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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО
БЪЛГАРСКИТЕ СЛЯПО-ГЛУХИ ХОРА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на Управителния съвет на Национална
асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и от
свое име, най-сърдечно Ви поздравявам по случай 13
ноември - Международен ден на слепите хора и
Световен ден на добротата. Не случайно Организацията
на обединените нации е съчетала двата дни на една дата
- слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите, а
зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна
потребност да помагат на нуждаещите се.

Дерзайте, мили хора по съдба и Ви пожелавам на
всички много здраве, успехи в личния и обществения
живот и да се развива и укрепва делото и единството ни
в защита на нашите законни права!

13.11.2012 г. С УВАЖЕНИЕ:
гр. Пловдив /Димитър Парапанов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ
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КОНФЕРЕНЦИЯ РОБОБРАЙЛ 
 

 От 07.11.2012 г.-09.07.2012 г. в гр. Будапеща, Унгария се проведе Международна конферен-
ция на партньорите по проекта РобоБрайл. В Конференцията взеха участие представители на пар-
тньорски организации от Унгария, Италия, Ирландия, Дания, Великобритания, Кипър, САЩ, Ав-
стрия, Белгия, Румъния и България. От българска страна имаше 15 участника – представители на 
различни институции в България, в това число и двама души от Национален център за рехабили-
тация на сляпо-глухи „Хелън Келър” – инж. Иван Колев и специалния педагог Деян Славов. 

 По време на конференцията се изнесоха лекции от представители 
на страните, където РобоБрайл е вече въведен. Ларс Кристенсен – създа-
телят на РобоБрайл – също се включи, разкривайки нововъведенията в 
тази система, обобщавайки накрая всичките и възможности. Впечатления 
изразиха и представители от Унгария, Италия, Кипър, Дания, Австрия, 
Ирландия, Великобритания и САЩ. 

 След чутото и видяното, българските учас-
тници се убедихме в универсалността на систе-
мата и в нуждата тя да бъде достъпна и за хората 
с увреждания от нашата страна. Оттук нататък 
ни предстои доста работа, свързана с разработва-
нето на РобоБрайл на български език, но това, 
което той предоставя оправдава усилията. 

 След края на Конференцията, всички участници присъстваха на га-
лавечеря, където се сбогувахме с домакините и колегите от останалите 
страни. Рано сутринта на 9 ноември, отпътувахме за България с надежда-
та отново да посетим Будапеща. 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА РОБОБРАЙЛ 
 

Преди половин година ви запознахме с безплатната услуга РобоБрайл – работеща чрез 
електронна поща, способна да преобразува текстови документи (електронен вариант) в по-
достъпни файлови формати като например: брайл, док, док хикс, пдф, файлови формати за изоб-
ражения: тифф, гиф, джипег, аудио формати като ем-пе-три и дейзи и много други. Услугата е 
уникална с това, че предлага всеки възможен начин за преобразуване от един файл в по-достъпен 
такъв, събрани в един пакет безплатно и достъпни за цял свят.  

Друго голямо предимство на услугата е, че се извършва на отдалечен сървър и не ви е не-
обходим мощен компютър. Какво означава това? Ще качите файла, който желаете да преобразу-
вате на сървъра на РобоБрайл, чрез много улеснен и достъпен интерфейс и в зависимост от голе-
мината, сложността на файла и формата, от който и в който искате да го преобразувате, ще полу-
чите на електронната си поща готовия файл в рамките на няколко минути до един ден. 

На конференцията се убедихме в мощта на услугата. Всеки лектор представи своят опит с 
РобоБрайл и как той е помогнал в обучението на стотици, ако не и на хиляди хора до сега. При-

Мария Кириакоу 

Ласзло Сзоке 
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ложение намира не само в обучението на хора с увредено зрение, но и в обучението на хора с 
дислексия и всички останали, пожелали да използват услугата. 

 Ева Гямарти от Унгарската академия на науките ни запозна с видовете дислексия и как с 
използването на услугата РобоБрайл обучението на хора с дислексия става в пъти по-лесно. Нап-
ример, при дислексията, изразена с трудностите на човек да възприема написан текст, усвояване-
то на информацията става лесно чрез слушането на обработеният от РобоБрайл текст във ем-пе-
три формат. 

 Друг пример е използването на услугата в помощ на преподаватели от масовите училища, 
ако имат ученик с нарушено зрение или дислексия. С помощта на услугата може да се изработи 
тест или да се преобразува лекционният материал в брайлов формат или аудио формат, ако не 
разполагат с достъп до брайлов принтер. 

 РобоБрайл може да помогне и в самостоятелното обучение на много езици. Например, из-
ползваме текстов преводач за да преведем дума от български на желания от нас език, след това 
прикачваме файла с написаната вътре дума или текст в системата на РобоБрайл и маркираме да 
се обработи в аудио вариант на избрания от нас език. След като получим аудио варианта можем 
да слушаме хиляди пъти думата или текста докато запомним произношението. 

 Технологиите са неизменна част от нашето ежедневие, вече и от ежедневието на учениците. 
Както посочиха повечето от лекторите, в днешно време учениците носят със себе си в класните 
стай лаптопи, таблети, смартфони с много разнообразни възможности. Чрез тези технологии те 
имат възможност и да разширят своите методи за изучаване на учебните материали. Да направят 
качествена снимка на учебния материал и да я преобразуват в текстов документ, след което пък 
да го преобразуват в аудио или в какъвто им е удобен формат. 

 Майк Голрик от Националния колеж в Ирландия пък разказа как чрез РобоБрайл обучение-
то на студентите става по-ефикасно, чрез слушане на лекциите по път към колежа, работата, в 
леглото, на дивана, докато си почиваме и в други ситуации. Чрез услугата всеки може да си прави 
и аудио бележки. 

 Ленокс Адамс от Кралския колеж на слепите във Великобри-
тания ни запозна с приложението на услугата в обучението на сту-
денти с увредено зрение. Сподели и как с помощта на услугата 
бързо е изготвял текстове на брайл, като правила за спортни съби-
тия. 

 В Австрия дори са успели да приложат услугите на РобоБ-
райл в сайтовете на няколко банки и сайтовете на градски и меж-
дуградски транспортни служби. 

 Засега услугата е разработена за определен брой езици, но с 
помощта на специалисти от България (включващи мен и колегата 
ми) много скоро и българският език ще бъде добавен в списъка. 

 В заключение РобоБрайл Ви дава възможност да избирате от 
десетки варианти да превърнете недостъпната информация в дос-
тъпна за вас. 

 

 

специален педагог Деян Славов и 

инженер Иван Колев 

Ленокс Адамс 
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13 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ 
 
 На този ден припомняме на обществото за себе си. Затова, че имаме нужда от приятелство-
то и подкрепата на хората с нормално зрение, защото ние не можем без тях.  
 На този ден припомняме и на правителството, че имаме нужда от някои облекчения като 
компенсация за липсата на зрение.  

 На този ден си спомняме и за Валентин Аюи – баща и учи-
тел на слепите, пръв заел се с организираното образование на 
слепите. В ония времена слепите изкарвали прехраната си пре-
димно с просия, а обществените помощи за тях били съвсем ми-
зерни. Животът им преминавал в нищета и бездействие, те не 
умеели да вършат почти нищо полезно. Затова всички посрещали 
с готовност поканите да участват в забавленията на тълпата, въп-
реки че усещали болката от ироничните издевателства над тях. 
Възможността да припечелят нещо ги принуждавала да търпят 
присмеха и иронията. Единственият, който не споделял радостта 
на тълпата и приемал също тъй с болка и възмущение виковете, 
бил млад мъж с интелигентно лице и поведение. Той се наричал 
Валентин Аюи. Запомни това име, читателю! Наблюдавайки със 

