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Делници и празници 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ТО ШУМЕН 

 На 7 юни 2022 г. ТО на сляпо-глухите в гр. Шумен отбеляза 20-годишния юбилей на орга-
низацията. Тя е създадена на 23 май 2002 г.  
 Членовете се събраха в малката зала на ресторант „PRIMO“ - един от изисканите в града. 
Гости на мероприятието бяха Нели Коларова - председател на РО на слепите Шумен със сътруд-
ничката си и екс-председателката на РО на слепите Шумен Любомирка Лазарова. От ЦСРИ на 
лица със зрителни увреждания Шумен присъстваха социалните работници Миглена Пенкова и 
Сесил Мустафа. 
 Председателят Янко Стайков поздрави всички присъстващи с “Добре дошли!” и им пожела 
приятно изкарване, след което даде думата на сътрудника на ТО Върбина Станкова. Тя направи 
кратка ретроспекция на мероприятията и по-важните събития от създаването на организацията до 
днес. Припомни кои са били първите приети членове в ТО (7 на брой), кой е бил първият предсе-
дател и сътрудник. 
 Разказа за създаването на група „Еделвайс“- за стари градски песни през 2007 г., за участие-
то и успехите във всички Национални първенства по художествена самодейност, за спечелените 
грамоти и медали, които не са никак малко. 
 Припомни и за гордостта и силата на организацията, спортистите, които не жалеха сили и 
вземаха участие в спортната надпревара с голямо желание за победа. Това са: Ивелин Тодоров, 
Янко Стайков, Йорданка Стайкова, Емил Димов, Фахредин Хасанов. Разказа за участието им в 
Първо и Второ Европейски първенства и Първо Световно първенство за сляпо- глухи, за спечеле-
ните грамоти, медали и 4 купи за 1-во, 2-ро и 3-то място. 
 Гостите поздравиха членовете с 20-годишния юбилей, поднесоха и прочетоха поздравител-
ни адреси, цветя, подаръци и пожелаха много здраве, сили и успехи на ръководството. 
 Всички бяха изненадани от поднесения вкусен обяд. Проведоха се викторина и томбола с 
малки награди. 
 След вкусния обяд дойде още по-голямата изненада - красива голяма торта с надпис 
„Честит 20-годишен рожден ден“ и фойерверки. 
 Председателят и сътрудничката духнаха свещичките. 
 Направихме си много снимки за спомен на идните поколения. 
 Разделихме се с пожелание за здраве и нови срещи на 24 юни - Еньовден и 27 юни – Свето-
вен ден на Хелън Келър. 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 
  

Върбина Станкова 
Сътрудник на ТО Шумен 
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ЕДНО ПЪЛНОЦЕННО ОБУЧЕНИЕ 

 

 От 13 до 24 юни тази година бяхме на обучение по компютърна грамотност в Национален 

център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ – Пловдив, при Национална асоциация 

на сляпо-глухите в България. 

 Още с влизането си бяхме изумени от многото цветя, уюта и чистотата, която лъхаше отвся-

къде. Всичко блестеше! 

 Посрещнаха ни усмихнати специалисти с отворени сърца и желание да ни помогнат и да ни 

избавят от стреса, притеснението и чувството за малоценност. 

 Въпреки че лекциите и упражненията продължаваха през целия ден, това ни най-малко не 

ни натоварваше. Напротив, засилваше нашето желание да обогатим знанията си. 

 Търпението, големият потенциал от знания и умения на специалистите Илия Кърджанов и 

елена Атанасова да получим подготовка за начална компютърна грамотност, още повече ни мо-

тивираше да усвояваме нови неща. 

 „Ти можеш!“, „Никой не се е родил научен!“, „Справяш се много добре!“. Това бяха думите 

след всяко упражнение. 

 Тук две седмици, аз, Галя Попова и Тинка Колева—членове на ТО Габорово,  бяхме като у 

дома си. 

ЕДНО ОГРОМНО БЛАГОДАРИМ НА ВАС  –  ИЛИЯ, ЕЛЕНА И СВЕТЛА! 

 Това, което направихте за нас през тези две седмици, обогати нашите знания и умения и ни 

показа, че въпреки двойното сензорно увреждане, няма невъзможни неща! Стига да искаш да ги 

постигнеш! 

 

Галя Попова 
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Силуети 

НЯМА ПРЯК ПЪТ ДО МЯСТОТО, ДО КОЕТО СИ СТРУВА ДА 

СТИГНЕШ – УДИВИТЕЛНАТА ИСТОРИЯ НА ХЕЛЪН КЕЛЪР 

 Историята на Хелън Келър е пример за това, че животът може да ти поднесе най-горчивите 

изпитания, и въпреки това волята ти за живот да е толкова силна, че да преодолееш всички пре-

пятствия по неравния път. Хелън е пример, че за мечтите няма прегради и можем да бъдем вели-

ки, независимо в каква позиция ни е поставил животът. Всичко останало е намиране на оправда-

ния и начин да се измъкнем. 

 „Животът е или дръзко приключение, или нищо!” 

 Животът на тази забележителна жена, Хелън Келър, започва на 27 юни 1880 година в Тъс-

къмбия (САЩ). До деветнадесет месечна възраст тя расте здраво и щастливо дете, докато един 

ден в следствие на менингит загубва и слуха, и зрението си. На шест-седем годишна възраст вече 

има речник от около 60 знака, с които общува със семейството и приятелите си. 

 През 1886 година майката на Хелън се вдъхновява от статия на Чарлз Дикенс. Това вдъхно-

вение я отвежда до института за слепи „Пъркинс" в Бостън, където среща Ан Съливън. По онова 

време Ан е едва на 20 години и също има проблеми със зрението. Тя става инструктор и учител 

на Хелън. Тяхното приятелство продължава цели 49 години. 

 Ан Съливън играе ключова роля в живота на Хелън. Тя изписва всяка дума по дланта на 

сляпо-глухото момиче, докато с другата ръка Хелън обхожда с пръсти предмета. 

 Силата и вярата в собствените сили и таланти отвеждат Хелън далеч отвъд и най-смелите й 

мечти. През 1888 година тя завършва института „Перкинс". Марк Твен, който е голям почитател 

на Хелън, я запознава с човек, който вижда потенциала в нея и инвестира в нейното образование 

– петролния магнат Хенри Роджърс. Благодарение на него през 1904 година, на 24-годишна въз-

раст, Хелън Келър завършва колежа „Радклиф", като става първият сляпо-глух човек, получил 

бакалавърска степен по изкуствата. 

 „Оптимизмът е вярата, която води до постигане на целите. Нищо не може да бъде постигна-

то без надежда!" 
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 Хелън постига наистина много. За нея важи в пълна сила следната мисъл: „Смисълът на жи-

вота е живот, изпълнен със смисъл”. 

 Тя написва 12 книги и има редица публикации в медиите. На 22 годишна възраст публикува 

първата си книга: „Историята на моя живот”. В нея разказва своята силна и вдъхновяваща исто-

рия. Как без да чува и вижда света около себе си, е успяла да научи толкова много за него, усе-

щайки го. Хелън казва, че „най-добрите и красиви неща на света, не могат да бъдат видени или 

докоснати, те се усещат със сърцето”. 

 Пет години по-късно се появява не по-малко вдъхновяваща книга „Светът, в който живея", а 

след още пет години издава и поредица от есета, посветени на социализма – „Отвъд тъмнината". 

 Няколко години след това Келър пише и своята духовна автобиография „Моята религия" и 

дава началото на „Светлина в моята тъмнина”. 

 „Най-добрият резултат от образованието е толерантността.” 

 Животът на Хелън се развива многопластово и освен писателската си дейност тя е известна 

и със своята политическа активност. Тя се превръща в световноизвестен писател и оратор. Като 

член на социалистическата партия в САЩ тя се бори за правата на хората в неравностойно поло-

жение, за правата на жените да гласуват и много други. 

 Неслучайно животът на Хелън Келър и силната връзка, която е имала с Ан Съливан, е била 

драматизирана на сцена. Излиза и филм, посветен на живота на Хелън и Ан Съливън - 

„Чудодейката”. Филмът печели „Оскар” през 1962 година. 

 Един пъстър живот, изпълнен с „чудеса” и вяра, че те се случват всеки ден. Това е животът 

на Хелън Келър. 

 Прочитайки нейната история, най-важното, което трябва да помним и да си припомняме 

всеки ден, е: „Щастливият живот не се състои в липсата на трудности, а в майсторлъка да ги уп-

равляваме.” 

 

