насред полето. Подредили 

петте гроба един до друг, та да са заедно и в отвъдното. Голяма била мъката им и много сълзи 
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пролели. Станало чудо – от гробовете поникнали пет бряста. Тръгнала мълва – това е Божи дар. В 

тези дървета са душите на братята. И се грижели за брястовете като за близки хора.  

 Брястовете расли сред полето като един огромен зелен букет. Сплели клони един в друг, ус-

тоявали на природните стихии, тъй както братята се защитавали от разбойниците. 

 Минало много време. Други трима братя решили да си построят домове. Трябвали им дър-

вета. Край Марица дърва много, но те си харесали брястовете, защото брястовото дърво е най-

здраво. Знаели, че хората имат петте бряста за свещени. Знаели, но нехаели. За да не ги предизви-

кат и да попречат на замисленото, решили да си ги отсекат през нощта. 

 Мръкнало се. Тримата братя запрегнали каруците, метнали брадвите в тях и ей ги при дър-

ветата. Бързо съборили първия бряст. После се нахвърлили да кастрят клоните. Секли тъй, както 

разбойниците секат петимата братя. Тогава дошло нещастието… Брадвата на единия брат се отп-

леснала и отсякла краката на другия. Ами сега? Нощ е. Полето пусто. Няма кой да помогне. Пък и 

раната голяма. То от брадва малка рана няма. Грабнали ранения да го носят в селото, но раненият 

издъхнал в ръцете им поради загуба на кръв. В една малка паланка такова събитие не може да се 

скрие. Тръгнали слухове защо посегнаха на светите дървета. Не знаеха ли, че в тях са душите на 

братята – овчари. Бог разгневиха и Бог ги наказа. Не знаеха ли, че брястовете са Божи дар?” 

 Бай Васил неочаквано млъкна, забил поглед в земята. Изглеждаше замислен за нещо свое 

си. Мълчахме и ние със Звездо. Току-що разбрахме защо местността се нарича Петте карача, а не 

Петте бряста. Мълчахме потресени от трагедията, разиграла се през вековете тук – съвсем близо 

около нас. Разбрахме защо това предание е оцеляло през вековете. Не е причината само в назва-

нието на местността. В това предание има и едно кодирано послание към идните поколения. Пос-

лание вечно като десетте Божи заповеди.  

 „Не прави никога никому зло, защото то може да се върне и със страшна сила да се стовари 

върху самия злосторник“. 

Петко Абаджиев 
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РЕФЕРЕНДУМИ ПРОВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ 

 Референдумът (или плебисцит) е пряко гласуване, при което цялото население на дадена 

държава с право на гласуване трябва да одобри или отхвърли дадено предложение. То може да 

бъде нова конституция, конституционна промяна, закон, отзоваване на избран служител или оп-

ределено правителствено решение. Референдумът е инструмент за пряка демокрация в широк ма-

щаб. Референдумът може да бъде национален или местен, задължителен или факултативен, импе-

ративен или консултативен, частичен, вариантен. 

 Най-голямото постижение на пряката демокрация, което швейцарците например възприе-

мат като част от националната идентичност, е именно т.нар. гражданска инициатива за референ-

дум по определен въпрос. 

В България са проведени следните референдуми:  

 1. Референдум за съдене на виновниците за националните катастрофи се провежда 

в България на 19 ноември 1922 г. Той е одобрен от 74.33 % от избирателите. 

 Управляващите от БЗНС искат да бъдат дадени под съд членовете на кабинетите на прави-

телствата, водени от Иван Евстратиев Гешов, Стоян Данев и Александър Малинов. 

 Резултати: 

 647,313 гласове “За” (74.33 %) 

 223,584 гласове “Против” (25.67 %) 

 60,165 невалидни/празни гласове  

 Общо: 931,062 гласове 

 2. Референдумът за обявяване на България за република, за свикване на Велико Народно 

събрание и за изработване на нова конституция е проведен на 8 септември 1946 г. Той е органи-

зиран въз основа на закон, приет от парламента на 29 юли. 