съчувствие грозните сцени, младият Аюи взел в себе си решение, което променило живота му. 
"Чувства, коренно различаващи се от другите, обзеха душата ми – споделя по-късно Аюи. – От 
този момент аз се замислих какви са възможностите и средствата за обучението и превъзпитание-
то на тези най-нещастни членове на човешкото общество." Валентин Аюи се заклел да върне дос-
тойнството на слепите. "Аз ще заместя подигравката с истината, като науча слепите да четат и 
пишат и ще им дам книги, напечатани от самите тях." Клетвата му се оказала не моментен изблик 
на състрадание и хуманност, а програма, която този велик французин изпълнявал упорито до 
края на дните си. 
 Започнах това въведение за този велик човек, защото на 13.11.2012 г. ТСО „Пулпудева” към 
ССБ-Пловдив и тази година не изневери на традицията си и отбеляза по подобаващ начин денят. 
Ние, членовете от ТО-НАСГБ бяхме поканени да присъстваме на тържеството, но за съжаление 
недостатъчно хора се отзоваха на поканата. Мероприятия не се правят само на маса с ядене и пи-
ене, а да научим нещо, което досега не сме чували или не знаем. Да обогатим нашите знания и да 
се чувстваме по-достойни и образовани граждани на това общество въпреки уврежданията си. 
Държавата има още много какво да направи за облекчение живота на слепите, но нека не забравя-
ме, че на първо място, ние не сме останали гладни за разлика от слепите на времето, които са тъ-
нели в мизерия и нищета. Всеки човек с увреждания получава месечна пенсия и това му дава въз-
можност да се чувства наравно с всеки зрящ и нормален човек. Както се изказа Стоянка Ангело-
ва, досега слепите са имали възможност да си закупят жилища, да изучат децата си, а лошото е 
сега, за идващите след нас. Животът става по-труден, но да не забравяме, че пък младите са упо-
рити и някои от тях умело пробиват пътеки за по-добър и смислен живот. Ако целите на някой са 
по-високи от това, то тогава да положи усилия и да постигне целите си чрез образование и много 
труд, защото на готово нищо не идва, дори и при зрящите. С една дума срамота е да хленчим и 
мърморим, а да се хванем упорито, да покажем на обществото какво могат слепите и останалите 
хора с увреждания. Нека не чакаме само да получаваме, защото никой с нищо не ни е задължен, а 
да се огледаме и видим какво ние сме дали на обществото и дали трябва да чакаме да получим 
нещо в замяна.  
 Гости на събранието бяха Ангел Сотиров, който обясни на присъстващите кой е Валентин 
Аюи, какво точно е направил за слепите, какви училища и работилници е създал, превърнали се в 
последствие в предприятия за слепите и т.н. Владимир Желев – председател на българския еспе-
рански съюз на слепите поздрави присъстващите и награди активни, дългогодишни и дейни еспе-
рантисти в лицето на Данчо Данчев и Ангел Сотиров, които през последните години, са заслужи-
ли с дейността си уважението и признателността на есперантистите. Георги Генов връчи благо-



4 

В ТО-Бургас  
БУРГАСКИ ВЕЧЕРИ КРАЙ КЛЕПТУЗА 

 
 Жегата и дъждът не успяха да стопят жаждата за приключения на групата от ТО-НАСГБ и 
РСО-ССБ Бургас. Дългият път с влака и теснолинейката ни сближи и постави началото на нови 
приятелства. Дъжд и слънце се бориха за вниманието ни над езерото "Клептуза”. Възможности-
те за различни развлечения бяха използвани пълноценно. Част от нас се изкачиха до параклиса 
„Св. Илия”, други се повозиха на водните колела, трети се полюбуваха на красивото езеро 
и околните гори сред фолклорния интериор на ресторант – Клептуза. Следващият ден от прес-
тоя ни във Веленград бе посветен на патрона на града – Вела Пеева и за целта посетихме музеят 
й. Град Батак и язовир Батак бяха следващите дестинации от културно-туристическата програма 
на групата. Времето, отпуснато за разглеждане на забележителностите в това емблематично за 
националноосвободителната ни борба място, се оказа недостатъчно за най-любознателните. 
Преклонение и страхопочитание, удивление и уважение се смесиха в душите на онези, които за 
пръв и не за пръв път видяха прочутата с историята си черква „Св. Неделя”, която в онези смутни 
времена приютила за кратко, по време на Априлското въстание, двеста жени, деца и старци. Фак-
та, че доскорошната костница вече е действащ православен храм ни позволи не само да чуем бе-
седата на екскурзовода и да докоснем стените на светинята, но и да запалим свещи за упокой 
на душите на загиналите и за здраве на близки и приятели. Най-смелите обиколиха с моторна 
лодка язовир Батак. Останалите се насладиха на прекрасната гледка към водната шир и острова 
от уютни крайбрежни заведения. Дойде ред и на най-трудната точка от туристическия марш-
рут на групата – Вазова поляна, която привлече и опитни туристи от Пловдив, Варна и Русе. Хи-
ляда и стоте метра надморска височина изкачени по брега на планинска река се оказаха поредно-
то предизвикателство на групата ентусиасти, която достигна до едно от любимите мес-
та за отдих на народния поет Иван Вазов. В неделя, преди пътуването бе посетена църквата „Св. 
Богородица”. Отидохме и на неделният пазар за последни сувенири и покупки за спомен от тази 
незабравима почивка, организирана от ръководителите Иванка Костова, Бинка Монева и Димит-
рина Тодорова. Много смях и веселие имаше и край двата басейна и по стаите на хотел Витоша, 
чийто екип за пореден път заслужи нашата признателност. 

Иванка Костова 

дарствени адреси на Садие Коталак и Васил Оцов за най-активна и всеотдайна дейност. Публич-
но беше поздравен Кирил Дамянов за втората награда на есето “Говорящата книга – моята пара-
лелна Вселена”. 
 Музикалната програма бе изнесена от “Тракийски цвят”, дует “Настроение” и група 
“Орхидея”. Със своите изпълнения те ни показаха какво могат слепите и, че има какво да се пока-
же на обществото. Някой попита какво означава думата инвалид и, че не трябва да позволяваме 
хората да ни наричат инвалиди, но аз мисля, че не е толкова важно как ще ни нарекат – дали ин-
валид, дали сляп, дали човек с увреждания, защото ние сме такива и не бива да се срамуваме от 
физическото си състояние. Напротив, чрез делата си, чрез възможностите си и уменията си нека 
докажем какво можем и този, който ни нарича инвалиди да се засрами и да разбере, че сред зря-
щите има умствено по-големи инвалиди отколкото физически сме ние – слепите. Нека вървим 
гордо и достойно, с високо вдигната глава, защото и ние имаме право на изяви и участие в общес-
твения живот на държавата ни. Трябва да сме безкрайно благодарни и никога да не забравяме 
имената на Валентин Аюи, Луи Брайл, Хелън Келър и много други, оставили ни в наследство 
писменост и пример за подражание! И днес има хора с увреждания, извоювали своя престиж и 
уважението на обществото, които продължават да защитават правата на хората с увреждания и 
ние с достойнство можем да вървим по прекараните пътеки и да сбъдваме мечти и желания. 

Снежанка Кирчева 

     



5 

В ТО-Добрич  
НАШИЯ ПРЪВ ПОМОЩНИК – БЕЛИЯТ БАСТУН 

 
 И тази година отбелязахме Международния ден на дългия бял бастун. В клуб „Детелина” 
проведохме състезание за ползване на дълъг бял бастун по два критерия – бързина и техника. В 
надпреварата се включиха 17 сляпо-глухи членове. Журито бе с председател Силвия Тодорова – 
социален работник в Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр. Добрич и членове Ни-
на Николаева и Митко Симеонов. Последният бе ангажиран с измерване на времето при участие. 
 Надпреварата бе оспорвана. Всеки се стараеше да покаже уменията си. В крайна сметка за 
поредна година най-добре се представи Марийка Атанасова. Второ място взе София Ганчева, а на 
трето бе Еленка Демирева. Призьорките получиха скромни парични награди. 
 По време на почерпката, се разигра викторина с въпроси около историята на дългия бял бас-
тун. Всеки правилен отговор бе награден с малък предмет. 

След това побързахме да се присъединим на общоградското събиране по повод Междуна-
родния ден на дългия бял бастун. Инициатори бяха Лайънс клуб и Младежкия червен кръст. Ос-
вен териториалната организация на сляпо-глухите, в събитието взеха участие и представители на 
РСО на слепите и сдружение „ХобиСклуб”. Присъстваха и много журналисти, които интервюи-
раха присъстващите. Поставен бе акцент върху обстоятелството, че 15 октомври не е празник за 
нас, хората със зрително увреждане, а повод да покажем на всички, че ни има и, че с помощта на 
дългия бял бастун подсказваме на всички за нашия сензорен дефицит. 