Даринка Янева 
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Традиции 

ЕНЬОВДЕН 
 
 На 24 юни всяка година билкарите стават по изгрев и берат по 77 билки и половина, плетат 
от тях венци за здраве и всеки минал под тях ще бъде дарен със силата на билките. Този типичен 
за българите празник, ритуал и народно поверие, ако щете, е много интересен. Мистиката на са-
мия ден и ритуалите, изпълнени на него са много. В календара на българина празника присъства 
отдавна, но откога точно. не се знае. Навярно още от древните Траки, а може би не! 
 Еньовден има огромно значение, защото не само е апотеоз на билкарството в България, но 
е и точното време за лятното слънцестоене, както и за един много тачен у нас църковен празник 
– празника на Йоан Кръстител. По различните краища на родината го наричат Яневден, Ивъндън 
или пък Иванден. Обичаите на деня, макар и с много различен, и смесен езическо-християнски 
характер – целят едно, да донесат здраве и плодородие! Нека ви разкажем малко повече за деня. 
 Еньовден – поверия и обичаи 
 От прастари времена са останали редица поверия свързани с този уникален празник. Навяр-
но от дедите си знаете, а може и да не знаете, че на Еньовден не се жъне! Защо? Защото според 
прадедите ни денят е лош и те са го наричали с имената хаталия или аталия. Според поверието, 
който отиде да работи на нивата, не уважава Свети Еньо и той му праща гръм на нивата. Така 
реколтата е унищожена, а човекът наказан за дързостта си. Старите българи още казват по селата 
– „Еньо си наметна кожуха и  тръгна да търси снега“. От днешния ден започваме да се приготвя-
ме за предстоящата зима, колкото и да не ви се вярва, защото Еньо е предвестник на зимата. 
 На този ден изгревът има мистичен и магичен характер. Много е важно по Еньовден да ста-
нете преди изгрев, защото когато слънцето изгрява „трепти и танцува“ според поверието. Който 
види това слънце, ще бъде здрав през цялата година и няма да бъде достигнат от болести. И 
още… Гледайки слънцето трябва да се обърнем назад и да погледнем сянката си, през рамо. Ако 
тя е цяла, то болестта ще бяга от нас, ако е наполовина ще боледуваме! Според друго поверие по 
Еньовден слънцето тръгва към зимата, но преди това се „окъпва“ във вода или роса. Затова, кой-
то пие вода или роса, или се умие в нея – ще бъде не друго, а здрав разбира се. 
 Събирането на билки! 
 На Еньовден билкарите имат празник, те рано призори тръгват и събират из поляни и гори 
лековити билки. Старите баби баячки и гледачки са казали – „По Еньовден се събират 77 билки 
за 77 болести и половин за неизвестната болест“. Мнозина твърдят, че именно на този ден бил-
ките са най-могъщи, силата им е най-лечебна и всеобхватна. Магьосници, митични същества, 
билкари, баячки и гледачки преди да се покаже слънцето – събират лековитите билки за година-
та, с чиято помощ ще лекуват болестите. Най-важната билка, на която е кръстен и празникът е 
еньовчето. Неговата могъща сила е леко позабравена. Именно на еньовчето се връзва, така важ-
ния за региона ни и с магическа сила червен конец. Правят се билкови еньовски венци, под кои-
то се минава за здраве, а билките по тях се сушат и се ползват през годината за лечение. 
 Бабите казват – „Еновските билки лекуват  безплодни жени, правят се магии за любов или 
омраза, къщата се чува от зли духове“.  
 Друг интересен обичай и ритуал на Еньовден е така нареченото „Грабене и мамене на пло-
дородието“. Тук легендата е много интересна, вярва се, че баячки, гледачки, вещери и магьосни-
ци отиват по тъмно в чуждите ниви – голи. Там правят ритуали за плодородие, изричат опреде-
лени заклинания и житата им се кланят. Само царят на житото, избраният житен клас остава изп-
равен – тогава магьосниците го откъсват и така „грабят плодородието“, което носят на своята 
нива или на чужда, за която правят ритуала по грабенето. Така плодородието е откраднато. За да 
запазят нивите си от магьосници и вещери, стопаните жънат преди Еньовден средата и ъглите на 
нивите си. Така те изглеждат обрани и магьосниците не ги закачат. Някои стопани дори остават 
да пазят цяла нощ нивата си, в миналото, разбира се. 
 Еньовден е един много пъстър, много интересен и много наситен със символика празник за 
народа. От тук насетне ще чакаме тежки жита, ще се подготвяме за зимата и ще пазим 77-те си 
билки набрани преди изгрева за здраве. Прекрасен и символичен летен ден с много магия в себе 
си! 
  

По материали от Интернет 
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СТО И ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ САНАТОРИУМ “ИСКРЕЦ” 
 

 Изминават почти 115 години от отк-
риването на едно голямо по обем и значи-
мо по своята дейност болнично заведение 
в страната – Санаториум „Искрец”. В сво-
ето развитие той преминава през много 
етапи, адекватни на непрекъснато проме-
нящите се медико-социални условия. 
 От древни времена туберкулозата  е 
върлувала сред населението на земята. За 
болестите у нас се пише и говори от къс-
ните години на османското робство в пре-
досвобожденските ни печатни издания, 
например в „Български книжници”, 1860 
г., книга 2  се съобщава „Цер за охтика”. 
 На 15 август 1907г. княз Фердинанд 
съобщава писмено решението си до Пред-
седателя на Министерския съвет и минис-

тър на  вътрешните работи д-р П. Гудев, под чието ведомство е Дирекцията на здравеопазване-
то , със следните заключителни думи: „Натоварвам ви да оповестите това мое решение на верни-
те ми поданици и да възложите  на вещи лица да изберат най-подходящо  място  в нашите  хуба-
ви планини и да приготвят и ми представят в най-късо време плановете на тая лечебница”. В 
продължение на 45 дни са посетени различни предлагани и препоръчани селища и местности за 
санаториума. От д-р Русев като познавач на Софийски окръг е посочил и препоръчал землището 
на манастира „Успение на Света Богородица” край с. Искрец, Софийско. Мястото се оказало на-
истина подходящо, тъй като се намира на 33 км по жп линията Своге-София и 7,5 км шосейна 
връзка от Своге до Искрец. 
 Светият Синод на българската православна църква се е отзовал с щедра готовност към на-
родополезното дело и е отстъпил безвъзмездно цялото землище и всички имоти на манастира в 
полза на предвиденото здравно заведение. Участие в изграждането вземат и Министерството на 
правосъдието, като е отпуснало група от 40 затворници за продължителна груба и специална ра-
бота и Министерството на земеделието е засадило 1 500 000 иглолистни дръвчета и овощна гра-
дина с избрани видове плодни фиданки, а главният дворцов градинар е устроил и обзавел парка с 
цветна, храстова и дървесна украса. 
 И така, първата копка за основите на сградата е направена на 30 септември 1908 г. без осо-
бена тържественост. 
 В протокол от 26 май 1919г. за предаване-приемане на санаториума  е описано подробно 
следното недвижимо имущество: 

•   Главно здание на санаториума на три етажа, върху 2040 кв. м. 
•   Две галерии за лежане на болните на открито, всяка дълга 75 м  и широка 3 м. 
•   Зимна градина и парк 30 х 5 м. 
•   Електроцентрала на два етажа върху 78 кв. м. 
•   Бетонен резервоар 30 куб. м. с напорен тръбопровод 1 км за централата. 
•   Каптиран извор за питейна вода с общо 1700 м водопроводни тръби. 
•  Канализация за цялата сграда. 
•   Електрическа инсталация в цялата сграда. 
•   Старинна черква и кръстилница, камбанария и дворна чешма. 
•  Цветна градина пред главното здание от 10 000 кв. м. с 3 фонтана, с алеи и 1200 корена ро-

зи и много други гори, ливади и ниви.  
 В днешно време санаториумът за лечение на белодробно болни  е еталон  за профилактика 
и лечение на нуждаещите се. 
 

Анка Янева  
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КИТАЙКАТА МОТОЦИКЛЕТИСТ 
 

 В тази статия ще Ви разкажем за една китайска баба, ко-
ято обикаля света на своя верен "железен кон" и е символ на 
свободата от концепцията за "старост". 
 Хуан Янжен е родена във Фудзиен през 1944 г. и сега 
живее в Ксиамен с порасналите си деца, внуци и правнуци. 
През януари 2016 г. тя спечелила местен конкурс за красота и 
била поканена в Пекин, за да бъде отличена като „най-
модерната баба на Китай“. Оттогава тя вярва, че възрастта са-
ма по себе си не означава нищо и всеки има право да мечтае и 
да се стреми към най-доброто. 
 Когато през 80-те години на миналия век е построена 
железопътната линия Цинхай -Тибет, жената е имала съкрове-
на мечта, да види красотата на Тибет със собствените си очи. 
Но по онова време това е било невъзможно и тя трябвало да 
работи много в металургичния завод в Сианмин, за да издър-

жа децата си. По-късно мечтите ѝ били изтласкани на заден план от здравето и изглеждало, че 
ще останат завинаги във въображението ѝ. Спечелването на състезанието обаче дало увереност 
на Хуан. Тя разказала на децата си за старата си мечта и те решили да ѝ помогнат за да я осъщес-
тви. Вярно, ставало дума за пътуване до Тибет с влак. Когато Хуан обявила, че иска да отиде там 
сама и с мотор, те били ужасени. 
 След контузия на тазобедрената става през 2015 г. лекарите забранили на жената дори да 
кара колело, а сега тя имала мечта да кара “Харли”. Но Хуан била категорична за собствената си 
свобода. 
 От 2016 г. баба им обикаля света на верен „железен кон“. Тя постигнала целта си и си купи-
ла мотор, бързо овладяла карането му и сега дори младите хора завиждат на смелостта ѝ. 
 Първата желана точка на картата била, разбира се, Тибет. Хуан се изкачила по планините, 
разхождала се в пустинята, яздела камили. Всичко това тя описва в блог, който е бил следван и 
продължава да бъде следван от милиони хора по целия свят. 
 Ето думите от нейния блог: „Всички казват, че след 70 г. жената трябва да остане вкъщи, да 
се облича в широки парцали и да не мечтае повече за бъдещето. Но по всяко време жената е же-
на, която може и трябва да остане елегантна, привлекателна, освободена от стереотипите. И ни-
кога не е късно да мечтаеш за най-невероятното. Докато се стремиш към красотата, тя определе-
но ще бъде с теб “...  

Статията подготви: Илия Кърджанов 
Източник: Фейсбук – Група Интересни факти,  

загадки, мистерии и истории от България и света! 
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ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ 
  
 Известен факт е, че по-голямата част 
от земната повърхност е покрита с вода. В 
същото време обаче сме толкова съсредо-
точени върху земята и какво се случва на 
нея, че не обръщаме особено внимание на 
тази, по-голяма част от планетата. Със си-
гурност сте чували много неща за морета-
та и океаните, но това, което е още по-
сигурно е, че има още много, които не сте 
чували. Нека видим някои от очаровател-
ните мистерии, с които е известен Светов-
ният океан. 
 Много малка част от океаните и моретата са всъщност изследвани 
 Има данни, че само около 5% от Световния океан е изследван. Учените все още не могат да 
покрият цялата му необятност. 
 Най-дългата планинска верига 
 Чували ли сте, че най-дългата планинска верига се намира под водата? Средноокеанският 
хребет се намира почти изцяло под водата и се разпростира на площ от повече от 60 000 кв. м. в 
Атлантическия океан. Целият мащаб на хребета е разкрит едва през 1950г. 
 Естествено, подобни хребети, но с по-малки размери има във всички океани. 

 
 Непознати видове 
 Докато животинските и растителни видове 
на земята са малко или повече известни, това не се 
отнася за тези, които живеят в моретата и океани-
те. Учените постоянно откриват нови и нови видо-
ве, които живеят по океанското дъно. 
 