 Референдумът се провежда в обстановка на остра конфронтация между доминираното 

от комунистите правителство на Отечествения фронт и опозицията, противопоставяща се на пос-

тепенното налагане на тоталитарен режим в страната. Въпреки това и двете страни подкрепят 

обявяването на България за република, включително и центристки партии ка-

то Демократическата.  

 Лидерът на опозицията Никола Петков заявява: „Референдумът за Република се проведе 

при пълна свобода, защото целият народ бе единодушен за премахването на монархическия ре-

жим, който докара на България само нещастия и катастрофи“. 

 Резултатът е 95,6% в полза на промяната на управлението, а избирателната активност дос-

тига до 91,7%. Година след референдума се въвежда републиканска конституция. 

 Резултати: 
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 3,833,183 гласове (95.6%) “За” република:  

 175,231 гласове (4.4 %) “За” монархия:  

 124,507 невалидни/празни гласове   

 Общо: 4,132,921  гласове 

 3. Конституционен референдум се провежда в България на 16 май 1971 г. 

 Избирателите са запитани дали одобряват нова конституция (т.нар. Живковска конститу-

ция), чийто първи член отбелязва "водещата роля" на Българската комунистическа партия. Резул-

татът е 99,7 % „за“, с избирателна активност от 99,7 %. 

 Студенти от специалност „Икономика и организация на туризма“ при ВИНС „Д. Благоев“ 

от Варна предлагат в текста да се впише, че: „Ръководна сила в обществото и държавата е БКП“, 

което става факт в прословутия Член 1. 

 Впоследствие същата норма се появява и в конституцията на СССР от 1977 г. В крайна 

сметка, през 1985-89 г., отново студенти, но вече като членове на Дружество „Нове“ 

от Свищов настояват този член да бъде премахнат. 

 Резултати: 

 6,135,218 гласове (99.6%) “За”  

 15,477 гласове (0.3%) “Против” 

 5,533  Невалидни/празни гласове 

 Общо: 6,156,228 

 4. Ядрен референдум се провежда в България на 27 януари 2013 г., при който гражданите на 

Република България трябва да гласуват с „Да“ или „Не“ в отговор на следния въпрос: “Да се раз-

вива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцент-

рала?”  

 За да бъде валиден референдумът, т.е. той да има юридическа стойност и решението от него 

да влезе в сила окончателно, то той трябва да отговаря на две условия: 

 - Да гласуват поне същия брой гласоподаватели, колкото на последните парламентарни из-

бори, т.е. 4 345 450 от включените в избирателните списъци 6 949 120 гласоподаватели 

 - Отговорът с 50% + 1 от гласовете да се приеме за легитимен. 

 При отсъствие на необходимия минимален брой гласоподаватели за валидност на допитва-

нето, но при наличие на минимум 20% избирателна активност в изборния ден и повече от полови-

ната да са отговорили с "Да", то спорът за доизграждането на АЕЦ "Белене" се връща в Народно-

то събрание, където депутатите отново ще обсъждат бъдещето на ядрената енергетика в България 

и ще вземат окончателното решение за съдбата на недостроената втора ядрена централа до край-

дунавския град Белене. 
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Източници: www.bg.wikipedia.org/  
www.results.cik.bg/ 

 5. Референдумът за дистанционното гласуване в България е национален референдум, който 

се провежда на 25 октомври 2015 г., едновременно с поредните избори за местна власт. Референ-

думът е назначен от президента на България Росен Плевнелиев с формулировка: „Подкрепяте ли 

да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и рефе-

рендумите?“ 

 Резултати: 

 1,883,411 гласове “Да” (69.50 %) 

 704,182 гласове “Не” (25.99 %) 

 122,339 Недействителни гласове (4.51 %) 

 Общо: 2,587,593 гласове 

 6. Национален референдум за промяна на политическата система в България, проведен на 6 

ноември 2016 г., едновременно с изборите за президент и вицепрезидент на Република България. 