В ТО-Добрич 
ДА ЗАПАЗИМ БЛЯСЪКА В ОЧИТЕ 

 
 Първи октомври е ден на хората от третата възраст. По този повод решихме да поканим в 
клуба ни очната лекарка д-р Илияна Ананиева. Стаята беше препълнена от нашите членове, дош-
ли да споделят своите проблеми с офталмоложката. Г-жа Ананиева ни разказа обширно за раз-
личните заболявания на очите, как да ги предпазваме от слънцето, компютъра, телевизора и сре-
дата, в която живеем. Макар и без светлина те се нуждаят от грижи. Винаги да се поддържат с 
капка – изкуствени сълзи. Да се консумира ежедневно сок от моркови, червено цвекло, ябълка. 
Да не се разделяме от листните зеленчуци – магданоз, целина, салата, зеле, които са балсам за на-
шите очи. Може да не са излекуваме, но по този начин задържаме развитието на болестите. Мно-
го бяха споделените съветите на докторката, но въпросите отправени към нея валяха като дъжд. 
Тя изслушваше внимателно всеки и му даваше напътствия. Препоръча ни поне веднъж в годината 
да правим профилактичен преглед, тъй като очите са огледалото на нашия организъм. На края и 
подарихме разкошен букет от бели хризантеми, песни и стихове с пожелания до нови срещи. 
 След срещата се отправихме към Младежкия дом на гр. Добрич, където вече беше започнал 
художественият преглед на народната песен с участие на пенсионерските състави от цялата об-
ласт. Въодушевено аплодирахме чудесните изпълнения на самодейците. Денят завърши с кръшни 
хора, на които се хванахме и ние, забравили сивото ежедневие, тропахме от сърце. 

Блока подготви: Калинка Ковачева  
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В ТО-Асеновград  

БЕЛИЯТ БАСТУН 
 

 Октомври – топъл и красив, потънал в злато и ръжда, отново ни среща с тръпката на 
листопада. По улиците и парковете на Асеновград деца и възрастни колкото си щеш! А между 
тях – хора с бял бастун пристъпят тихо, но смело, отстояли с обичта на другите очи. И тази годи-
на членовете на ТСО на ССБ и ТО на НАСГБ отбелязаха деня на белия бастун. В клуба те дойдо-
ха, за да усетят приятелската и подкрепяща среда, за да споделят и проблеми, и радости. Предсе-
дателят Иван Шопов първи ги посрещна. Присъстваха и други гости. Г-н Владимир Желев – 
председател на българския есперантски съюз на слепите, изнесе кратко слово за значението на 
белия бастун, символ на незрящите хора. 
 В съвременното общество, в напрегнатото ежедневие има още какво да се желае за подобря-
ване условията на живот на тези хора. Нека се замислим: толерантни ли сме към тях на улицата, в 
магазина, в автобуса? А на пешеходната пътека? Трудно ли е да спрем за минута-две? Нека наше-
то уважение към тези хора да бъде като към останалите. Много от тях са смели и борбени, дори 
пример за подражание. В дома се справят сами, копаят в градината, спортуват, пеят, а младите 
учат в пловдивския университет. Има и една силна личност – Лушка Маджарова. Никога няма да 
я видите мрачна, подтисната, винаги весела. Издала е шест стихосбирки и още твори. 
 Тази година бе удостоена със званието „Почетен гражданин на Лъки”. На тази среща имаше 

     

В ТО-Варна  
ДИМИТРОВДЕН 

 
 На 26 октомври т.г. в ТО на НАСГБ и на ССБ – гр. Варна се отпразнува „Димитровден”, 
един от хубавите Български празници – покровител, на който е Св. Димитър. По този повод Ди-
митър Драганов – член на организацията ни, беше поканил много колеги и приятели. Тържество-
то организира и подготви Ганка Параскевова, която го откри с подходящо за случая слово и позд-
рави именника, като му пожела здраве, дълголетие, радост, лично и семейно благополучие и спо-
койни пенсионерски години.  

 Параскевова поднесе на Димитър Драганов закупения общ 
подарък от всички поканени на празника, а това са необходими за 
всяко домакинство уреди – чушкопек и електрически котлон, спо-
мени, които дълго време ще напомнят на именника за приятелите и 
колегите, дошли да го уважат на празника му. Вдигна се първата 
наздравица в чест на празнуващия. Звъннаха пълните с искрящо 
вино чаши, като се изказаха много пожелания и от присъстващите. 
Тържеството бе организирано от богата и разнообразна музикална 
програма, която включваше различни изпълнения от стари градски 
песни, народни и други на: Ганка Параскевова, Тошо Кирилов и 
Васил Попов. Богатият обяд, на който не липсваше нищо, хубавата 
музика, народните хора, танците, задушевните приятелски разгово-
ри и многото наздравици с прекрасни пожелания, приповдигнаха 
настроението на всички празнуващи. Празничният ден премина 
много весело, радостно и щастливо. Накрая си пожелахме още дъл-

го време да се срещаме и празнуваме колеги и приятели от организацията. 

Ганка Параскевова  
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много вълнения, искреност. Сърцата пулсираха с обич и мечти. Г-жа Димитрова прочете 
„Приказка за слепите”. Следваха стихове, песни, наздравици, а за спомен бяха направени снимки. 
Поздравителен адрес, лично от кмета на Общината д-р Караиванов, развълнува всички. Той обе-
ща: да работим заедно и да положим общи усилия за създаване на по-добри условия за комуника-
ция и да се радваме на скорошни резултати. Накрая всички си пожелаха много здраве и положи-
телно мислене защото всяка мисъл е енергия. 

Славка Ставрева 

     

АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2013 Г.  
 
Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2013 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за 2013 г.) 
е, както следва: 
• на плоско-печатен шрифт – 8 лева 
• на компакт диск в MP3 формат – 10 лева  
• на брайлов шрифт – 6 лева. 
 
Срок за абонамент: 31 декември 2012 г.  
 
Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 31 декември. 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. 
 - Вариантът (вариантите), за който получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт 
диск, на брайл - 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 орга-
низация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, 
да се записват коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получатели-
те (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както 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: Пощенска кутия № 29, пощ. код. 

4018, гр. Пловдив, за Славчо Вълков Казанджиев (пощенските разходи по изпращането на за-
писа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. „Весела” 
30, защото адресираните така писма и записи много често се губят. 

• Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка Райфайзен-
банк АД, офис Пловдив 6, бул. „България” № 106, гр. Пловдив, 
IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF. 

Председателите да помогнат на членовете на ТО за осъществяването на абонамента.  
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РАЖДАНЕТО НА АТИНА 
 

 Богиня Атина Палада била родена от самия Зевс. Той, Гръмовержецът, знаел, че богинята 
на разума Метис ще има две деца: дъщеря Атина и син с необикновен ум и необикновена сила. 
Мойрите, богините на съдбата, открили на Зевс тайната, че синът на богиня Метис ще го свали от 
престола и ще му отнеме властта над света. Изплашил се великият Зевс. За да избегне страшната 
съдба, която му предвещавали мойрите, той, след като приспал богиня Метис с любезни думи, я 
погълнал, преди да била родила дъщеря си, богинята Атина. След известно време Зевс усетил 
ужасно главоболие. Тогава повикал сина си Хефест и заповядал той да му разреже главата, за да 
го спаси от непоносимите болки и шум в нея. Хефест силно замахнал с топор, с един удар разце-
пил черепа на Зевс без да му причини вреда и от главата на Гръмовержеца излязла на бял свят 
властната и войнствена богиня Атина Палада. В пълно въоръжение, с блестящ шлем, с копие и 
щит се възправила тя пред учудените очи на боговете олимпийци. Страшно размахала тя лъска-
вото си копие. Бойният й вик се разнесъл далеч по небето и светлият Олимп се разтърсил до ос-
нови. Прекрасна, величествена стояла тя пред боговете. В сините очи на Атина светела божестве-
на мъдрост; цялата тя сияела с чудна, неземна, властна красота. Боговете славели родената от гла-
вата на татко Зевс любима негова дъщеря, защитничка на градовете, богиня на мъдростта и зна-
нието, войнствената и непобедима Атина Палада. 
 Атина покровителства героите на Гърция, дава им своите, пълни с мъдрост съвети и им по-
мага – неустрашима във време на опасност. Тя пази градове, крепости и техните стени. Дава мъд-
рост и знание, учи хората на изкуства и занаяти. И момичетата в Гърция тачат Атина, задето ги 
учи на ръкоделие. Никоя измежду смъртни и богини не може да се мери с Атина по изкуство да 
тъче. Всички знаят колко опасно е да се състезават с нея по това, знаят колко скъпо платила 
Арахна, Идмоновата дъщеря, която пожелала да надмине Атина в това изкуство. 
 

