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БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Уважаема редакционна колегия,
от името на една от най-активните ТО на сляпо-глухите –

гр. Шумен, участвали през тези девет години със свои
изпитани кулинарни рецепти в сп. "Звук и светлина", изказваме
своята благодарност за голямата изненада и награда, която ни
направихте!

Девет члена получиха добре подготвената и оформена по
раздели готварска книга.

За нас тя е много скъпа и ценна!
Желаем Ви много, много здраве, борбен дух, успех във

всички начинания, хъс в работата!

Мили млади хора, бъдете щастливи!

Върбина Станкова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми дописници на рецепти,
екипът на списание "Звук и светлина" Ви приканва да ни

изпращате за следващите броеве рецепти за вегетарианска
кухня, а също така и рецепти за зимнина: туршии, сладка или
други начини на съхраняване на зеленчуци и плодове за
зимата.

Може някой да сподели как си съхранява подправки за
зимния период, макар че днес се срещат и пресни през цялата
година. Споделете Вашия домакински опит с читателите на
списанието.

Очакваме Вашите съвети и рецепти!

С уважение: Екипът на
сп. "Звук и светлина"

������������
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 

 На 19.02.2014 г. в гр. Пловдив се проведе първото за тази година заседание на Управител-

ния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). Съгласно чл.25, 

ал.3 от Устава на НАСГБ, Калинка Ковачева – член на УС и председател на ТО на НАСГБ Доб-

рич участва по скайп с двустранна връзка. На заседанието присъстваха председателят на Конт-

ролния съвет (КС) на НАСГБ – Маринка Маринова и членовете: Калинка Стайкова и Димитър 

Стоянов.  

 УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 03.12.2013 г. до 

19.02.2014 г., както и плана за дейността на УС на НАСГБ за 2014 г. 

 

 УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 

2013 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 01.04.2014 г. от 18 ч. в хотел „Новотел“, при след-

ния дневен ред: 

 

 1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2013 г. 

 2. Отчет на КС на НАСГБ за 2013 г.  

 3. Финансов отчет на НАСГБ за 2013 г.  

 4. Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2013 г. 

 5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ през 2014 г. 

 6. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2014 г. 

 7. Приемане размера на членския внос за 2014 г. и 2015 г. (за който УС реши да предложи 

на Общото събрание (ОС) да бъде 2 лв.)  

 8. Разни. 

 

 УС прие проектите на материали по точките от дневния ред, за внасянето им в Общото съб-

рание на НАСГБ: Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2013 г.; Финансов отчет на НАСГБ за 

2013 г.; Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2013 г.; проекто-програма за дейност-

та на НАСГБ през 2014 г.; проекто-бюджет на НАСГБ за 2014 г. 

 

 УС взе решение Общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ да се проведе на 27 ноември 

2014 г. и определи работна група (комисия) за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ, в 

състав: Маринка Маринова, Димитър Парапанов и Снежанка Кирчева. 

 

 УС одобри да бъде проведен семинар на тема: „Национален център за рехабилитация на 

сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ – 10 години принос в рехабилитацията на сляпо-глухите“ 

на 01.04.2014 г. от 17:00 ч. в гр. Пловдив, хотел „Новотел”, с участието на пълномощниците на 

ОС на НАСГБ.  

 

Снежанка Кирчева 
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ЮБИЛЕЙ 
ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА ХОРАТА 

 
В училището за слепи „Георги Димитров” (сега „проф. д-р Иван Шишманов“) Варна, той 

попада през декември 1949 г. в следствие на зло-
щастен битов инцидент. Когато е само на две годи-
ни, майка му го остава за минутка и… Митко се 
втурва да гостува на свой връстник у съседите. Но 
тяхното куче се показва не съвсем гостолюбиво… 
То нахапва жестоко неканения гост, особено лявата 
половина на лицето му. И въпреки многогодишните 
старания на лекарите, зрението и слуха му са без-
възвратно тежко увредени. Тогава вижда мъничко с 
дясното си око, чете писмата на своите невиждащи 
другарчета. През април 1950 г. обаче е сполетян от 
нова злополука. Слабовиждащият юноша от Сина-
пово е взимал активно участие в училищните 
„футболни“ игри на своите съученици. Топката по 
това време е консервна кутия и една такава кутия, 
изстреляна от крака на съученика му Тодор Вълка-
нов случайно уцелва все още виждащото дясно око 
на злочестия футболист. И само за три месеца него-
вото остатъчно зрение съвсем угасва. 