 Включени са 3 въпроса: 

 По първия въпрос “Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна 

избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?”, резултатите са: 

 2 385 273 бр. гласове “Да” (71.92 % от гласувалите)  

 532 710 бр. гласове “Не” (16.06 % от гласувалите)  

 По втория въпрос: “Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и 

референдумите?”, резултатите са: 

 2 050 753 бр. гласове “Да” (61.83% от гласувалите)  

 862 342 бр. гласове “Не” (26.00% от гласувалите) 

 По третия въпрос: “Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансира-

не на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас 

на последните парламентарни избори?” 

 2 392 957 бр. гласове “Да” (72.16% от гласувалите)  

 497 620 бр. гласове “Не” (15.01% от гласувалите) 

 Малко над 12 000 гласа не достигат на референдума, за да се превърне в закон. Това стана 

ясно от официалното решение, с което Централната избирателна комисия обяви резултатите от 

националното допитване. За да бъде приет за задължителен вотът на хората, на референдума 

трябва да са гласували колкото на последните парламентарни избори, а именно 3 500 585 души. 

Предстои парламентът да разгледа въпросите, подкрепени с мнозинство. 
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ РУЛЦА С КРЕМ ОТ СИРЕНЕ 
(предложение на Светла Маринова от Добрич) 

 
 Продукти: 1 патладжан, 1 тиквичка, няколко лъжици песто от различни билки, 50 г масло, 

50 г брашно, 200 мл горещо прясно мляко, 2 жълтъка, сол и черен пипер на вкус, 200 г настърга-

ни твърди сирена. 

 Начин на приготвяне: Нарежете зеленчуците на тънки филийки по дължина и ги грило-

вайте леко на скара или в тиган-грил. За пестото сложете в дълбок съд различни зелени билки по 

ваш избор: магданоз, копър, целина, босилек и др. Добавете скилидка чесън и сол. Налейте малко 

олио или зехтин и пасирайте с пасатор. Ако предпочитате по-гъста смес сложете по-малко олио. 

За плънката направете светла запръжка от маслото и брашното. Сипете наведнъж горещото мля-

ко и бъркайте енергично, така бешамелът ще стане гладък. Отстранете от огъня и като се поохла-

ди добавете жълтъците и сиренето. Бъркайте докато се получи гладка и гъста смес. Изборът на 

сирена е по вкус. Става и само с кашкавал. Намажете зеленчуците с песто, в основата сипете по 1 

с.л. от плънката и завийте на рулца. Подредете ги в тавичка, намазана с малко мазнина. Намаже-

те рулцата с олио или зехтин и запечете на 180 градуса за половин час. 

 

СВИНСКО БОН ФИЛЕ В БУТЕР ТЕСТО С ШУНКА, ЛУК И КАШКАВАЛ 
(предложение на Светла Маринова от Добрич) 

 
 Продукти: 500 г свинско бон филе, 250 г бутер тесто, 1 голяма глава лук нарязана на иви-

ци, 1 скилидка чесън нарязана на ситно, 2-3 филийки шунка, 100 г настърган кашкавал, 1 яйце, 

горчица по избор, сол и черен пипер, зехтин. 

 Начин на приготвяне: Загрейте зехтин в голям тиган на средно силен огън. Подправете 

свинското бон филе със сол и черен пипер и го запържете за около 5 минути от всички страни. 