из “Старогръцки легенди и митове” 

АФРОДИТА 
 

 Не е работа за нежната, палава богиня Афродита да се намесва в кървавите битки. Тя само 
буди в сърцата на богове и смъртни любов. Благодарение на тая сила тя царува над целия свят. 
 Никой не може да избегне нейната власт, дори и боговете. Само войнствената Атина, Хес-
тия и Артемида не са подчинени на нейното могъщество. Висока, стройна, с нежни черти на ли-
цето, с мека, вълниста златна коса, като венец, лежаща на прекрасната й глава, Афродита е оли-
цетворение на божествена красота и неувяхваща младост. Когато тя върви, в блясъка на своята 
красота, в благоухаещи одежди, тогава слънцето по-ярко свети, цветята по-пищно цъфтят. Диви-
те горски животни се стичат при нея от гъсталака; към нея прилитат на ята птиците, когато ходи 
по гората. Лъвове, пантери, леопарди и мечки кротко се умилкват около нея. Спокойно се движи 
всред страшни зверове Афродита, горда с лъчезарната си красота. Нейните спътници, Хорите и 
Харитите, богини на красотата и на грацията, й прислужват. Те обличат богинята в разкошни 
одежди, сресват златната й коса, увенчават главата й с блестяща диадема. 
 Афродита, Уранова дъщеря, е родена, недалеч от остров Китера (Цитера) от снежнобялата 
пяна на морските вълни. Лек, галещ ветрец я донесъл на остров Кипър. Там младите Хори заоби-
колили излязлата от морските вълни богиня на любовта. Те я облекли в златотъкана дреха и й 
сложили венец от благоуханни цветя. Където стъпела Афродита, там пищно разцъфтявали цветя. 
Целият въздух бивал напоен с благоухания. Ерос и Химерос отвели дивната богиня на Олимп. 
Шумно я посрещнали боговете. Оттогава завинаги живее всред олимпийските богове златна Аф-
родита, вечно младата, най-хубавата от богините.  
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НАРОД С НЯКОЛКО ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОРДА 
 

 Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен 
народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат 
няколко редки исторически рекорда. Първото и най-удивително нещо в неговата история е, че по 
волята на своята трудна историческа съдба той се е придвижил на огромни разстояния от своята 
прародина и при все това не е изгубил името си сред многобройните чужди народи и племена, а 
след всяко свое ново голямо преселение е възкръсвал под своето прастаро и изначално име 
„Българи“. 

 Географските пространства, които е прекосил по своите пътища този народ, са многократно 
по-големи от тези, които някога са били пребродени от древните елини и знаменитите скандинав-
ски викинги. Но светът благоговее пред митовете на елините и сагите на викингите, а името на 
древните българи тъне дори до днес в пълен мрак. Причината за тази празнота е, че на древните 
българи у нас дълго време се гледаше не като на главни творци на българската история, а по-
скоро като на неудобни и нежелани гости, които едва ли не случайно се намесили в живота на 
подчинените на Византия славянски племена. Стана така, че незрелите български политици за 
почти половин век практически изхвърлиха древните българи зад борда на българската история. 
Същевременно постиженията на древните българи са от такива мащаби, че не е нужно особено 
красноречие, за да бъдат описани. Трудно може да бъде открит в Европа или някъде другаде по 
света дори и един народ, който да е създал на четири различни места четири големи свои държа-
ви, при това не държави с различни имена, а наречени по неговото собствено име.  

 Тези държави, които, намирайки 
се на хиляди километра една от друга, 
са носили името България, са четири 
огромни златни стълба, оставени, за да 
напомнят на чужди и свои що за народ 
са били нашите древни български 
предци и каква огромна съзидателна 
енергия са притежавали. Първата и 
най-стара държава – в подножията на 
Памир и Хиндукуш, от която са води-
ли произхода си множество знаменити 
герои и царе, които дори след преселе-
нието си в Индия са наричали себе си 
с името Балхара (българи); втората 
държава – при Кавказ, наричана от ви-
зантийците Старата Велика България, 
за която днес напомнят широките 

шест метра стени на крепостта Хумар, по които подобно на стените на Вавилон е можело да мине 
запретната колесница; третата държава – край Волга, наричана от русите също с името Велики 
Болгар; и четвъртата – край Дунав – последната по време, но не и по ранг, огромната Плиска – с 
над 23 кв.км. площ, който по единодушното мнение на археолозите е бил през 9–10 в. най-
големият град не само на Балканите, но и в цяла Европа. 

 Именно тази мощна държава наскоро след своето създаване е препънала буйно настъпва-
щия към Византия Арабски халифат и е отбила неговите атаки, без да даде дори педя своя земя, 
за разлика от франките, които са успели да го спрат, след като изгубили почти половината от 
днешна Франция. Ако речем да опишем съвсем накратко българската история, можем да си пос-
лужим още с 4 всеизвестни имена на български планини. Първа от тях е Булгар в далечния Па-
мир, спомената от арабите в 10 век. Втора – Булгар в централен Кавказ, от името на която произ-
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 лиза названието на съвременната област Балкария. Трета – Булгар в древната област Киликия 
Трахея /Суровата Киликия/ в Мала Азия. И четвъртата – Булгария /дн. Булгерия/ на юг от Неа-
пол, най-западното планинско гнездо на древните българи. Тези четири планини сочат не само 
пътя на българите по света, но напомнят и това, че през целия свой хилядолетен исторически жи-
вот този древен народ, който в днешните учебници е обрисуван като обитател на номадските сте-
пи, всъщност се е стремял винаги да има до себе си някоя висока планина, в която в случай на 
бедствие да спасява род и чест. На тази особеност се дължи най-вероятно и необикновената ус-
тойчивост и жилавост на нашите древни български предци – тяхната способност да оцеляват като 
българи и да възкръсват наново дори след най-жестоките исторически беди. 

 Безбрежното минало зад нас може да се опише и с други четири думи – имената на няколко 
велики градове. Първият от тях е древният град Балх край Памир – столицата на Балхара, която 
като цяло е била наричана още в древни времена с името „Страната на хилядата градове“ и 
„Перлата на Ариана“. Вторият – градът, наричан от арабите Булкар Балк /Българският Балх/ в 
Кавказ, ехо от чието име е запазено в названието на днешното селище Балхар – прочуто със свои-
те изкусни майстори – златари и медникари. Третият – град Велики Болгар край Волга – столица 
на някогашната Волжка България. И четвърти – някогашният град Бълград /Български Белград/ 
на север от Дунава – един от големите градове на Аспарухова България, наричан по-късно от ун-
гарците Болгарфейервар и Дюлафейервар. Същият град днес се казва Алба Юлия. 

 Великото българско минало личи дори само от имената на реките, край които са обитавали 
нашите древни български предци – като се почне от далечните реки Балхаб и Куб /дн. р. Кабул/ в 
древна Балхара и се премине край втората река Куб – днешния Кубан в Кавказ, а също край Ве-
ликата Волга и Великия Дунав, край които българите са живели след преселението си от Кавказ. 