 Най-големият производител на кислород 
 Всички сме чували, че тропическите гори са 

белите дробове на планетата, които поглъщат въглеродния диоксид и го превръщат в кислород. 
Смята се обаче, че между 70 и 80% от кислорода, който дишаме, се произвежда от морските во-
дорасли. 
 
 Подводен музей 
 Моретата и океаните са едни от най-богатите на артефакти музеи. Десетки хиляди плавател-
ни съдове са корабокруширали през вековете и са оставили на дъното безценния си товар. Водо-
лазите откриват произведения на изкуството, статуи и много, много злато. 
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 Подводни езера и реки 
 Звучи малко налудничаво, но е факт, 
че такива съществуват под водата. Това 
става възможно благодарение на комбина-
цията от солена вода и водороден сулфит, 
което прави водата по-гъста. 
 
 
 Вулкани 
 Знаете ли, че повечето активни вулкани са под водата? Най-много такива могат да бъдат 
открити в Южния Пасифик – 1133 вулкана. 

 
 Средиземно море 
 Средиземно море се появява преди 
около 5 милиона години. Преди това тази 
област е била суша, но когато Атлантичес-
кият океан настъпва и прелива през Гибрал-
тарския проток, успява да потопи под вода 
цялата територия, която днес познаваме ка-
то Средиземно море. 

 Опасности 
 Колкото по-дълбоко се спускате към морското или океанското дъно, толкова повече се уве-
личава напрежението. Да вземем за пример Марианската падина, най-дълбоката част от планета-
та. Ако успеете да стигнете до дъното, ще 
имате чувството, че отгоре ви натискат 
няколко презокеански лайнера. 
 
 Море или езеро 
 Има някои водни басейни, които съ-
държат в наименованието си името море. 
Но… те са всъщност езера. Соленоводни, 
но все пак езера. Такива са Мъртво море, 
Каспийско море и Аралско море. 
 
 Ето и един интересен факт за Аралско море. Преди години това беше четвъртото най-
голямо езеро в света. Днес то е загубило 90% от водите си заради изградените напоителни систе-
ми от съветски хидро и агроинженери. 
 

Източник: www.faktite.com 
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ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА 

БАЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

 

 Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на 

потребностите, която е комплексна, съгласно Закона за хората с увреждания (ЗХУ). 

 Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здра-

вословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дей-

ности, както и вида на подкрепата. 

 Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с уврежда-

не от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално 

подпомагане. 

 Индивидуална оценка на потребностите може да бъде изготвена по искане на: 

   1. човека с увреждане или упълномощено от него лице; 

   2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане; 

   3. член на семейството, при когото е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Зако-

на за закрила на детето; 

   4. ръководителя на специализирана институция или социална услуга – резидентен тип, в 

която е настанено дете с увреждане; 

   5. директора на дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомага-

не при самосезиране. 

 За изготвяне на оценката се подават следните документи: 

 1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане; 

 2. формуляр за самооценка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане; 
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 3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска 

комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). 

 Документите се подават в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на човека 

с увреждане – лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощен-

ски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Ев-

ропейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. и на Закона за електронния документ и елект-

ронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с уврежда-

не при доказана с медицински документ необходимост. 

 Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката за потребността от пре-

доставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, опре-

делени със закон, се изготвя по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребнос-

тите от подкрепа за хората с увреждания. 

 Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ ме-

сеца на подаване на документите по ред, определен с Правилника за прилагането на Закона за хо-

рата с увреждания. 

 Индивидуалната оценка на потребностите включва три компонента: 

  1. информация за човека с увреждане; 

  2. констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз осно-

ва на събраната информация; 

  3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки. 

 Заключенията в индивидуалната оценка на потребностите се основават на самооценката на 

човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелс-

тва за наличните функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и дру-

ги дейности съобразно представените документи. 

 В заключенията се определят видовете подкрепа – финансова подкрепа (месечна и целева) и 

потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при усло-

вия и по ред, определени със закон. 

Източник: www.asp.government.bg 
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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ  ПРАВИЛА НА ВСЕЛЕНАТА 
II ЧАСТ 

 22. Давай с лекота. Губи с лекота. Сбогувай се с лекота. 

 23. За да победиш, обикни врага си. Когато обичаш врага си, ще го опознаеш по-добре. Кол-
кото по-добре го познаваш, толкова повече предимства имаш пред него. 

 24. Колкото по-губеща изглежда една ситуация, толкова по-печеливша е тя. 

 25. Не се страхувай от този, който се опитва да пречупи волята ти, защото той е слаб. 

 26. Най-голямото отмъщение е пренебрежението. 

 27. Отстъпвай, за да намалиш съпротивлението. Когато отстъпваш, издържаш още един из-
пит. 

 28. Не се стреми да бъдеш по-силен от съперника си, a търси това, в което той е по-слаб от 
теб. 

 29. Който и да е твоят съперник, винаги се опитвай да видиш в него човека. Това ще ти даде 
огромно предимство. 

 30. Ти живееш според някакви правила, но не познаваш всички правила, по които се движи 
светът. 

 31. Светът е коварен, но не злонамерен. 

 32. Има хора, контактът с които е пагубен за теб. Но това не означава, че те са лоши. Има 
хора, контактът с които те прави по-силен. Но това не значи, че те са добри. Бъди внимателен и 
анализирай себе си, когато общуваш с другите. Тогава ще разбереш кой какъв е. Избягвай първи-
те и се стреми към вторите. 

 33. Когато се приближаваш към огъня, не забравяй, че в началото свети, после топли, а нак-
рая те изгаря. 

 34. Не се страхувай от проклятията, не се стреми към хвалебствията. И двете няма да ти до-
несат нищо ново. 

 35. Когато мериш успеха си с похвалите и критиките на околните, просто си създаваш без-
покойство и тревога. 

 36. Когато си в средата на висящ мост, не мисли за това накъде отиваш. 

 37. Никога не можеш да знаеш къде отиваш. Можеш да кажеш единствено къде се надяваш 
да пристигнеш. 

 38. Не води битки, защото неизбежно ще станеш точно това, против което се бориш. 

 39. Всяко поведение се състои от противоположности. Всеки прекомерен стремеж произ-
вежда противоположност и води до обратния резултат. 

 40. Ако една ситуация ти изглежда прекалено сложна, остави я да се разреши от само себе 
си. 

 41. Не форсирай събитията. Остави процесът да се развие. 

 42. Научи се да се връщаш към себе си. За целта през определени периоди оставяй хората и 
се връщай към мълчанието. Мълчанието е велик източник на сила. 
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Полезни съвети 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ НА ЕКСПЕРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО 
ВРЕМЕ НА ЛЕТНИТЕ ГОРЕЩИНИ 

 
Лятото носи със себе си поредица от горещи 
вълни. Тези топлинни вълни създават не само 
неудобство, но са и голяма заплаха за здраве-
то. 
 Затова е важно да предприемем стъпки 
за охлаждане на организма, за да избегнем 
прегряването. 
 Какви опасности за здравето създават 
горещите вълни 
 Според Световната здравна организация 
(СЗО), горещите вълни идват с няколко потен-
циални опасности за здравето, включително: 
дехидратация, респираторно заболяване, топ-