Извадете от тигана и го оставете да се охлади за кратко. Добавете лука и чесъна и ги сотирайте за 

около 2-3 минути, докато омекнат. Отдръпнете от котлона. Загрейте фурната до 200 градуса и 

покрийте дъното на тава с хартия за печене. Поставете листа бутер тесто в тавата и го намажете с 

разбит яйчен белтък. Подредете филийките шунка в средата и ги поръсете с настъргания кашка-

вал. Отгоре поставете бон филето, намажете го с горчица и върху нея разпределете задушените 

лук и чесън. Затворете тестото, като притиснете добре краищата, които се застъпват. Намажете с 

разбития яйчен жълтък и печете в продължение на 45 минути. Оставете рулото да се охлади за 

кратко, преди да го нарежете и поднесете. 
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БИСЕРИ ОТ ЕМО ЧОЛАКОВ 

 

"Гърми, не гърми – имайте слънчев следобед!" 

"Време! Как да му се разсърдиш?" 

"Юлското слънце през юни ще изгрее с августовски замах." 

"Навсякъде е безсрамно хладно за това време на годината." 

"Ще задуха и ще завали – а защо точно през почивните дни… и аз това се питам, ама на – време!" 

"Планината остава без настроение." 

"Утре вече ще имаме идеалното време за неходене на планина: бурен вятър, дъжд, по високото – 

сняг. Да, сняг. Не си причинявайте всичко това, освен ако не го наблюдавате някъде пред камина-

та." 

"По-качествените, по-тъмни и по-купести облаци са за утре следобед." 

"Морето става все по-морско с всеки изминал ден." 

"За пореден ден вижте на картата какво си причиняваме." 

"На картата така вали, та и студиото ще наводни." 

"Морско – откъдето и да го погледнеш – ще бъде времето през почивните дни." 

"В четвъртък вече – дъждове, бури, порои и градушки ще има за всички." 

"Облаците през цялото време се опитват да саботират прогнозата за необичайното топло време." 

"Само след няколко часа градусите ще скочат с 5-6 и така ще скочат, че ще прескочат 30." 

"Не знам за вас, но на мен ми дойдоха в повече бурите в тази прогноза, затова предлагам да ви-

дим спортните новини." 

"Ей такова нестабилно ще е времето – докато се стабилизира." 

"То бива промяна, бива рязка промяна, ама чак пък толкоз… А че му е време на времето да се 

променя – време му е. Не може да е все така нечовешки горещо в средата на септември." 

"Във вторник ще задуха, ще завали, ще се разхлади и ще подготви терена есента да се почувства 

като у дома си." 

"Следобед сме си по къс ръкав – сигурен знак, че макар и в по-мургав вариант лятото все още 

продължава." 

"При подухващ северен ветрец морето може би не заслужава вече толкова специално внимание в 

прогнозите, но… мен ме гони носталгия." 

"Сняг ринат вече в Бавария и Швейцария – ако това, разбира се, ви успокоява." 

"Цялото това безобразие ще ни се стовари от северозапад." 

"Баба Марта яхва топлата метла." 

"С една дума – студ, с две думи – кучи студ!" 



 20 

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ДЕВЕТИ БРОЙ: 

 

ВЪПРОСИ: 
 

1. Кой стана "филм на всички времена" в класацията на БНТ "Лачените обувки на българ-

ското кино"?  

а) “Козият рог” 

б) “Време разделно” 

в) “Оркестър без име” 

2. В кой от следните филми не участва Асен Кисимов?  

а) “От нищо нещо” 

б) “Козият рог” 

в) “Топло” 

3. От кой филм е песента на Невена Коканова и Коста Цонев "Песен за надеждата"?  

а) “Бъди щастлива, Ани!” 

б) “Спасението” 

в) “Баща ми бояджията” 

4. Каква е съдбата на Маргарит от драмата на Николай Волев "Маргарит и Маргарита"?  

а) самоубива се  

б) излежава доживотна присъда 

в) емигрира незаконно 

 

Въпрос 1: отг. в 

Въпрос 2: отг. б  

Въпрос 3: отг. в 

Въпрос 4: отг. а  

Въпрос 5: отг. б 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 10, 2016 Г. 
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БРАТСТВОТО 
(с продължение) 

  

 Лисицата почука на вратата — очевидно в кодиран ритъм — и тя се отвори почти веднага и 

разкри просторен двор с маси и пейки, точно както се очаква от хан, но всичко беше много мръсно. 