 А можем да опишем българската история и с четири велики имена на герои. С името на 
Авитохол, споменат в една стара българска легенда редом с прочутите Ромул и Рем – основатели-
те на Рим. С името на втория легендарен български владетел – Ирник, пред когото са тръпнели 
някога две големи империи – Византия и Сасанидска Персия. С името на Аспарух, който не само 
лишил Византия от властта й над славяните, но я накарал дори да му плаща данък. Или и с името 
на един несправедливо забравен български духовник – Петър Българина от Булгаро Верчели, по-
лучил още през шести век кардиналски сан от римския папа. 

 Наистина, трудно може да се открие някой друг народ, който да може да каже всичко за се-
бе си само в пет поредици от по четири кратки думи. Толкова много велики спомени са ни оста-
вили древните българи, че тези златни нанизи от по четири думи ще блестят над тях като техен 
вечен ореол. 

 Но трудно може да се открие и народ, чиято история да се дели на два незабелязани до днес, 
но крайно контрастни и пресечени като с меч периода, каквато е нашата българска история – пе-
риод на велик възход, продължил, въпреки всички удари на съдбата, в течение на почти цяло хи-
лядолетие и период на слабеене и упадък, започнал точно преди хиляда години и продължил с 
малки прекъсвания и временни възкресения чак до наши дни. 

 Историята на древните българи ни е потребна, за да разберем както причините за някогаш-
ния наш неотразим възход като народ, така и причините за невидимия, но неизкореним упадък, 
който неведнъж е довеждал нашия народ през последните 1000 г. до плачевно състояние. Тя ни е 
нужна днес повече от всякога, за да можем да си възвърнем отново онези светли сили, чрез които 
България някога се е сдобила със славата не само на една от най-големите, но и на най-
справедливо управлявани държави в цяла Европа. 

 

из „Сага за древните прабългари” – Петър Добрев 
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ЖИТЕЙСКА КАРТИНА НА АВРАМ АВРАМОВ 
 
 Аврам Йорданов Аврамов е роден на 18.11.1933 г. в село Куцина на 23 км. северно 
от Търново. Казвам Търново, защото името Велико е дадено през 1964 г. Основното си 
образование завършва в родното си село. От дете познава труда, който и днес е в неговия 
дух. На 14 г. изхвръква от родното си гнездо и започва да плува в бурното море на живо-
та. Мечтата му да учи в Механотехникум не се осъществява. Баща му го записва в мъжка-
та гимназия "Кирил и Методий" в Търново. Теоретичния материал в гимназията не го зав-
ладява. След две години пропиляно време започва работа в машиностроителния завод 
"Червена звезда" на гара Дебелец, осем километра южно от Търново. Там завършва вечер-
но машиностроително училище. До деня за отбиване на военна служба работи в завода. 
Казарменият живот в Сливница го прави мъж и защитник на родината. След военната 
служба отново се връща на работа в „Червена звезда”, 11 г. работи в завода и специализи-
ра в три цеха, шлосеромонтажен, електрозаваръчен и тежко стругарски цех. Подкован с 
практически знания през пролетта на 1961 г. постъпва на работа във Висшето военно учи-
лище "Васил Левски", току-що преместено от София в Търново. Със сержантски пагон се 
включва в колектива на катедра “Танкова техническа подготовка”. Инженерният състав 
на катедрата и неговият практически опит бързо се сработват и започва упорита работа за 
онагледяване на учебния процес, който помага за лесно усвояване на учебния материал. 
Разрези на детайли от танка, действащи макети, стендове изпълват кабинетите на катедра-
та. На стените се окачват електрически табла с два режима на работа, самообучение и из-
питно. Авторитета на катедрата не закъснява. Много години танкова катедра стои на пър-
во място по учебно материална база. 

 Грамоти, медали, златна значка за образцов служител на МНО днес говорят за актив-
ния живот на нашия бай Аврам. Тези документи могат да се намерят в "Държавния Ар-
хив" към града. 

 При нелепа злополука през 1980 г. завинаги угасва светлината пред него. Този слу-
чай го изхвърля от релсите на нормалния живот. Попаднал в ужаса на вечния мрак прежи-
вява много тежко. Със загубено зрение, силно увреден слух и увредена дясна ръка в годи-
ната 1983 отива в Центъра за късно ослепели хора в град Пловдив. Там научава релефно-
точковата система за писане и четене. Донякъде това облекчава неговия живот и прави 
първите опити с нещо да е полезен. Няколко години работи надомна работа към ”Успех" 
Дряново. Водената статистика говори за 180 прочетени заглавия на касети от Дряновската 
фонотека. В тези години прави първите опити нещо да напише. Писменият труд започва 
със статии до списание "3ари". С подкрепата и помощта на катедрени приятели навлиза в 
творческата работа. В своя разказ г-н Аврамов силно подчертава помощта на своята дъ-
щеря, която превръща релефните букви в черен фон на бели листи с помощта на машина. 
Под всяко заглавие на неговите книги стои името на Соня Йорданова, като пръв помощ-
ник. 

 Към неговите книги "Държавният архив" проявява интерес. В събраните единици 
към архива влизат и неговите четиринайсет литературни произведения. Осем книги, две 
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брошури, четири стихосбирки и други отпечатани статии влизат в броя 37 единици. 

 През 1997 г. влиза в редиците на новосъздадената организация на сляпо-глухите в 
България. Хуманната работа на Асоциацията го увлича и активно се включва в нейната 
структура. 

 Нашият бай Аврам, така си го наричаме, става кръстник на списание "Звук и светли-
на". 

 С негово участие се създава клуб "Вдъхновение" – място, където любители творци 
на лиричното творчество се вдъхновяват от своя труд. Много остро г-н Аврамов се проти-
вопоставя на редакционния колектив, който премахна Рубриката от списанието "Перо от 
птица" и ги пита на кого служат и защо вземат решение без да съгласуват мнението си с 
ръководството на клуба. Той се чувства обиден и незачетен като ръководител на клуба, 
който е структура от състава на асоциацията, както всички останали в нея. 

 Житейската картина на Аврам Аврамов е оформена с боите на неговия разказ.  
 

Димитър и Цеца Станеви 

  Ода за Куцина 

 
Оо, мила родна Куцина 

ти си моето село любимо, 

в теб раснах и с тебе живея 

остарях и с теб се гордея. 

 

Твоята природа Бог я дарил, 

отеца наш те благословил, 

добри хора в теб живеят 

знамето на труда, да веят. 

 

На твойте слънчеви баири 

с гори и ниви зелени, 

на твоите равни простори 

Куцинчени работят засмени. 

 

 

 
Стара Янтра край теб лъкатуши, 

прохлада носи на твоята земя, 

 в лятната гореща яра 

 освежава твоите поля. 

 

В улици с каменни огради 

стройни къщи зад тях белеят, 

в твойте паркове зелени 

игриво, децата се смеят. 

 

Родна Куцина, в слънчеви дни 

поклон до земята, от нас приеми, 

с наследници достойни, 

живей и пребъди! Амин! 

Аврам Аврамов 
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БАЛКАНСКАТА ВОЙНА – ВЕЛИЧИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ  
НАЦИОНАЛЕН ДУХ 