линни крампи, топлинен обрив, топлинен удар, топлинно изтощение, бъбречно увреждане, въз-
действие върху психичното здраве. 
 „Топлината въздейства върху човешкия организъм чрез комбинация от външна или околна 
топлина и вътрешната телесна топлина, генерирана от метаболитния процес“, обяснява д-р Кат-
лийн О’Грейди Уинстън (Kathleen O’Grady Winston), декан на Колежа по медицински сестри към 
Университета във Финикс. 
 Това „може да повлияе на способността на организма да регулира температурата си“. 
 Според О'Грейди Уинстън тези проблеми обикновено се случват, когато организмът не мо-
же да се охлади чрез обичайните си методи като изпотяване. 
 „Когато това се случи, телесната температура се повишава по-бързо, отколкото метаболит-
ната система на организма е в състояние да се охлади“, отбелязва О'Грейди Уинстън. 
"Резултатите, свързани с повишаване на температурите и излагане на топлина за определен пери-
од от време, са значителни и могат да доведат до увреждане на жизненоважните органи." 
 Кой е изложен на риск? 
 Въпреки че всеки може да развие заболявания, свързани с топлината, някои хора са изложе-
ни на по-голям риск, като например: възрастни, хора с хронични заболявания, деца под 4 години, 
хора със заболявания на психичното здраве. 
 Освен това ситуациите и обстоятелствата също могат да увеличат риска, като например: 
слънчево изгаряне, консумация на алкохол или субстанции, не са консумирани достатъчно теч-
ности. 
 Съвети, които ще ни помогнат, за да сме в безопасност 
 Въпреки рисковете, свързани с горещите вълни, има някои начини да останем здрави и да 
избегнем прегряване, дехидратация и други заболявания, свързани с топлината. 
 Насочете се към климатика 
 Един от най-лесните начини е да прекараме времето си в климатизирани среди като: моло-
ве, библиотеки, магазини за хранителни стоки, обществени сгради. 
 „Прекарвайте част от времето си всеки ден в климатизирано помещение“, съветва О’Грейди 
Уинстън. „Електрическите вентилатори вече не са полезни, когато температурата се повиши 
над 32 градуса по Целзий.“ 
 СЗО препоръчва да прекарваме поне 2 до 3 часа всеки ден на прохладно място като напри-
мер климатизирана сграда. 
 Ограничете активността на открито 
 Всички дейности, които трябва да се извършват навън, трябва да бъдат ограничени до по-
прохладните часове. 
 Според О'Грейди Уинстън и СЗО, от 4 до 7 сутринта са най-добрите. О'Грейди Уинстън съ-
що така предлага да се избягва усилена дейност през друго време на деня и да се стои на сянка, 
когато е възможно. 
 Използвайте слънцезащитен крем 
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 Важно е да носите слънцезащитни продукти всеки ден, особено когато е горещо навън. 
Слънчевите изгаряния могат да засилят проблемите, свързани с горещината. 
 „Слънчевото изгаряне потиска способността на организма да се охлади и може да доприне-
се за дехидратацията“, обяснява О'Грейди Уинстън. 
 Това е така, защото слънчевото изгаряне привлича течност към повърхността на кожата. До-
пълнителната топлина води до повишено изпаряване на телесните течности. 
 Ако все пак изгорите на слънце, важно е да пиете много вода. 
 Поддържайте хидратация 
 Пиенето на много течности, особено вода, ще ни осигури хидратация. Помага и избягването 
на алкохола и напитките с високо съдържание на захар. 
 „Спортните напитки помагат да се заменят солта и минералите, изгубени при изпотяване-
то“, отбелязва О’Грейди Уинстън. 
 Според Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), общият дневен прием на 
вода може да дойде от различни напитки и храни. Препоръките за дневен прием на течности ва-
рират в зависимост от: възраст, пол, телесно тегло, състояние на бременност и кърмене. 
 Като общо правило Институтът по медицина (IOM) препоръчва 3,7 литра за мъже и 2,7 лит-
ра за жени за общ прием на вода от всички храни и течности. 
 По време на горещини е важно да се постигне този минимум. Можете също така да изберете 
напитки, приготвени с охлаждащи билки като мента и лимонена трева, за да намалите усещането 
за топлина. 
 Дрехи според времето 
 Облечете се с леки дрехи от дишащи материи плюс защита от слънце като шапки, шалове и 
слънчеви очила. Добре е, шапката да е с широка периферия. 
 Препоръчват се светли цветове и широки дрехи.  
 Яжте лека храна 
 Друг съвет, за да избегнете жегата, е да избирате леки ястия като салати. По-прохладните 
храни като студените супи също са добра идея. 
 Приемът на храна и храносмилането генерират топлина в тялото. Това е една от причините 
често да се потиска апетита в гореща среда. 
 Според О'Грейди Уинстън изборът на по-лека храна помага да избегнем увеличаване на 
топлината чрез метаболитната обработка. 
 „Яжте малки количества и яжте на всеки няколко часа с протеини във всяко хранене или 
закуска“, добавя О’Грейди Уинстън. 
 Вземете студен душ 
 Един вековен и ефективен начин да поддържате тялото си прохладно е да използваме студе-
на вода. Вземете студен душ или вана или опитайте един от тези методи, препоръчани от СЗО: 
студени компреси, мокри кърпи, накисване на краката в студена вода, ледени бани. 
 Проверете другите 
 Когато термометърът се покачи, не забравяйте да проверите как са другите членове на се-
мейството и околните, особено тези, които са предимно сами (като възрастни хора или болни). 
 „Уверете се, че семейството, приятелите и съседите разбират признаците и симптомите на 
заболяванията, свързани с топлината“, отбелязва О’Грейди Уинстън. 
 Според CDC, признаците и симптомите на заболяване, свързано с топлината, могат да 
включват: силно изпотяване, висока телесна температура (най-малко 39,4 ° C), студена, лепкава 
или суха кожа, блед или зачервен вид, бърз, слаб пулс, гадене или повръщане, умора или слабост, 
виене на свят, главоболие, припадък. 
 Топлинните вълни могат да бъдат сериозна заплаха за здравето, но можете да избегнете 
риска с няколко промени в летните си планове. 
Направете си партито на закрито, у дома или на обществено място с климатик, и пийте много во-
да. Избягвайте тежка работа, използвайте  слънцезащитни продукти, търсете сянката. 
 Не забравяйте да се свържете с близките си, които може да се нуждаят от допълнителна 
подкрепа, особено възрастни хора или болни. 
 Следвайки тези съвети, може да се насладите на лятото в безопасност. 
 

Източник: www.nauka.offnews.bg/ 
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Кулинарни рецепти 

КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ ОТ ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА 

ДОМАШНА КАКАОВА ТОРТА 

 Продукти:  

 За блата: 3 яйца, 120 г захар, 1 пакетче ванилова захар, 120 мл мляко, 120 мл олио, 200 г 

брашно, 1 пакетче бакпулвер, 50 г. нарязани печени лешници или орехи. 

 За ваниловия пълнеж: 800 мл мляко, 2-3 пакетчета ванилов пудинг, 6 с. л. захар, 80 г бял 

шоколад, 50 г крема сирене. 

 Други продукти: 200 г сладкарска заквасена сметана, 2 с. л. какао на прах. 

 

 Начин на приготвяне: В по-дълбока купа разбийте три яйца, добавете 150 г захар и едно 

пакетче ванилова захар, след което разбийте с миксер, докато сместа се сгъсти и стане кремооб-

разна. Необходими са около 8-10 минути. 

 След това при непрекъснато разбиване към сместа се добавят 120 мл мляко и 120 мл олио. 

Когато съставките се смесят, започнете да добавяте сухите съставки: брашно, едно пакетче бак-

пулвер и 50 г ситно нарязани или смлени лешници или други ядки по избор. 

 Разбийте отново с миксер за няколко минути, докато се получи хомогенна смес, след което я 

изсипете в тава, застлана с хартия за печене с размери 40х30 см. Сместа се разпределя равномер-

но и се заравнява, след което се пече в предварително загрята фурна на 200 градуса за 20 минути. 

 Оставете изпечения блат да изстине, след което го разрежете на две части, а при нужда отре-

жете краищата. След това пригответе пълнежа. 

 Сложете 800 мл мляко в тенджера и добавете 80 г пудинг и 6 супени лъжици захар. Разбърк-

ва се и се слага на огъня да се загрее на умерена температура. 

 Бъркайте непрекъснато, докато пудингът се свари и сгъсти. Докато кремът е още топъл, до-

бавете 80 г бял шоколад, натрошен на кубчета и 50 г крема сирене или масло. Бъркайте, докато 

съставките се разтопят и се включат в крема. 

 Сложете първия блат във форма с подвижен ринг, след което изсипете готовия пълнеж, за-

равнете и покрийте с втория блат. 

 Оставете тортата да се охлади за 2 часа в хладилник. 

 След това разбъркайте 200 г сладкарска сметана с миксер. Добавете 2 супени лъжици подс-

ладено или обикновено какао на прах и разбийте още няколко секунди до гладкост. Намажете ця-

лата торта с разбитата сметана, украсете по желание, нарежете и сервирайте.  
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КЮФТЕТА ОТ КАРТОФИ И САЛАМ 

 Продукти: 600 г картофи (5 картофа), 150 г салам (или наденица, шунка), 100 г кашкавал, 1 

скилидка чесън, 1 супена лъжица брашно, 2 яйца, сол, подправки на вкус, зелени подправки 

(магданоз, копър, зелен лук). 

 Начин на приготвяне: Настържете картофите в голяма тенджера или купа, нарежете на 

ситно салама, чесъна и кашкавала (или го настържете). Добавете яйцата, брашното, солта, черния 

пипер и накълцания магданоз. Разбъркайте до получаването на еднородна смес. 

 Оформете кюфтета с мокри ръце и след това ги оваляйте в брашно или галета. 

 Поставете ги в тиган с олио и пържете до поруменяване от двете страни. 

 Можете да изпечете тези кюфтета от картофи и във фурната. 

   

КЮФТЕНЦА НА ФУРНА В ДОМАТЕН СОС 

 Продукти: 1 кг картофи, 40 г масло, 1 яйце, магданоз, сол, черен пипер, червен пипер на 

вкус, мащерка, 300 г кайма, 2 глави лук, 2 с. л. галета, 4 с. л. олио, 2 с. л. доматено пюре, 300 мл 

вода, настърган чедър или обикновен кашкавал. 

 Начин на приготвяне: Сварете картофите с обелката. Сложете каймата в купа, добавете 

галетата, ситно нарязания лук, половината нарязан магданоз, яйце, сол, червен пипер, черен пи-

пер, мащерка, олио и разбъркайте добре. 

 Намажете ръцете си с олио и започнете да оформяте кюфтетата. 

 Обелете сварените картофи, посолете ги, оставете 3 картофа настрани, добавете масло към 

останалите и ги намачкайте на каша. Добавете индийско орехче, другата част от накълцания маг-

даноз и разбъркайте. Добавете червен пипер и оформете топчета от тази картофена маса с мазни 

ръце. 

 Нарежете останалите три картофа на кръгчета. Намажете тавата с олио, наредете нарязаните 

картофи на дъното и отгоре наредете топчетата от картофи и кайма. 

 Поставете в предварително загрята фурна на 200 градуса и печете 20 минути. 

 В купа смесете 2 супени лъжици доматено пюре с вода, сол и разбъркайте. 

 След 20 минути извадете тавата от фурната, залейте с приготвения доматен сос, поръсете с 

настърган чедър и печете още 20 минути. Вашите кюфтета в доматен сос на фурна са готови. 
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Здраве 

 

ЕНЬОВЧЕ – БЪЛГАРСКАТА БИЛКА ЗА ЗДРАВЕ! 

 
 Еньовче! Знаете ли, каква е тази билка? 
Знаете ли, колко е полезна и защо е добре да я 
познавате? Нашите прабаби и баби активно са 
я употребявали, но днес еньовчето, като че ли 
тъне в забрава, а не бива! Разбира се билката 
еньовче активно се свързва с празника Еньов-
ден и самите ритуали извършвани на него. Не-
ка малко повече ви разкажем за тази чудна 
българска билка, за да сме здрави. 

 Еньовчето носи името на народния оби-
чай Еньовден или по скоро обратното – въпрос на тълкуване.  

 До тук добре, но какво е еньовчето и защо е толкова вълшебна билка, 

та чак цял празник си има? Самото еньовче днес е твърде непознато за мнозина. То носи името 
„драгайка“ също и е планинска билка. Химичният му състав е пълен с вещества, които действат 
противовъзпалително и противомикробно. На външен вид еньовчето е типично лятно цветче. То 
грее по планинските склонове с ярката си жълта окраска на венчетата. Много хора наричат леко-
витата билка с неглиже името „лепка“, защото листата му са остри и силно лепкави. Мнозина го 
смятат за плевел, а то не е!  

Билката достига около метър височина и расте на бумове по поляни и склонове в планините. 
Еньовчето е билката на дълголетното здраве и се бере рано призори на Еньовден. 
 

 Какво лекува тази малка и могъща билка?  