Шепа мъже и жени се щураха нагоре-надолу през вратите, които отвеждаха от двора в самия хан, 

построен около него. 

 — Не хваща окото, нали? — рече Лисицата, настани го на една маса и нареди да им донесат 

вино. 

 — Честно казано… 

 — Служи ни добре. А имам и планове. Но какво те води насам? — Лисицата вдигна длан. — 

Чакай! Не ми казвай. Мисля, че знам отговора. 

 — Нищо чудно. 

 — Искаш моите крадци да работят като шпиони за теб. 

 — Точно така — отвърна Ецио и се приведе нетърпеливо напред. — Ще ми помогнеш ли? 

 Лисицата вдигна стакана си за мълчалив тост и отпи малко вино, преди да отговори безизраз-

но: 

 — Не. 

 Ецио се стъписа. 

 — Какво? Защо не? 

 — Защото ще направя услуга на Николо Макиавели. Не, благодаря. Този човек предаде Братс-

твото ни. 

 Ецио не се изненада, макар да не беше убеден в истинността на заключението. 

 — Много сериозно обвинение. Особено от устата на крадец. С какви доказателства разпола-

гаш? 

 Лисицата го изгледа кисело. 

 — Беше посланик в папския двор и пътуваше като личен гост на Чезаре. 

 — Направи го заради нас. 

 — Нима? Освен това знам, че ви е напуснал точно преди нападението над Монтериджони. 

 Ецио махна възмутено с ръка. 

 — Чисто съвпадение. Виж, Джилберто, Макиавели не допада на всекиго, но той е асасин, а не 

предател. 

 Лисицата го изгледа със застинало лице. 

 — Не съм убеден. 

 В този момент един крадец, когото Ецио разпозна като младежа, опитал се да отмъкне кесията 

му, притича до тях и зашепна в ухото на Лисицата. После изчезна бързо и Ла Волпе стана. Усетил 
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неприятности, Ецио също се изправи. 

 — Извинявам се за вчерашната простъпка на Бенито — каза Лисицата. — Не е знаел кой си и 

те е видял да яздиш до Макиавели. 

 — Остави Бенито! Какво става? 

 — О, Бенито ми донесе вест. След малко Макиавели ще се срещне с някого в Трастевере. Ще 

проверя какво става. Искаш ли да ме придружиш? 

 — Води ме. 

 — Ще използваме един изпитан маршрут — покривите. Тук е малко по-трудно, отколкото във 

Флоренция. Мислиш ли, че ще се справиш? 

 — Просто ме води. 

 Беше истинско изпитание. Римските покриви бяха по-раздалечени от флорентинските, а бяха и 

изпотрошени и краката трудно намираха опора. Повече от веднъж Ецио събори хлабави тухли на 

земята. Но улиците бяха почти безлюдни и той и Лисицата се придвижваха толкова бързо, че изчез-

ваха, преди стражите на Борджия да успеят да реагират. Най-после стигнаха пазарен площад със 

затворени сергии с изключение на една-две ярко осветени виночерпници, където се тълпяха мнози-

на. Двамата спряха върху покрив с изглед към площада, прикриха се зад комините и зачакаха. 

 Не след дълго Макиавели се появи на площада, озъртайки се предпазливо. Ецио забеляза как 

втори мъж с наметало с герба на Борджия застана до него и дискретно му подаде нещо като бележ-

ка, после продължи, без да забавя крачка. Макиавели също напусна площада. 

 — Как ти се струва? — попита Лисицата. 

 — Ще последвам Николо, ти върви след другия — лаконично отсече Ецио. 

 В същия момент в една от виночерпниците избухна свада. Чуха се гневни крясъци, проблесна-

ха оръжия. 

 — По дяволите! Това е един от моите хора! Счепкали са се със стражите на Борджия — възк-

ликна Лисицата. 