 
 След обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г., пред българското 
общество – народ и политически елит – стои на дневен ред следващата задача – задачата за наци-
онално обединение на българите. Разкъсан жестоко след Берлинския конгрес от Великите сили, 
преследващи единствено собствените си политически и икономически интереси, българският на-
род не можеше да се примири с установилото се статукво. Съединението на Княжество България 
с Източна Румелия и безпримерния героизъм на българските войни, отблъснали сръбския агресор 
през 1885 г. ясно показват това. 
 Но голяма част от живия организъм на нацията остава под чуждо владичество. Съвсем не-
заслужено Сърбия получава Пиротско и ламти за още нови придобивки за сметка на младата бъл-
гарска държава. Българите от северна Добруджа стават поданици на кралство Румъния – така Ру-
сия компенсира участието на румънски войски в Освободителната война. Но най-значителен дял 
– българите от източна и беломорска Тракия, вардарска и егейска Македония продължават да жи-
веят в пределите на Османската империя. След разгрома на Илинденско-преображенското въста-
ние и настъпилата след това криза в Македоно-Одринската революционна организация, както и 
поради категоричния отказ на Високата порта да даде автономия на Македония в смисъла на чл. 
23 и 67 от решенията на Берлинския конгрес (която цяла и неделима при благоприятни външно-
политически условия би се присъединила към България), алтернативата за решаване на национал-
ния идеал остава само една – война за обединение на земите, населени с българи в една държава. 
 За водене на война срещу османска Турция до септември 1912 г. се оформя съюз между 
България, Сърбия, Гърция и Черна гора. Съюзниците нямат общ план за водене на войната срещу 
империята. Постига се само споразумение българската армия да действа в Тракия, сръбската във 
вардарска Македония, гръцката в Епир и към Солун, а черногорските войски в Албания, с обща 
цел да се разгроми османската армия и да се освободи поробеното население.  
 Планът на българското командване предвижда с решително настъпление на две от армиите 
към Люлебургас да се разгроми противника, а за осигуряване десния фланг на главната ударна 
групировка с една армия да се блокира Одринската крепост. За съвместни действия със сръбската 
армия и настъпление на струмското направление се отделя една – седма Рилска дивизия, а за нас-
тъпление в Родопите са развърнати Родопския и Хасковския отряд. 
 България обявява мобилизация на 17 септември 1912 г. С тържествена музика, цветя, песни 
и радостни сълзи, към войсковите пунктове тръгват хиляди българи. „Зовът за мобилизацията – 
пише военният кореспондент Спас Икономов – бе посрещнат не с радост, не с одобрение, а с бу-
ен, неудържим, с луд ентусиазъм”. За по-малко от две седмици мобилизираната българска армия 
достига численост 600 хил. души. Военното министерство е обсипано с писма, телеграми и молби 
за постъпване във войската на доброволци от страната и чужбина, в това число и от не малко не-
пълнолетни момчета. Валят молби за приемане на жени в сестринския корпус. Създава се Маке-
доно-Одринското опълчение, в което се записват 14 700 доброволци. Стратегическото съсредото-
чаване и развръщане на войските на действащата армия протича бързо и завършва към началото 
на октомври. 
 Втора армия се разполага в района на Харманли-Симеоновград-Хасково. Първа армия заема 
района около Елхово, от двете страни на река Тунджа. Трета армия се съсредоточава на два пре-
хода от границата, в района източно от Ямбол, в подстъп на Първа армия. Нейното разположение 
остава неизвестно за турското командване, вследствие на което се създават благоприятни условия 
за осъществяването на стратегическа изненада. Седма пехотна рилска дивизия се съсредоточава в 
района Кюстендил-Дупница, като съставна част на Втора съюзна армия. 
 С указ от 22 септември цар Фердинанд се обявява за главнокомандващ на действащата ар-
мия, за свой заместник назначава ген. Михаил Савов, а за началник щаб – ген. Иван Фичев. Глав-
ната квартира се разполага в сградата на Мъжката гимназия в Стара Загора. 

С продължение: 
Георги Генов 
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СЛАДКИШ С КОНФИТЮР  

(предложение на Янко Стайков от Шумен) 
 Продукти: 3 яйца, 2 ч.ч. захар, брашно колкото поеме, щипка сол и конфитюр какъвто има-
ме, 100 гр. кашкавал. 
 Начин на приготвяне: Яйцата, захарта, щипката сол и брашното се омесват до меко тесто. 
Делим тестото на две. В намаслена тава се разстила едната топка. Отгоре намазваме с конфитюр 
цялата повърхност. Втората топка разточваме и слагаме отгоре върху конфитюра. Най-отгоре 
слагаме настъргания кашкавал. Печем на 180 градуса до зачервяване.  

 

БАКЛАВА  

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 
 Продукти: 1 пакет готови кори за баница, 250 гр. счукани или смлени орехи, 1 непълна ч.ч. 
захар, 1 ч.л. канела, 3 с.л. разтопено краве масло или олио. 
 За сиропа: 2 ч.ч. захар, 3 ч.ч. вода. 
 Начин на приготвяне: Разбъркваме много добре изброените продукти за сместа. Разстила-
ме корите и слагаме малко от мазнината и от сместа и навиваме кората на руло. Подреждаме в 
предварително намаслена тавичка, докато корите изпълнят добре тавата. Пече се в предварително 
загрята фурна до зачервяване на корите. Като изстине се залива с горещ сироп. Сиропа се вари до 
сгъстяване. Баклавата ще стане по-вкусна ако добавим няколко капки лимонов сок. Необходимо е 
да престои около 5 часа, за да поеме сиропа преди да стане готова за консумация.  
 

ПИЛЕ ПО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ  

(предложение на Иванка Костова от Бургас) 
 Продукти за 5 порции: 10 пилешки бутчета, 3 домата, 2 глави лук, 3-4 скилидки чесън, зе-
лени или черни маслини, ситно нарязани ароматни градински подправки, зехтин или олио за пър-
жене. 
 Начин на приготвяне: Бланшираме цели доматите, обелваме ги и нарязваме на дребни 
кубчета. Лукът нарязваме на полумесеци, а чесънът се накълцва на дребно. Пилешките бутчета се 
измиват и подсушават. В дълбок тиган се сгорещява мазнината. Изпържват се от двете стра-
ни за по 2 мин., след което се прехвърлят в купа. В същия тиган се задушават за 5 мин. доматите 
и лукът, прибавят се бутчетата и се оставят 15 мин., след което се добавят чесънът, маслините 
и подправките. Бутчетата се готвят на тих огън още 10 мин., разпределят се по чиниите и се под-
насят с питки. 
 

КЮФТЕ В ГЮВЕЧЕ  
(предложение на Александър Александров от Шабла) 

 Продукти: 500 гр. кайма, 1 ч.ч. доматен сос, 4 яйца, 300 гр. сирене, 1 глава лук, черен пи-
пер, сол, джоджен. Време за приготвяне – 40 минути. 
 Начин на приготвяне: Каймата се омесва заедно със сиренето, солта и черния пипер. Разп-
ределя се в 4 глинени гювечета. Отгоре се залива с доматения сос и ситно нарязания лук. Гювече-
тата се пекат във фурна и малко преди да станат напълно готови, се чуква отгоре по едно яйце и 
се поръсват с джоджен. 
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ВИНЕН КЕБАП  

(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 
 Продукти: 500 гр. свинско месо, 100-150 мл. червено вино, 3-4 домата, 100 мл. зеленчуков 
бульон, сол на вкус и картофено пюре. 
 Начин на приготвяне: Нарязвате свинското на по-дребни парчета и го задушавате. След 
като се задуши се налива бульона, виното и се посолява. Като се посвари се сипват доматите да 
поври още 10 мин. Сервира се с картофено пюре – сварени намачкани картофи, прясно мляко и 
краве масло добре объркани. 
 

СЛАДКИШ С КОМПОТ  
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. брашно, 125 гр. масло, 1 пакетче ванилия, плодове от 
компот (праскови или кайсии). 
 Начин на приготвяне: С миксер разбиваме яйцата със захарта, докато захарта се разтопи 
напълно. В брашното добавяме ванилията и постепенно с помощта на лъжица ги прибавяме към 
сместа. Разтопяваме маслото и го изливаме в тавичката или формичката, в която ще се пече слад-
киша. Нареждаме плодовете на дъното на тавата, докато то се покрие напълно. Изсипваме сместа 
върху плодовете и печем в предварително загрята фурна до 180 градуса. Оставяме сладкиша да се 
охлади във формата, в която е печен. След това го изваждаме и го сиропираме със сока от компо-
та.  
 

КАРТОФЕНА САЛАТА С РИБА ТОН 
(предложение на Димитър Кънчев от Добрич) 

 Продукти: 5 средно големи картофа, бял пипер, зехтин, 1 консерва риба тон, 1 средно голя-
ма глава червен лук, 100-150 гр. черни маслини, каперси, бял оцет. 
 Начин на приготвяне: Картофите се измиват и сваряват. Обелват се още преди да са изс-
тинали напълно и се нарязват на кубчета. Към тях се прибавя ситно нарязаната глава червен лук, 
поръсва се с бял пипер и сол. Залейте сместа обилно със зехтин и оцет. Разбъркайте добре и оста-
вете да престои така няколко часа. Един час преди сервиране, прибавете 100-200 гр. риба тон, 
100-150 гр. обезкостени черни маслини, разбъркайте леко и украсете с каперси.  
 