 Еньовче ще излекува ревматични болки, висока температура, ще помогне за пристъпи на 
епилепсия, цистити, бъбречни болки, язва и още… Ако имате проблеми, като пърхот, псориазис, 
розацея, обриви или пък цирей – еньовче ще ви помогне. Има един интересен факт, който вече с 
поколенията е забравен за билката. Когато прадедите ни едно време са сирили сирене – наместо 
мая са слагали сок изстискан натурално от билката. Ежедневието, средата и живота днес ни пос-
тавят на изпитания. 

 Токсините в телата ни са хиляди и е добре да знаете, че тази малка жълта билка е мощно 
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пречистващо средство. Приема и изчиства панкреаса, черния дроб, и далака от всички натрупани 
в тях токсини. Силата и магията на билката-чудо не спира до тук. Тя е мощно средство, което по-
мага при проблеми с половата система на жените и мъжете. 
 

 Ето и малко практически съвети за ползването на еньовче: 

 Когато имате висока температура е добре да се накиснете с хладка вана с вода и отвара от 
еньовче в нея. Ако не ви се нрави това, може направо да изпиете отварата от билката, която е бо-
гата на салицилова киселина и затова действа за понижаването на температурата на тялото. Отва-
ра може да си направите от прясно накълцано еньовче или пък от сухата билка. За пресните цве-
тове е нужно да заварите вода и към нея да прибавите билката. Тя се кисне под капак докато изс-
тине по естествен път и после се прецежда. Пие се 4 пъти на ден!  

 Освен салицилова киселина, билката е богата и на витамин С. Тя е много полезна, когато ви 
боли гърло, когато усещате, че се разболявате и за тонус. Пийте отварата отново поне 4 пъти 
дневно и резултатите няма да закъснеят. 

 За акне и цирей еньовче трябва да се изсуши и да се смеси със зехтин до получаването на 
каша. Тя се поставя на лицето и така скоро проблема ви ще е решен. Можете да намажете и проб-
лемните циреи директно със сока на свежата билка.  

 Цироза и ревматизъм се лекуват с извлечен сок от лепка и резултатите са забележителни. 
Всички токсини са изведени извън организма, а болката е заглушена.  

 Хората имащи заболяването „гуша“ или проблеми с щитовидната жлеза е нужно да си пра-
вят гаргари с еньовче. Тя трябва да е поне за пет минути всеки ден. Може и локално да се налагат 
компреси на шията, както и да се пие сок от билката.  

 С еньовче може да сваляте телесно тегло. Също да пиете концентрирана тинктура, по 20 
капки от еньовче за камъни в бъбреците и да борите псориазиса с крем от мощната билка. Още 
може да си направите отвара за пърхот по скалпа, както и локално да третирате изгаряния и рани.  
 Въобще еньовче е мощна, магична и полезна билка, която е добре да познавате и ползвате, 
защото ще ви дари със здраве. Наберете си малко еньовче, струва си! 

 

 

Източник: www.sharenacherga.com 
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Усмивки 

ВИЦОВЕ 
 Шотландец влиза в автобус. 
  – Придвижете се напред! – вика кондукторът. 
 Шотландецът пристъпва крачка напред. След миг кондукторът отново се обажда: 
  – Придвижете се напред! 
 Това се повтаря около десетина пъти. Когато шотландецът се приближава до вратата, кон-
дукторът го пита: 
  – Имате ли билет? 
  – Какъв билет? Нима не видяхте, че целия път изминах пеш? 

    
  – Скъпа, какъв подарък искаш за 8-ми март?  
 – Ах, скъпи! Много мило, че попита. Искам подаръче за тънките ми пръстчета, за нежната 
ми шия и розовки ушенца. 
  – Аха – клати глава мъжът. – Пак сапун… 

    
 Пиян мъж в полицията дава показания за откраднатата му кола. Въпрос на полицая:  
 – Кога забелязахте че са ви откраднали колата? – Вчера вечерта, господин полицай. Излизам 
от ресторанта, отварям вратата, сядам зад волана, искам да тръгна, а колата я няма! 

    
 Седи мъжът на компютъра, играе. Жена му:  
 – Хайде стани вече! И аз искам да поиграя малко!  
 – Ти си интересна жена, бе! Аз искам ли ти метлата, като метеш?! 

    
 Полезни съвети: Ако очаквате важно обаждане, а телефонът продължава да не звъни, поста-
вете го в най-дълбокия или неудобен джоб, закопчейте го старателно и насапунисайте ръцете си – 
шансовете се покачват драстично. 

    
  – Тате, ударих колата!  
 – Пак ли? 
  – Аз без да искам! 
  – Аман бе, сине, и ти се роди без да искам, ама добре те гледам! 

    
 В реанимацията:  
 – Сестра, какво е включено в контакта? 
  – Апарата ви за дишане. 
  – Може ли да го изключиш, че ми пада батерията на телефона? 

    
 Само жена може да мисли какво да яде, за да отслабне; какво да облече, за да е гола; как да 
се омъжи, за да е независима. 

    
 Ранно утро. Мъж и жена седят в кухнята и пият кафе. Жената казва с нежен глас:  – Скъпи, 
нали не си забравил, че скоро е осми март? Мъжът (попарвайки се с кафето): 
  – Какво, пак лиииииииии???!!! 
   

    
Вицовете са публикувани по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра 
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ДЕСЕТТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ВСЯКА ЗОДИЯ 
 
 Представяме Ви девизите, които най-точно и ясно описват всяка една от дванадесетте зодии. 
Ще се радваме, ако добавите и други такива вследствие на ваши наблюдения. 
 
 Овен 
 1. Не ви съветвам да спорите с мен! 
 2. Първо действам, а после може и да помисля! 
 3. Защо да спирам само защото и другите спират? 
 4. На мен няма да ми се случи това! 
 5. Не можете да направите нищо толкова добре, колкото го правя аз! 
 6. Най-приятно ми е да слушам себе си, докато говоря! 
 7. Инатът е положително качество! 
 8. Обичам да давам съвети на другите! 
 9. Овенът е добре, когато наоколо няма други овни! 
 10. Не си помисляй да ме нападнеш, защото ще пострадаш! 
 
 Телец 
 1. Никога не съжалявам за похарчените пари! 
 2. Не искам нищо от теб, но не давам и нищо мое! 
 3. Ще направя всичко, за да няма скандал! 
 4. Ако си почивам, не ме закачайте! 
 5. Предпочитам удобния диван пред красивата гледка от върха 
 6. Храненето е свещенодействие! 
 7. Аз съм глезеното дете на съдбата! 
 8. Ако някой друг може да свърши нещо, нека го направи! 
 9. Обичам красивите вещи! 
 10. Мечтая да работя като дегустатор! 
 
 Близнаци 
 1. Днес съм по-добър от вчера 
 2. Информацията е ключът към победата! 
 3. За съвети слушам само себе си! 
 4. Мога да бъда на няколко места едновременно, стига да поискам! 
 5. Осъществявам всяка своя идея! 
 6. Трябва да имам телефон и телевизор във всяка стая! 
 7. Който закъснява, зле се настанява! 
 8. Никога няма да се предам в борбата ми с живота! 
 9. Обичам да пазарувам, но някой друг трябва да ми каже какво да купя! 
 10. Трябва да имам по много от всичко! 
 
 Рак 
 1. Моят дом е моята крепост! 
 2. Отдаден съм на семейството си! 
 3. Търпението е най-висша добродетел! 
 4. Победата е на този, който е бил сдържан! 
 5. Обичам в дома ми да има гости! 
 6. Най-важното в живота е претрупаната с лакомства маса! 
 7. Нямам толкова много пари, че да купувам евтини неща! 
 8. Трябва да имам собствена стая, в която да оставам сам! 
 9. Не забравям нищо! 
 10. Не купувам нищо ново, ако старото е още здраво! 
 
 

Следва продължение... 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИТУРКА  

НА  

СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  

 
БРОЙ 6, 2022 Г. 
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ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ, 
 1867 г., пролетта 

 Когато всички поканени най-после се извървяха, сбогувайки се с дружески ръкостискания, кога-
то бяха изречени на немски и на унгарски всички поздравления и благопожелания, когато най-после 
музиката и говорът замлъкнаха и в залата останаха само лакеите да разчистват отрупаните с храна и 
напитки маси, новият министър-председател на новото унгарско правителство си сипа дъхаво червено 
вино в една чаша, отпи глътка, поздравявайки сам себе си в голямото кристално огледало, и я отнесе 
на бюрото в новия си кабинет. Седна в мекия стол и се усмихна. 

 

 “Победа! – това кънтеше в ушите му. – Ние сме единствените победители! Ние, унгарците!” 

 

 Цяла вечер по време на приема този вик напираше отвътре и му се искаше да го изкрещи на все-
ослушание. Едва се сдържаше заради присъстващата тълпа австрийци, дошли специално в Пеща1, но 
той блестеше в ликуващите му очи. 

 

 – Ние им натрихме носовете! – каза го сега на глас и се разсмя.– Всички други въстания за наци-
онално освобождение се провалиха. Поляци, чехи, далматинци, румънци, литовци... Кой още? А, да, 
италианците от севера успяха донякъде да се измъкнат изпод лапите на Австрия, но не сами. Не. Само 
ние се преборихме истински! Само ние успяхме! 

 

 Колко им беше криво! Боже господи, колко кисели им бяха физиономиите, дори когато му чес-
титяха! Колко им беше гадно, че тия дребни тъмнокоси унгарци ги хванаха за розовите немски врато-
ве, смъкнаха ги от височайшия им господарски пиедестал до себе си и им казаха: “Ние, господа, сме 
равни с вас. Ще трябва да го преглътнете и даже да си смените името на държавата, ако искате да оце-
лее.” 

 Така се появи на света Австро-Унгария. 

 Гюла Андраши отпи от виното, погледна рубинения му цвят и се замисли колко кръв проляха, в 
колко бунтове и въстания бе участвал той самият цели двайсет години, за да се стигне до този ден. 
Колко много приятели загуби! Едни загинаха, други го изоставиха и емигрираха. Нарекоха го измен-
ник. Трябвало да се бори докрай. 

 

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  

1.Буда, Обуда и Пеща образуват днешната столица на Унгария – Будапеща (б. а.). 