 Ецио проследи как Макиавели се отдалечава тичешком по уличка, отвеждаща към Тибър, и 

изчезва от погледа му. Реши, че е твърде късно да го последва, и насочи вниманието си към схватка-

та на площада. Един войник на Борджия лежеше проснат на земята. Повечето крадци се бяха разп-

ръснали и се катереха невредими по стените към покривите, но един от тях, млад мъж, почти момче, 

лежеше, стенейки на земята, а от прясната рана върху ръката му бликаше кръв. 

 — Помощ! Помощ! Раниха сина ми! — долетя тревожен вик. 
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 — Познавам гласа — намръщи се Лисицата. — Трималкио е. — Погледна към ранения крадец. 

— А това е Клаудио, по-малкият му син. 

 Войници на Борджия, въоръжени с пушки, се появиха зад парапетите на покривите от двете 

страни на далечната стена на пазара и започнаха да се прицелват. 

 — Ще го застрелят — предупреди Ецио. 

 — Да побързаме тогава. Аз поемам групата вляво, ти — вдясно! 

 От всяка страна имаше по трима стражари. Движейки се незабележимо като сенки, но пъргаво 

като пантери, Ецио и Лисицата се втурнаха по двете дъги на покривите, обрамчили площада. Ецио 

видя как тримата войници вдигат пушки и ги насочват към раненото момче. Профуча по ръба на 

покрива, едва досягайки с крака керемидите, и с огромен скок налетя върху мъжете. Набрал височи-

на, успя да ритне врата на средния с тока на ботуша си. Приземи се приведен, за да омекоти удара, и 

същевременно изопна колене, разперил широко ръце. Двамата войници паднаха мигновено — от 

дясното око на единия стърчеше забилата се дълбоко в черепа кама, а другият бе повален от тънкото 

като игла скрито острие, пронизало ухото му, откъдето по шията се стече противна черна течност. 

Ецио се озърна и видя, че Лисицата е отстранил противниците си със същата бързина. Безмълвно и 

светкавично всички войници с пушки бяха обезвредени. Надвисна обаче нова опасност — на пло-

щада изникна отряд на Борджия; вдигнали алебарди, войниците се втурнаха към нещастния Клау-

дио. Хората се шмугнаха във винопродавниците. 

 — Клаудио! Ставай! — изкрещя Лисицата. 

 — Не мога! Много… много ме боли. 

 — Чакай! — извика Ецио, който се намираше малко по-близо до Клаудио. — Идвам при теб! 

 Скочи от покрива, падайки върху платнището над една от сергиите, за да смекчи удара, и зас-

тана до момчето. Огледа раната, която отблизо не изглеждаше толкова сериозна. 

 — Стани! — нареди му той. 

 — Не мога. — Клаудио очевидно бе смъртно уплашен. — Ще ме убият. 

 — Виж. Можеш да вървиш, нали? — Момчето кимна. — Значи можеш и да тичаш. Следвай 

ме. Прави точно каквото правя аз. Трябва да се скрием от стражите. 

 Ецио изправи момчето на крака и тръгна към най-близката винопродавница. Смеси се е тълпа-

та нервни клиенти и с изненада установи колко лесно Клаудио последва примера му. Излязоха в съ-

седство със стената на площада, докато от другата страна някои от въоръжените с алебарди войници 

започнаха да си проправят път през тълпата. Точно навреме стигнаха спасителна уличка, отвеждаща 
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извън площада. Лисицата и Трималкио ги очакваха. 

 — Досетихме се, че ще минете оттук — обясни Ла Волпе, а бащата прегърна сина си. — Да 

вървим — настоя. — Да не губим време. Прибирайте се бързо в щабквартирата и накарайте Тереси-

на да превърже раната. Хайде! 

 — А ти гледай известно време да не се набиваш в очи — каза Ецио на Клаудио. 