КАШКАВАЛЕНИ САНДВИЧИ  
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 6-8 филии хляб от франзела, 150 гр. кашкавал, 5 с.л. зехтин или олио, 2 с.л. 
брашно, 100 мл. вода и шарена сол за поръсване. 
 Начин на приготвяне: Настъргваме кашкавала на ренде, към него добавяме останалите 
продукти и разбъркваме добре. Разстиламе сместа върху филиите хляб и печем във фурната в 
подходяща тавичка до зачервяване на кашкавала. Поръсваме сандвичите с шарена сол.  
 Приятен апетит!  
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ВИТАМИН Д Е НУЖЕН ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 
 

 Направено е национално представително проучване за нивото на витамин Д сред възраст-
ните хора. Резултатите са тревожни – 76 процента от изследваните имат недостатъчно ниво на 
този витамин. Хората в големите градове по-често страдат, заради замърсения въздух. Дефици-
тът се среща по-често при жените и с напредването на възрастта. Най-зле стоят нещата в домове-
те за стари хора. За съжаление, при възрастните симптомите се появяват, когато недоимакът е 
сериозен. При децата за това сигнализират болки в костите и мускулна слабост. Макар и наречен 
витамин Д, това всъщност е хормон, който е важен за здравината на костите, мускулния тонус и 
сила. Липсата му при възрастните хора е виновна в много случаи на падания, когато с намалява-
нето на мускулния тонус, намаляват и рефлексите. Когато количеството в организма ни е доста-
тъчно, боледуваме по-рядко от простуди и грип. Недостигът му е свързан с висока честота на ня-
кои видове карциноми, захарен диабет, депресии и др. 

 Както знаем витамин Д се образува предимно в кожата под влияние на ултравиолетовите 
слънчеви лъчи. Натрупва се в мастната тъкан и, когато се запасим с него през лятото, ни служи 
през зимата. И тук идва парадокса. Дерматолозите ни съветват да се мажем със слънцезащитни 
лосиони още преди да сме излезли на слънце. Оказва се обаче, че кремовете с над 30 фактор въз-
препятстват синтеза на витамин Д. Затова ендокринолозите дават нови напътствия за лятото – да 
се излагаме всеки ден по малко на слънце за 5-10 до 15 минути, без да сме се намазали с крем. 
Прекомерното излизане на слънце, разбира се не е препоръчително. 

 Богати храни на витамин Д са: сьомга, сардина, скумрия, гъби, яйца. 

 Витамин Д допълнително във вид на капки е препоръчително да приемат възрастните хора 
със заболявания, като остеопороза, затлъстяване, приемащи противогърчови средства, пушачите, 
както и всички, които поради една или друга причина не се излагат на слънце. За хората над 50 г.  
дозата е 600 единици, а над 70 г. – 800 единици, като съответстващите на това количество капки 
са различни в различните препарати. Приемът трябва да е консултиран с лекар и е добре перио-
дично да се проследява нивото на калций в организма. 

материалите са от в. „Трета възраст” 

НА КАКВИ ХРАНИ ДА НАБЛЕГНЕМ,  
ЗА ДА СМЕ СЪС ЗДРАВО СЪРЦЕ 

 
  Не само редовните тренировки ще държат сърцето Ви във форма, но и правилната 
храна, чрез която ще регулирате холестерола и кръвното налягане и ще намалите като цяло риска 
от сърдечни заболявания. Боровинките, спанакът, червеното вино и гроздовият сок са силни ан-
тиоксиданти, които предотвратяват сърдечни заболявания, намаляват нивото на вредни мазнини, 
лошия холестерол и кръвната захар. Съдържащият се в спанака магнезий контролира кръвното 
налягане. Ядките и сьомгата са богати на омега-3 мастни киселини, които се борят с триглицери-
дите и лошия холестерол като позволяват на кръвта да тече нормално през кръвоносните съдове. 
Заменете месото в менюто си с храни, съдържащи соя, като например тофу, за да намалите хо-
лестерола. Бобовите растения имат същото действие, но и влияят добре на инсулиновата резис-
тентност. Зехтинът съдържа мононенаситени мазнини, които познаваме още като „полезни маз-
нини“, защото не се натрупват в организма. Прибавяйте в ястията си и следните полезни подп-
равки: канела, джинджифил, къри, червен пипер, мента. 

Общо медия 
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АРХЕОЛОЗИ ИЗМЪКНАХА СЪКРОВИЩЕ ОТ ТРАКИТЕ  
ПОД НОСА НА БЕТОНОВОЗИТЕ 

 
 Истинско съкровище изскочи от автомагистрала „Струма“. 

 Златни нагръдници на воини, злат-
ни обеци и фиби, красоти от сребро и 
кехлибар спасиха почти на бегом архео-
лозите под носа на чакащите ги бетоно-
вози. Находките са от невиждан досега 
по мащабите си тракийски некропол 
край радомирското село Дрен. Те бяха 
открити през пролетта и началото на ля-
тото тази година в големите наводнения, 
но досега се пазеха в пълна тайна. 

 Екипът не ги огласяваше, за да не 
нападнат иманяри обекта. Сега той вече 
е затрупан с асфалта на новото шосе, а 
прекрасните бижута ще бъдат показани за първи път на специална изложба за Деня на 
Перник – 19 октомври.  

 Уникалният плосък некропол е от 8-ми – 4-ти век преди Христа и се намира между 
днешните села Дрен и Делян. Каменните струпвания са с обща дължина над 300 метра и 
площ 5825 кв. метра, като подобен аналог няма в световен мащаб, не крие гордостта от 
находката ръководителят на разкопките Филип Михайлов. Каменните блокове образуват 
три успоредни редици каменни надгробия и са ползвани няколко века – от ранножелязна-
та до късножелязната епоха. Гробището е било за местната аристокрация, като само най-
знатните са имали право да носят злато.  

 Некрополът е необичайно богат на фона на бедния тогава район, разказва археологът 
от Историческия музей в Перник. Според една от версиите, мястото е ползвано от някол-
ко селища. Според друга теория по тези земи са дошли богати преселници от Гърция. По-
вечето от гробовете са на воини аристократи. Находките показали, че тогавашната конни-
ца е оседлавала конете още през 5-ти век с юзди, което досега не е било известно на нау-
ката. Златни накити и сребърни медальони, както и акростирана със злато пинцета са на-
мерени не само при жените, но и при останките на воините, наред с копията и ножовете 
им. Оцелял през вековете е красив ромбовиден златен нагръдник с богата украса. Намере-
ни са и парчета от други няколко, изработени от фолио от благородния метал. Пернишки-
те археолози са спасили много сребърни висулки, приличащи на части от луни, както и 
красиви сребърни медальони.  

 Изкочил е и уникален накит, непознат досега. Той прилича на сребърна обеца, но е 
пружина с конусовидна висулка. Открити са и много стъклени мъниста, боядисани в зеле-
но и синьо със завидна и за днешните майстори украса и форма. Некрополът край Дрен е 
истински археологически учебник и то за т.н. тъмен период за науката – ранно желязо. 
Той е световно бижу, категорични са археолозите. Те са единодушни, че мястото е тряб-
вало да остане съхранено, за да се види от всеки, а не да се погребва под тонове асфалт. 

Анна Георгиева 
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4 НАЧИНА ДА ВЪЗПИТАМЕ НЕПОСЛУШНАТА КОСА 
 

 Често се случва след баня или сън да се стряскаме при първото оглеждане в огледалото - 
косата е своенравна, но с малко повече настойчивост и решителност, можем да я вкараме в пра-
вилния път. 

 1. Използвайте правилните средства за разресване. За права коса – най-добре се решете с 
гъста четка, която ще стимулира кръвообращението в скалпа Ви и ще разнесе естествената му 
мазнина по дължината на космите. Жените с къдрава коса е добре да имат едър гребен под ръка, 
но да разресват с него след като са използвали балсам за коса. 

 2. За да създадете обем, без да бъдете рошава, използвайте анти-фриз продукти, независимо 
дали ще я оставите да изсъхне сама или ще я изсушите. Ако ще използвате сешоар, не забравяйте 
да я напръскате с предпазващ от горещината спрей и да използвате балсам без измиване. Изсуше-
те по-голямата част от косата си с главата надолу, а после я разделете на кичури и насочете стру-
ята въздух обратно на посоката на косъма. 