3 

 “До кой край? До края, в който ще извоюваме пълна независимост? Или до края, в който ще за-
гинем всички?” 

 

 На бюрото му и на стената зад него горяха само две газени лампи и ъглите отсреща тънеха в 
мрак. Очертаваха се силуетите на поставените в тях столове за посетители. Тапицирани, с извити об-
легалки. Бъдещите посетители на новия министър-председател в двусъставната империя, в която ще-
ше да има две правителства и два парламента. Общи щяха да бъдат само императорът, границите и 
парите. 

 

 Отпи още една глътка. Виното вече го замайваше. Идваше му в повече след многобройните наз-
дравици тази вечер. Разля топлина и мекота в тялото му. Гюла сложи чашата на бюрото си и взе в ръ-
ка равно изписания лист на писмото, което получи сутринта, но предпочете да го остави за после, за 
след празненството. Не беше важно писмо. Дори можеше да се обзаложи с някого, че знае какво е ка-
зано в него. Защото подател бе бившият му приятел, скъпият на сърцето му Лайош Кошут. Честният 
и непреклонен другар, който предпочете изгнаничеството пред пазарлъците с Австрия. 

 

 Погледът на Гюла пробяга по редовете. 

 

 Ето, както беше очаквал. Упреци и само упреци: 

 

 “...В този акт аз съзирам гибелта на нацията... ...Длъжен съм да наруша мълчанието си в името 
на Родината и на потомците и да те замоля– погледни с по-високия си държавнически поглед и по-
мисли накъде водиш Родината... ...Недей да отнемаш на нацията възможността да кове сама своята 
съдба!...” 

 

 – Да, скъпи приятелю – въздъхна Гюла Андраши и остави дългото писмо на бюрото. – Говориш 
ми за бъдещето, а не виждаш по-далече от днешния ден! Той не е гибел, а възраждане. Ние се възро-
дихме от пепелта на поражението през четирийсет и девета, когато ти избяга при турците с цялата ни 
армия, за да отървеш кожата. А ние тук доведохме борбата до край. 

 

 – Гибел е – отвърна другият в съзнанието му, – защото сега завинаги ще останете под властта на 
Австрия. Само ще се залъгвате с някаква автономия. 
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 – Не автономия, а дуализъм – поправи го Андраши, вперил поглед в креслото от тъмния ъгъл 
вляво, сякаш там беше седнал Лайош, кръстосал отново крак върху крак, както при отдавнашните 
им младежки препирни. – Това е сериозна разлика. Ние си имаме своя власт, училища, армия! 

 

 – Но сте поданици на Хабсбургите! Затова ли загинаха приятелите ни? За да се кланяш пред 
австрийския трон като придворен лакей? Те ще ви омаят с титли, ще претопят сабите ви и ще отлеят 
от тях ордени, с които да наградят вашето покорство. Ще ви се прииска все повече да приличате на 
тях, ще ги наричате свои братя и ще започнете да се срамувате от това, че герои като приятеля ни 
Шандор са загинали, проливайки австрийска кръв. Имената на нашите борци ще станат неудобни и 
ще ги забравите. 

 

 – Никога няма да забравя Шандор! 

 

 – Паметник ли ще му издигнеш? Ще напишеш ли на него: “Шандор Петьофи, загинал в битка 
за свободна Унгария”? Или господарят император ще се обиди? 

 

 – Престани, Лайош – прошепна уморено Андраши. – Не бъркай с пръст в рани, които не зарас-
тват! Защо не се върнеш у дома? 

 

 – Защото много мъртъвци са налягали по пътя между мен и теб. 

 

 – Нека заедно ги погребем. Нека ги покрием с цветя и се порадваме на днешната победа. 

 

 – Днешното поражение. Ако Шандор беше жив, щеше да ти каже същото. 

 

 – Защо си толкова сигурен? Може би щеше да застане на моя страна? 

 

 – Не се карайте за мен – обади се загиналият поет от креслото в другия тъмен ъгъл. – Аз не 
съм най-важният. Важна е Унгария! Ти, Гюла, сигурен ли си, че имаме право на всичко, което полу-
чихме? 

 

 – Господи, не ви разбирам и двамата! Лайош ме упреква, че сме получили прекалено малко, а 
ти какво точно ме питаш? 
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 – Не получихме ли прекалено много? Гюла, измамиха те австрийците с тази сделка! Хързулнаха 
под твое управление всичките си славянски владения без полските. В днешните ти унгарски земи по-
ловината не са унгарци! Нима хърватите не се бореха за свобода като нас? Ти ли сега ще бъдеш този, 
който ще потъпква въстанията им, за да пази целостта на империята? Ти ли, борецът за независима 
Унгария, ще им кажеш, че нямат право на независима Хърватия? 

 

 Гюла Андраши удари с длани по лакираната повърхност на бюрото си и изгледа гневно двете 
кресла. С кого спореше всъщност? Със сенките на старите си другари или със собствената си съвест? 

 

 – Прав е – обади се пак Лайош Кошут. – Отговори му! 

 

 Андраши истински се ядоса на тяхната праволинейност. Хубаво е да си честен и принципен, но 
трябва да си и стратег. Да гледаш надалече. Затова стисна юмруци и отвърна раздразнено: 

 

 – Аз имам една важна задача днес! Трябва да опазя Унгария. Да ѝ дам време да стъпи на краката 
си, за да има силата да оцелее, когато утре поискаме окончателното си отделяне. Не разбирате ли, че 
точно към това се стремя, нищо че не го казвам на глас? Това е скритият замисъл на нашия дуализъм 
– да опазя Унгария! И аз ще я опазя дори от такива като вас! 

 

 – Не ми отговори какво ще правиш с бунтуващите се славяни – върна се към въпроса си Шандор 
Петьофи. 

 

 – Знам, бивши мои приятели, защо толкова ми ги навирате в очите! Знам, скъпи Лайош, че си 
словак, а дядо ти Юрий дори се е борил за тяхната независимост. Даже майка ти не е унгарка, а гер-
манка! Знам, че и ти, Шандор, всъщност си Петрович, а не Петьофи, защото баща ти е сърбин, а пък 
майка ти е словачка! И гробът ти е някъде там край Шегешвар, в земите на Оракула, който може би ти 
е прадядо! Какви унгарци сте вие и с какво право ме обвинявате, че водя към гибел Унгария? Това са 
моята страна и моят народ и аз по-добре от вас знам кое е добро за унгарците! По-добре от вас! Защо-
то властта днес е в моите ръце и животът е пред мен! Вас ви няма! Единият е далече зад граница. А 
другият – далече на оня свят! Животът е пред мен! Няма вие да ми казвате как да постъпвам! 

 

 Той се усети, че е станал прав, вика и тропа с юмрук по бюрото, а от съборената чаша виното се 
бе разляло по лакираната повърхност и капеше върху новия килим на пода на едри кървавочервени 
капки. 
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 Вдигна лампата и протегна ръка към единия от тъмните ъгли, а после към другия. Креслата бяха 
празни, разбира се. Беше говорил със себе си. Сигурно, защото беше пил прекалено много или имаше 
нужда да каже тези неща на собствената си съвест. 

 

 Е, каза ѝ ги! 

* * * 

КАК ДА ПОСТЪПИ ЧОВЕК? 
 Криминалистът Атанас Николов търкаше с лакти бюрото си без всякаква работа, за което се бе-
ше постарал господин министърът. Трети ден идваше сутрин, седеше по осем часа и късно след обед 
си отиваше в хотела. Това крачене на свобода напред-назад бе измамно. Винаги някой го придружава-
ше. Един отзивчив колега, когото той в ума си наричаше Сянката, все се случваше наоколо му. Казва-
ше се Станимир Искренов, но нищо искрено нямаше в него. Ако той не вървеше редом, усещаше, че 
други го наблюдават. Подозираше, че телефоните му и тук, и в хотела, се подслушват. А най-вероятно 
и GSM-а му. Нямаше как да е сигурен, но не беше зле да го има предвид. 

 

 Капан! Вълчи капан! Докога щяха да го държат? Той се стараеше с нищо да не предизвика тре-
вогата им. Беше послушен. Чукаше по клавиатурата си, ровеше из интернет... Как да постъпи? 

 

 Дали да не напише в някой форум: “Помощ, спасете ме, аз съм във вълчи капан!” 

 

 “В следващия миг ще съм изчезнал!” 

 

 Като някой абсолютен празноглавец ей тъй на шега написа в Google думите “капан за вълци”. 
Попадна на някакъв форум, в който някой бе споменал за вълчи капан и “мрежата” услужливо му го 
предостави заедно с едно заглавие на роман и още някои неинтересни възможности. Николов се заче-
те във форума: 

 

 MEGAHARD: Научили са се едни котараци да се катерят и стоят по предния капак на колата 
ми. Най-вероятно топлината ги привлича, обаче оставят кални стъпчици... Някой има ли идея как да 
отуча животинките от това, без да ги наранявам 

 

 Chilio: При мене е истински ужас, колата държа под навес в двора и там на гадинките им е най-
спокойно... Лошото е, че при мене действат някакви немогливи котки, които не успяват да скочат от-
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горе и като се пльоснат на ръба, си вадят ноктите да не паднат обратно... ужасно са ми надрали боя-
та... Ама спасение няма... 

 

 jorko: постави капан за вълци, те са от едно семейство и със сигурност ще се хванат  

 

 Chilio: Ти ли ме пита преди време колко имам по Биология? Трябва капани за лъвове да сложи, 
те са от едно семейство с котките, вълците са едно семейство с кучетата... 

 

 Jorko: не помня какво съм те питал, аз съм от рода на маймунките, дето ич не помнят, но... нали 
са все бездомни четирикраки, с нокти и зъби... За мен това е достатъчно за определяне на родословие-
то им до 83-о коляно или лапа  

 

 Велко: 12-ти калибър винаги решава въпроса !  

 

 Бижо Бижев: има спрей който се пръска (да отучи котките да пикаят и серат кадето не ти е кеф) 
пръсни малко под капака и няма да дойдат повече. Мисля че в ветеринарните аптеки го има  

 

 jorko: да, това има ефект, обаче привлича мишки  

 

 vankata79: Това пак е малък проблем, аз си пребоядисах предния капак, щот една коза ми го 
надраска целия СЪВЕТ - не спирайте под малки дървета в райони с дребен рогат добитък. 