 — Molte grazie, месере — благодари му Трималкио, обгърнал през рамо момчето, за да смекчи 

укора: — Corri! *. 

 [* „Много благодаря“; „Тичам“ — Б.ред.] 

 — Навлече си неприятности — констатира Лисицата, щом се озоваха на тихо площадче, къде-

то не ги заплашваше нищо. — Особено след този случай. Вече видях съобщения, че те издирват за-

ради схватката в конюшните. 

 — А Макиавели? 

 Лисицата поклати глава. 

 — Не. Възможно е да не са го видели добре. Малцина знаят колко сръчно върти сабята. 

 — Но ти не вярваш? 

 Лисицата поклати глава. 

 — Какво ще правим с обявленията „Издирва се“? 

 — Не бой се. Хората ми вече ги отлепят. 

 — Радвам се, че някои са по-дисциплинирани и не влизат в безсмислени разпри с войниците 

на Борджия. 

 — Слушай, Ецио, в този град цари напрежение. Още не си го усетил. 

 — Нима? 

 Ецио не беше разказал на приятеля си за срещата с хората-вълци. 

 — Колкото до глашатаите, по няколко дуката ще ги смълчат — продължи Лисицата. 

 — Или да елиминирам свидетелите? 

 — Не е необходимо — по-ведро отвърна Лисицата. — Знаеш как да ставаш „невидим“. Но 

внимавай много, Ецио. Борджиите имат и много други врагове, но ти си най-големият трън в очите 

им. Няма да се усмирят, докато не те видят увиснал от куките в Кастел Сант’Анджело. 
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 — Първо трябва да ме хванат. 

 — Бъди нащрек. 

 Върнаха се в Гилдията на крадците по обиколен маршрут. Клаудио и баща му вече бяха прис-

тигнали невредими. Тересина превързваше момчето. Почистили кръвта и се оказало, че мускулът на 

ръката му е просто дълбоко порязан. Раната болеше ужасно, но не беше опасна и Клаудио изглежда-

ше далеч по-весел. 

 — Ама че нощ! — възкликна изморено Лисицата, когато седнаха на по чаша требиано* с чи-

ния нарязан пикантен салам. 

 [* Сорт италианско грозде и съответно — бяло вино, широко разпространено в цяла Италия. — 

Б.ред.] 

 — На мен ли го казваш! Мога да мина и с по-малко вълнения. 

 — Няма как, докато битката продължава. 

 — Слушай, Джилберто — подхвана Ецио. — Знам какво видяхме, но съм убеден, че няма защо 

да се страхуваш от Макиавели. Такива са му методите. 

 Лисицата го изгледа с каменно лице. 

 — Да. Много коварни: — Замълча. — Но искам да ти благодаря, че спаси живота на Клаудио. 

Ако вярваш, че Макиавели е предан на Братството, склонен съм да се доверя на преценката ти. 

 — Ще ми съдействат ли тогава крадците ти? Ще ми помогнеш ли? 

 — Споменах, че имам планове за това място — отвърна замислено Лисицата. — След като от-

ново работим заедно, искам да чуя и твоето мнение. 

 — Заедно ли работим? 

 Лисицата се усмихна. 

 — Така изглежда. Но ще продължавам да следя зорко твоя приятел с черния костюм. 

 — Няма да е излишно. Просто не действай прибързано. 

 Лисицата не отговори. 

 — Кажи ми сега какво смяташ, че трябва да направим с това място? — попита той. 

 Ецио се замисли. 



7 

 — На всяка цена трябва да се погрижим Борджиите да стоят далеч оттук. Защо не отвориш ис-

тински хан? 

 — Идеята ми допада. 

 — Иска доста работа — да се пребоядиса, да се подменят дъските, да се сложи нова табела. 

 — Разполагам с много хора. Под твоите напътствия… 

 — Значи се договорихме. 