 3. Докато сте още под душа, измийте косата си с възстановяващ, хидратиращ шампоан. 
Добре подхранената коса се поддава по-трудно на влажност. Мийте през няколко дена, за да не 
отнемете естествената мазнина на главата си. 

 4. Овлажняващите маски за коса или съдържащите кератин, използвани веднъж на седмица, 
ще придадат на косата ви мек и бляскав вид. За блестящи кичури, нанесете крем или серум на си-
ликонова основа. 

Снежана Проданова 

БИРАТА ЗА КОЖАТА И НОКТИТЕ 
 

 Заради естествените си съставки бирата в умерено количество има благоприятно действие 
за здравето и красотата на кожата, косата и ноктите. Препоръчителната дневна доза е триста ми-
лилитра.  

 Бирата е качествен източник на магнезий, калий, цинк, фосфор, силиций, мед, натрий, на 
витамин B1, B2, B3 и B6 и B12, а също и на аминокиселини. Бирата изглажда бръчките на кожа-
та. Тайната е във витамините, минералите и биоактивните съставки и особено на полифеноли и 
хумолин, които спират преждевременното стареене. Освен това, благодарение на по-голямото 
количество на микроелементи като цинк, бирата помага кожата да е по-резистентна на акне и на 
климатичното влияние. Хмелът, като основна съставка на тази разхлаждаща лятна напитка, е ес-
тествен антиоксидант, заради което се използва в козметичната индустрия за производството на 
козметика за чувствителна кожа. Още преди повече от четири хилядолетия пивоварите в Месопо-
тамия използвали бирата за козметични цели. В древен Египет строителите на пирамидите пиели 
бира за възстановяване на силите, а знатните жени открили, че къпането и миенето с бира защи-
тава кожата от кожни болести и допълнително я освежава. Също така много отдавна е известно, 
че бирата се използва и при грижите за косата. Бирата прави косъма по-блестящ и здрав, незави-
симо дали се използва индустриално произведен шампоан или от домашната кухня. Коктейлът от 
бира и мая пък помага срещу чупенето на ноктите. Една от легендите разказва за тайния ритуал, 
прилаган от императрица Теодора. Тя е редувала вана с топла и студена бира. Топлата бира била 
за възстановяване на кожата, а студената за поддържане на младостта.   
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Както си вървял по улицата нощем, Киркор бил прибран от полицаи 
за разпит. 
- Къде живееш? 
- Комсомолска 33. 
Бой и бум в мазата. На другия ден: 
- Къде живееш? 
- Комсомолска 33... 
Бой, бой и бум в мазата. На другия ден: 
- Къде живееш?! 
- Комсомолска 33, бе. 
Бой, бой, бой и пак в мазата. След 3 дни го пускат. Прибира се той 
целият посинен. А Гарабед радостно го посреща: 
- Киркоре, ще черпиш! От три дена идва полиция да те търси, а аз 
викам: Тука не живее такъв... 

☺ ☺ ☺ 
Блондинка се обажда нетърпелива в сервиза: 
- Открихте ли най-сетне повредата в автомобила ми? 
- Да, госпожо – късо съединение. 
- Ми удължавайте го по-бързо тогава. 

☺ ☺ ☺ 
На строеж в разгара на работата:  
- Майсторе, лопатата се счупи!  
- Е, де, ами подпри се на бетонобъркачката! 

☺ ☺ ☺ 
На изпит доцентът решава да се избъзика със студента като го пита 
колко лампи има в стаята. Студентът броил, броил и казал 23. 
- Не познахте, 24 са. В джоба си имам фенерче. 
Следващият път по същия начин, но студентът този път отговорил 
24. 
- Не познахте, този път нямам фенерче в джоба си. 
- Да, но аз имам.  

☺ ☺ ☺ 
 
Една блондинка включва телевизора си и чува: 
- Вие гледате bTV! 
В този момент блондинката се разкрещяла: 
- А, стига бе, тези от къде знаят какво гледам аз!  

☺ ☺ ☺ 
Влиза един в тоалетната. Свалил си гащите и седнал. 
Чува глас: 
- Здрасти! 
Отговаря му: 
- Здрасти! 
И още: 
- Как си? 
И отговаря: 
- Ами добре. 
- Какво правиш? 
- Ами по голяма нужда... 
И пак чува: 
- Айде ще ти звънна по-късно, че тук един идиот от другата тоалетна 
ми отговаря и той..  
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САМО СНЯГ И СЛЕДИ ОТ  
ДИВИ ЗАЙЦИ 

 
 „Съвсем съм се размекнал", мислеше си с 
яд Стрезов. Не беше се качвал в планината от  
години и сега, от чистия въздух и стръмния ба-
ир, усети как краката му се подкосяват. Искаше 
му се да почине или поне да намали темпото, но 
бай Ставри крачеше бодро в снега и дори не се 
обръщаше назад. 
– Как е – засмя се бай Ставри и свали калпака. 
От плешивата му глава се вдигна облак пара. 
– Добре – едвам успя да каже Стрезов. 
Снегът продължаваше да вали на едри пар-
цали. За едно денонощие беше натрупал повече 
от три педи. Тук-там се виждаха следи от диви 
зайци и нищо повече. Само сняг, тишина и при-
ведени клони. 
– Влизай, че ще премръзнеш – покани го бай 
Ставри, след като отключи катинара и смъкна 
поставения напреко железен прът. – Ходи ли се 
из планината с половинки обувки!? 
 Стрезов отупа краката си на прага и влезе 
в заслона. Вътре беше по-студено, отколкото 
навън. Под прага на вратата се промъкваха сне-
жинки и вятърът ги гонеше по пода. 
– Събуй се и си изсуши чорапите – предложи 
бай Ставри и включи електрическата печка. – 
Такава студена зима отдавна не е имало. 
– Първо да пийна малко вода – каза Стрезов и 
посегна към пълното шише от червен вермут с  
навъртяна метална запушалка. 
– Стара е. От три дни не съм идвал тук. Седя си 
в хижата и само в събота и неделя отварям зас-
лона да се посгреят туристите. 

– Друг освен теб да има ключ от заслона? 
– Не – бай Ставри беше категоричен. 
– И през тези три дни никой не е влизал в засло-
на? 
– Не... Та нали сега отворихме вратата, а и всич-
ко вътре е точно така, както го оставих. 
– Познаваш ли Харалампи Караколев? – вече 
седнал до печката, смени темата Стрезов. 
– Познавам го. Нали сме от едно село... Добър 
човек беше, но как се обърка и... То не само той, 
а и други са виновни. 
 Ставаше въпрос за избягалия преди два 
дни от Софийския затвор Харалампи Карако-
лев, за когото имаше данни, че се крие някъде 
из планината. 
– Да си го виждал да се навърта насам? 
– Не съм, пък както вече чу, и другите от хи-
жата не са го виждали. 
– Добър човек си ти, бай Ставри. Не те бива да 
лъжеш. Видял си го и ключът от заслона си му 
дал – сякаш на себе си каза инспектор Стрезов, 
докато обуваше изсъхналите чорапи. – Я по-
добре кажи истината. Така и за Харалампи ще 
бъде по-добре. 
– Виж ти! Гледам те, пъхтиш по баира и си по-
мислих, колко му е да преметна това гражданче, 
дето с половинки обувки е тръгнало посред зи-
ма из снеговете, но се оказа, че не било така 
просто. Всичко ще ти кажа, щом обещаваш да 
се застъпиш за Харалампи. 
 
      Как инспектор Стрезов разбра, че бай Став-
ри не казва истината и, че някой е влизал в зас-
лона? 

     

ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 
 
Задача 1: Отговорът е 6 броя на буквите в думата четири. 
 
Задача 2: Върху първия квадрат полагатe два пъти по-големия и го завъртатe на 45 градуса. Та-
ка дърветата пак остават при оградата, но вече не са в четирите ъгъла, а по средата на всяка от 
страните.  

Задача 3: Осъденият трябва да отговори, че ще бъде обесен. 

Задача 4: Ковчег. 
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