 

 Shumy: вземи си куче  

 

 jorko: само дето ще ти олигави предния джам отвътре  

 

 blqsu4ko: Много е весело така, както си лежи една котка да я стреснеш и боята отива на кино. 
Тва ми е любимо:) 

 

 jorko: на такъв като теб му се вика калпазанин 

 

 tsunami2: ЛЕК ПЕХОТЕН ОГНЕМЕТ му е майката  
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 jorko: продай колата  

 BadAngel: да им миеш крачката на тия котета начи:) котките са по-малкото зло от мишките, ке-
фете се, че има котки, не мишки, че правят големи бели. 

 

 B_TURBO: Например да ти напълнят кутията на въздушния филтър с костилки от кайсии 

 

 lud_dj: Е няма такава тема заклевам се гхахахахахахаха така отдавна не се бях смял Просто иде-
ите са уникални  

 

 AUDI_QUATTRO: е тая тема направо ме разби всички се хванали да обсъждат проблема с кот-
ките... то и на моята кола понякога има стъпки  

 

 HellFire: Ето една котка, която хич не ме разсмива. Това ако го мерна в/у колата си сигурно ще 
ходя на кафе, барем си тръгне. Не бих се заял с такава... (следва снимка на гигантски зловещ котарак) 

 

 Chilio: Тоя е Копривщенска-Революционерска порода 

 

 HellFire: Спрейовете против котки не действат в двигателния отсек: много е горещо и след едно 
каране се изпаряват. Всеки ден ги вадя по бройка. Най-любимо ми е, като ги дърпам за опашката да 
ми се захванат с нокти за водния маркуч към парното, който ми е чисто нов Сега ще си взема гараж 
под наем заради тези малки тюфлеци. Още 70 лв. на месец. Мъка...  

 

 Rockwell: Само си представям как някоя космата твар се навира зимата под капака на двигателя 
да се топли. Палиш си колата, тя се паникьосва и се навира в ангренажния ремък... Нататъка е ясно.. 

 

 Chilio: Е това как си го представяш не ми е ясно само... Не съм виждал кола без капак на ангре-
нажа... 

 

 HellFire: Аз подозирам, че колегата имаше предвид не ангренажния, а другия ремък, този който 
е открит, той върти водната помпа и алтернатора и може да направи доста по-голяма беля, защото ако 
водната помпа не върти, вече става лошо  

 irc_masta: А при мен една котка скъса ремъка който върти водната помпа при движение с 110 
км извън града и беше станала ебати каймата вътре После съм платил ебати парите да ме издърпат от 
пътна помощ, че бях далече, а и после за ремонти Тия твари нещастни заради тех съм дал маса пари ! 
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 XpressMusic: ахахахахахахаха, о не няма такава тема  

 

 ZandanKo: По въпроса за котките мисля че едно брезентче би свършило чудесна работа. Хем 
пази боята хем им е топло на животните  

 misho90: При мен всяка вечер една и съща котка спи на капака. Отначало не знаех и се чудя как 
колата ми излиза от автомивка и на следващия ден отпред капака е кален от някакви лапи Сега вече 
си паркирам колата малко встрани и го няма този проблем 

______________________________________________ 

 Не е важно колко ти е мощна колата, важно е колко ти е празна главата !!! 

 Атанас Николов седеше пред компютъра и почукваше с молив по върха на носа си. Последната 
мисъл се заби като трън в ума му. Потърси из дебрите на интернет пространството да прочете нещо 
по-развлекателно, но тя като натрапчива мелодия постоянно се връщаше и връщаше. Не можеше да я 
изхвърли от главата си. От иначе празната си глава. Мощна кола – празна глава. 

 

 “Мощна кола – празна глава. Прилича ми на определение за цялата ни полиция. Или за всеки 
един от нас. Моята празна глава дали е празна? Или просто не искам да извадя това, което знам? Или 
не смея?” 

 

 И още една думичка силно го впечатли – “немогливи”. Няма такава дума, но ето, съчинил я чо-
векът. Отнасяше се за котките, които не могат да отскочат или не правят достатъчно усилие. Кой знае 
защо прие това определение много лично и се засегна. Зарови пръсти в перчема си и му загорча от 
собствените му мисли. Запита се защо работи точно това. Дали заради заплатата или заради ранното 
пенсиониране? Дали не е права онази устата хлапачка, която му каза да си намери друга работа, щом 
тази не го задоволява? Какво му пречеше да постъпи според собствената си съвест? 

 

 Не беше очаквал, че от тъпия форум за котките разсъжденията му щяха да стигнат до въпроса: 
“Какъв е смисълът на живота ми?” Но ето че стигнаха, което е много опасна територия за самочувст-
вието на всеки самоуважаващ се и мислещ човек. Защото неизбежно идваше следващият въпрос: “Как 
да постъпя така, че един ден да не се срамувам от себе си?”. 

 

 Николов шумно се прокашля и стана рязко. Реши, че е време да си тръгва, че иска да запали ци-
гара, да се посмее долу в кафето с колегите, да избяга от разговорите със самия себе си. Излезе, хлоп-
на вратата, някой го поздрави в коридора, той попита някого за детето му, дето вчера било болно, за 
колата, която имала неясно какъв проблем със запалването... 
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 Но темата за колата го върна обратно към котките. И злодеят, който висеше невидим над рамото 
му и имаше нахалството да се нарича негов ангел-пазител, го попита ехидно: 

 

 “Какво ще направиш? Един ден няма ли да се срамуваш от себе си? Нищо ли няма да предприе-
меш с това, което криеш в джоба?” 

 

 “Опасно е! – отговори той на ангела. – Американеца го убиха за тази снимка. И мен ще убият. А 
това няма да доведе до никаква промяна?” 

 

 “Измислѝ нещо! Направѝ го така, че да не те убият! Не бой се. Животът е пред теб. Или ти е 
празна главата наистина?” 

 

 – Какво ти е? – попита го загрижено Сянката му. 

 

 – Грип, сигурно... Ще си вървя. 

 

 “Ще си ида! Ще избягам! Ще потъна вдън земя! Сам да не се намеря! Къде има такова място? 
Господи, сигурно полудявам!” 

 

  

ЖИВОТЪТ Е ПРЕД ТЕБ!, 1867 г. 
 

 Садък паша повдигна малко фитила на газената лампа, за да свети по-силно, че взе да не вижда 
добре буквите на книгата, която четеше. Но тъкмо се вглъби отново в текста, ето че тупурдията, която 
преди се зачу отдолу, откъм кръчмата на хана, и беше позаглъхнала, отново избухна с още по-голяма 
сила и му пречеше да се съсредоточи. 

 

 – А, холерата да ви тръшне дано! Я мирясайте! – викна той, но едва ли някой там щеше да го 
чуе. – Мурат! Ей, Мурат, кажи им да млъкнат! 

 

 Но и Мурат не се обади. Друг път засмяното му лице със ситни бръчици около сините очи вед-
нага щеше да надникне през открехнатата врата и да попита с какво да услужи. 
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 Само че в тоя момент и той седеше долу на масата в ъгъла, въпреки че не пиеше вино като дру-
гите, и се мъчеше да води пазарлък с един млад ковач българин от село Бояджик, на когото искаше да 
продаде отдавна откраднатите от сливенската текстилна фабрика машинки и инструменти. Но и на 
него безобразната разправия пречеше да си довърши разговора. 

 

 – Млъкнете, бе! – скочи и се развика той. – Садък паша сигурно спи вече! Ще го събудите и ще 
ви подпука с нагайката! Хайде по-кротко! 

 

 Той можеше да си позволи да навиква така буйните млади глави, защото шума го вдигаха глав-
но момчетата от казак алая и като личен слуга на Садък паша му имаха уважението. 

 

 Другите гости на хана, които кротко вечеряха в кръчмата, се спотайваха по масите си, защото 
лудите казаци бяха подпийнали вече и, ако им кажеха нещо напреко, можеше да си изпатят. Даже 
младият ковач Атанас ги гледаше крадешком със свито сърце и много се зачуди на куража на събе-
седника си. 

 

 – Какво сте се разбеснели? – викна Мурат, като стана от мястото си и застрашително се надвеси 
над главите им. – Я да млъквате! 

 

 – Той да мълчи! – един от българите-казаци посочи обвинително с пръст към двайсетина годи-
шен момък с разчорлена черна коса и святкащи от гняв очи, разпален очевидно и той от разправията. 
– Много знае да приказва! Напада ни цяла вечер! 

 

 В настъпилата внезапно тишина от горния етаж се чу гласът на началника: 

 

 – Мурат! Ела тук веднага! 

 

 – Да мълчите, ей, че главите ви откъсвам! – закани се слугата с юмрук и припна по стълбите. 

 

 – Много хубаво! Някакъв си турчин Мурат и някакъв си паша горе ви карат да треперите! Това 
ли ви е свободната християнска войска?– присмя им се чернокосият момък. 

 

 – Ще ти извия врата, умник такъв! – скочи един от казаците и наистина го докопа за врата, а 
другите се хвърлиха да ги разтървават. Олелията се разрази отново. 
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 Мурат нахълта в стаята на Садък паша, възмутен не по-малко от господаря си. 

 

 – Какво става там, долу? – попита пашата. 

 

 – Някакво момче напада нашите, не могат да излязат на глава с него – отвърна задъхан слугата. 

 

 – Да го набият и да го изгонят! Десет души са. Ако десет не могат да се справят с един, аз тях ще 
изгоня и само него ще взема на служба!– викна му Садък паша. 

 

 – Ама той не ги бие с юмруци – почеса се по главата Мурат. – Говори им само, та ги ядосва, а те 
не могат да го надприкажат. 

 

 – Брей, с думи ги бие, значи – позасмя се полякът. – Е, вярно, не им е там силата на моите каза-
ци. И какво толкова ги напада? 