 За Ецио последва месец на отдих или на полуотдих, когато запретна ръкави да обнови седали-

щето на Гилдията на крадците, подпомогнат с готовност от много ръце. Крадците притежаваха раз-

лични умения, понеже мнозина бяха занаятчии, останали без работа заради нежеланието си да скло-

нят глави пред Борджия. В края на месеца мястото беше неузнаваемо — свежо боядисано, с чисти 

прозорци и нови завеси. Покривът бе ремонтиран и пред вратата висеше нова табела с млад лисугер, 

задрямал, но определено жив. Изглеждаше сякаш след като се събуди, ще опустоши най-малко пет-

десет кокошарника наведнъж. Двойните крила на входа сияеха с нови панти, а зад тях се откриваше 

безупречен двор. 

 Ецио, пътувал с неотложна мисия до Сиена през последната седмица, остана много доволен от 

крайния резултат. Когато се завърна, ханът вече работеше. 

 — Запазих името — обясни Лисицата. — Харесва ми. Лисицата Addormentata*. Не знам защо. 

 [* Заспал съм (ит.) — Б.ред.] 

 — Да се надяваме, че ще приспива бдителността на противника — ухили се Ецио. 

 — Поне не привлякохме нежелано внимание с трескавата си суетня. Стопанисваме го като най

-обикновен хан. Имаме дори казино. Моя идея. Оказа се истинска златна кокошка, понеже гледаме 

стражите на Борджия винаги да губят. 

 — А къде…? — сниши глас Ецио. 

 — А! Оттук! 

 Лисицата го поведе към западното крило на хана през врата с надпис „Uffizi-Privato“, където 

двама крадци дискретно стояха на пост. 

 Прекосиха коридор, който ги отведе към апартамент със стаи зад тежки врати. По стените ви-

дяха карти на Рим, бюрата и масите бяха покрити с купчини спретнато подредени книжа, пред които 

въпреки ранния час вече се трудеха мъже и жени. 
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 — Тук вършим истинската си работа — обяви Лисицата. 

 — Изглежда много практично. 

 — Крадците притежават едно ненадминато качество — поне добрите, отличават се с ориги-
нално мислене и обичат съревнованията, дори помежду си. 

 — Помня. 

 — Сигурно ще ги научиш на това-онова, ако се заемеш. 

 — Непременно. 

 — Опасно е да останеш тук обаче — каза Лисицата. — За теб и за нас. Но се отбивай винаги 
когато решиш. Гостувай ми често. 

 — Разбира се. 

 Ецио си представи самотното си убежище — самотно, но удобно и много дискретно. Там се 
чувстваше най-спокоен. Съсредоточи се върху неотложното. 

 — След като приключихме с организацията, най-важното е да открием Ябълката. Трябва да си 
я върнем. 

 — Va bene. 

 — Знаем, че е у Борджия, но въпреки цялото ни старание не сме открили къде точно я крият. 
Засега поне сякаш не са я използвали. Надявам се, че още я изучават и не стигат доникъде. 

 — Търсили ли са… експертен съвет? 

 — О, сигурно, но той може би се преструва на по-глупав, отколкото е. Да се надяваме. Да се 
надяваме също, че Борджия няма да изгуби търпение. 

 Лисицата се усмихна. 

 — Не бих се обзаложил. Но междувременно бъди сигурен, че хората ми вече претърсват Рим. 

 — Крият я добре. Много добре. Може би дори един от друг. Бащата е недоволен, че младият 
Чезаре действа все по-бунтарски. 

 — Това им е работата на крадците — да надушват скрити скъпоценности. 

 — Molto bene*. А сега ще тръгвам. 

 [* Много добре (ит.) — Б.ред.] 

 — Последна чаша, преди да се сбогуваме? 

 — Не. Чака ме много работа. Но ще се видим скоро. 

 — Къде да изпращам съобщенията си? 

 След кратък размисъл Ецио отговори: 

 — В сборния пункт на Братството на остров Тибър. Оливър Боудън 
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