 

 – То аз с друго бях зает и много не ги слушах, ама ги обижда цяла вечер. Казва им, че са застана-
ли на турска служба против собствения си народ. Че малко ли го мачкали турците, ами сега и те ги 
подкрепяли, че еничари са станали... Такива работи. Пък те са се понапили малко и освен да го наби-
ят, не могат да му надвият иначе. 

 

 – И той ли е пиян? Хвани го за врата и го изхвърли да си отива. 

 

 – Къде да си отива? Тука е отседнал като нас. Не е от Сливен, ами пътува за някъде. 

 

 – Я ми го доведете тоя философ! – нареди Садък паша, защото взе да му става интересно. 

 

 Такива вироглави българи почти не се срещаха. Много бяха мачкани те от османлиите и гледаха 
да се държат кротко, да не се набиват в очи. Вироглавството си го показваха хайдутите по Балкана, а 
не в крайпътните кръчми. Даже хайдутин, като слезеше в някой хан, си седеше кротко, да не го разбе-
рат какъв е. Или се записваше в полка му за казак. 

 Докато размисляше така, вратата се отвори и няколко души довлякоха и изтикаха в средата на 
стаята един засмян чернокос момък с разкървавен нос. Но и двама от казаците бършеха кръвта от но-
совете си, раздърпани и разчорлени. 
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 Садък паша стана от леглото и, както си беше по бели гащи, се разходи отпреде им с ръце на 
гърба и смръщен поглед. 

 

 – Всички сте пияни! – викна той. – И какъв е тоя неопрятен вид? Срам за войската! Срам за мен! 
Марш по стаите и утре от сутринта строева подготовка в двора на хана! 

 

 Казаците отдадоха чест и се изнизаха през вратата. 

 

 Полякът седна на леглото и загледа момъка пред себе си. Слаб, облечен в овехтял неясно какъв 
шинел с метални копчета, не в потури, а с панталон, който отдавна не е виждал ютия. Хубавец с висо-
ко открито чело и засмени черни очи. 

 

 “Забавлява се значи! И не е тукашен.” 

 

 – Ти ли си Садък паша? – попита младежът. – Ще ме застреляш ли утре пред строя, или ще ме 
обесиш? 

 

 – Ще ти насиня задника с пръчка. И ще те пратя при майка ти да ти обърше сълзите и сополите! 
– отвърна уж сърдито полякът, а после се разсмя с цяло гърло. – Я стига си се перчил като ланско пет-
ле, ами седни и кажи кой си. 

 

 – Ученик съм от Одеса – отвърна младежът. – Баща ми ме прати там в гимназията. Дойдох си да 
го навестя. 

 

 – Аха – отвърна с недоверие Садък паша. – В началото на февруари не е ли малко рано за вакан-
ция? Или си руски панславистки агент2, който е дошъл да шпионира какво правим тука ние, поляците, 
и не кроим ли пак нещо против царщината? 

 

 “Поляци ли? Ама той затова ли ми говори на български, а не на турски? Заваля думите, но наис-
тина не като турчин! И какво като е поляк? Пак е в служба на султана!” 

 

 – Никакъв шпионин не съм – възпротиви се момъкът. – Ако искаш да знаеш, и аз съм противник 
на руския царизъм, но това никога няма да ме направи като теб слуга на турците! 

2.  Pуски панславизъм – стремеж на Руската империя да обхване под властта си или под свое влияние всички сла-
вянски народи (б. а.). 
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 – Как се казваш, момче? Седни де! Недей да стърчиш, че ме заболя вратът да те гледам прав. 

 

 – Христо Ботьов – отвърна по-кротко новодошлият и седна на един стол. 

 

 Полякът продължително го загледа и кой знае защо го налегна тъга. 

 

 “Не съм пил тая вечер, а ще взема да се разплача!” – каза си той и се прокашля, за да се стегне. 

 

 Но това буйно момче, този войнстващ патриотизъм, този огън в очите... Сякаш видя себе си в 
огледалото. Някакво много изкривено огледало, в което беше отново двайсетгодишен със същите ог-
нени очи, готов да се хвърли във всяка битка и да пролее до последната капка кръвта си за родината! 

 

 А ето че годините се бяха търкаляли една след друга, черните му коси бяха посивели, огънят бе-
ше угаснал и той може би само си въобразяваше, че се готви да воюва за родината си, за така мечтана-
та Полско-Украинско-Казашка конфедерация, а тази решителна битка никога нямаше да се състои! 

 

 “Тръгнах на война срещу Русия, а войната я няма. Отвърнах се от фалшивите борци в хотел 
“Ламбер”, а ето че Адам Чарториски вече не е между живите. На шейсет и три години съм, а прили-
чам на развалина! И аз ще умра така в изгнание като него. А Полша никога няма да се вдигне от пе-
пелта! Какво наистина търся тук? Кому съм нужен?” 

 

 – На Полша, на родината си – младежът беше приседнал до него и го държеше за ръката. – А мо-
же би и на нас, българите. Аз само се заяждах с твоите момчета. Хубаво е да се учат на военни уме-
ния! Сигурно ще ни дотрябват един ден. 

 

 Михаил Чайковски го загледа учудено. На глас ли бе говорил? Май да. Само че на полски. Този 
младеж как го разбра? Никой българин не го разбираше. Даже Мурат, въпреки дългите години служ-
ба. 

 

 – Знам полски – отвърна на въпроса в очите му Христо. – В Одеса познавах една графиня, изсел-
ничка. Аз я учех на руски, а тя мен на полски. Всичко ми е разказала за вашите въстания, за саможерт-
вата на синовете си. Много книги ми даде да прочета. Прави сте да се борите с царя, да искате незави-
симост. Той за собствените си поданици е поробител, както са за нас турците. Знаете ли, Садък паша, 
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колко млади руски интелигенти се борят срещу него, книги пишат, организират се. Не всички руснаци 
са ви врагове. 

 

 – Но те всеки път мълчаха! Никога не ни подкрепиха, колкото пъти въставахме. 

 

 – Тогава ги е нямало. Не са били родени. Това са млади хора сега. Ще ви дам книги. Нося със 
себе си. Ще ви разкажа за тях. Никак не ги обича царят. Съдят ги, пращат ги в Сибир и на Сахалин. 
Но те не се отказват. Ще го надвият един ден, ще съборят властта му. Трябва да сте с тях заедно в бор-
бата им, тогава и те ще ви помогнат да възродите Полша. Полша още не е загинала! Вярвайте го! 

 

 Това момче му бръкна в душата и я преобърна наопаки. С няколко думи само. Така никой не му 
беше говорил. Той сам не си бе говорил така, а уж беше писател, човек на словото! 

 

 – Христо, искам тези книги, още сега – каза Чайковски. – Ела при мен в казак алая! Ще ти дам 
офицерски чин. Ще те направя свой адютант! Трябваш ми, момче! Животът е пред теб! Нов път ще 
поемем оттук нататък и ще го направим заедно. Сам няма да мога. 

 

 Цяла нощ лампата в стаята му не угасна. Те си говореха и говореха. Убеждаваха се един друг и 
си даваха сили. Толкова им бяха нужни и на двамата! Младият Христо реши наистина да постъпи на 
служба като адютант. Но трябваше да си иде до Калофер, да навести болния си баща. До един месец 
щеше да се върне. Обеща. 

 

 Късно през нощта Мурат свърши разговора си с ковача от Бояджик и си тръгна към стаята. Видя 
светлинка в процепа под вратата на Чайковски и си помисли с укор: 

 

 “Пак е чел и е заспал, а лампата е забравил запалена.” 

 

 Отвори тихо, за да влезе и да я угаси, но видя двамата да седят и да си говорят така увлечени, че 
изобщо не го забелязаха. Той притвори вратата, изумен от чутото. Това момче нали беше българче? А 
приказваше шантавия език на господаря му, като че ли му бе роден брат! 

 

 “Брей, колко учен!” – възхити се Мурат и отиде да си легне. 
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 За утре имаше много важна работа. Докато Садък паша се занимаваше със сливенския каймака-
мин, при когото беше дошъл да извади тескере за Станислав, също поляк инженер, Мурат щеше да 
заведе ковача Атанас от Бояджик в Кортен и да му покаже скритите машинки. Дано да не бяха съвсем 
ръждясали! А после щяха да придружат с казашкия ескорт Станислав Домбровски до Пловдив, къде-
то Садък паша го бе уредил за технически инструктор по строителството на царския път от Одрин 
през Пловдив до Пазарджик. Мурат никак не се затрудни да запомни името на инженера. Колко бе 
пригласял някога на господаря си оная песен, от която само припева можеше да запее. 

 

 – Марш, марш, Домбровски... – затананика си я пак и се мушна под завивките, без да знае, че 
този Домбровски от песента се падаше някакъв дядо на графа в съседната стая с белега от сабя на бу-
зата. 

 

 На другия ден бяха поели по три различни пътя. 

 

 Садък паша, десетината му казаци и Станислав Домбровски стигнаха в Пловдив. 

 

 Младият Христо се раздели с тях и продължи към родния си Калофер. Щеше да има там труден 
разговор с баща си, който го бе пратил в Одеса да се изучи. А той безславно бе изключен от гимназия-
та и изгонен от Българското настоятелство дори без да му заверят документите, та трябваше да вземе 
назаем паспорта на съученика си Юрдан Брадел. Как ли щеше да го възнагради десницата на даскал 
Ботьо? 

 Ковачът Атанас Иванов купи старите железа на потурнака Мурат само за няколко лири. Може-
ше да ги претопи и да измайстори на наковалнята си здрави сърпове, коси и ножове. А можеше да се 
опита да ги смаже и да разбере как работят механизмите. Това беше далеч по-интересно. Машинки, 
които сами предат, плетат гайтани и тъкат тесни ленти платно... Защо да ги разваля, като може да ги 
разучи и после да направи други като тях? 

Атанас се размечта, потупа леко кончето по гърба с дръжката на камшика, загледан в пътя напред 
между ушите му. Дълъг път го чакаше до селото. А по-нататък? Ще направи машинки, ще ги продава, 
сам ще измисли нови такива, ще построи фабрика. Ще се ожени, ще му се народят деца... 

 

 Ех, животът беше пред него! Пълен с обещания! 

Галина Златарева 


	korica_06_2022
	Page 1
	Page 2

	zs_06_2022
	Priturka_06_2022