За неговия съкласник Рангел Попов, Митко Парапанов е „прилежен и отличен ученик”. 
Костадин Дечев, друг негов съученик, си спомня, че той „много обича да слуша радио, силно го 
вълнуват тогавашните политически събития“. Бидейки вече ученик от профкласа, той също мно-
го отговорно се отнася и към задължението си да помага на своите съученици от по-малките кла-
сове. Този подход от някогашната взаимоучителна (Бел-Ланкастърска) система се прилага за из-
вестно време в българските училища за слепи поради остър недостиг на възпитатели. И нещо 
твърде интересно за мен, а може би и за любопитните читатели: Димитър Парапанов 
„възпитателства“ точно в класа, където учи Владимир Радулов – другата голяма гордост на това 
училище.  

Димитър Парапанов започва професионалната си кариера през месец януари на 1957 г. в 
пловдивското предприятие на слепите като плетач на дамаджани и буркани. В резултат на неп-
рестанните си обществени ангажименти като комсомолски секретар в предприятието, десетина 
години председател на цехов профкомитет, член на Районен и на Централен съвет на Съюза на 
слепите в България (ССБ), на гимназиалното и университетското си обучение, той жертва разме-
ра на пенсията си, която в края на краищата си остава на най-ниското равнище. Може би тук 
трябва да спомена, че създателят и ръководителят на рехабилитационния център Христо Белоб-
радов през 1971 г. привлича самородния и ученолюбив общественик за лектор по политическа 
просвета и география. 

В българският национален Харвард, синеблузият пловдивски работник с двойното сензор-
но увреждане студентства задочно по специалностите „История“ и „Български език и литерату-
ра“. След седем години пак в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, директорът Дими-
тър Парапанов специализира „Дефектология“, а през 1996 г. – и специалността „Педагогика на 
зрително затруднените“. 

Централното ръководство на ССБ през месец август 1975 г. възлага на току-що дипломи-
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ралия се амбициозен синаповец да оглави пловдивския център за рехабилитация на слепи. Цели 
11 години Димитър Парапанов развива тази свръхполезна и единствена за времето си българска 
институция. С неговото име се свързва въвеждането в нея на нови функции и подходи. През този 
период Центърът увеличава своята пропускна възможност в интернатната форма на обучение от 
12 на 15 клиенти в един поток, като годишно преминават до 100-120 клиенти. Внедряват се в ра-
ботата тестове и чек-листове за измерване на постиженията по отделните рехабилитационни дис-
циплини. През 1977 г. се разкриват и първите щатни учителски места. Същата година в Холан-
дия центърът за първи път участва в работата на международна конференция по проблемите на 
рехабилитацията на лицата с нарушено зрение. На конференцията Димитър Парапанов представя 
доклад за българския опит в областта на основната рехабилитация. През 1978 г. се въвежда инди-
видуалния подход в рехабилитационната работа, както и груповата работа. Организират се също 
специализирани кратковременни рехабилитационни курсове за късноослепели, за хора със заха-
рен диабет и за лица от третата възраст. В Центъра се провеждат и два курса за професионална 
подготовка: през 1977 г. – за подготовка на акордьори на пиана; и през 1981-1983 г. – за подго-
товка на програмисти. Тук се подготвят от 1979 г. и инструктори по ориентиране и мобилност за 
нуждите на училищата за слепи и за местните организации на ССБ. Центърът, посредством свои 
учители, от 1981 г. започва да осъществява рехабилитация по местоживеене, в която са обхвана-
ти 18 от 27-те съществуващи тогава окръжни организации на ССБ. Самият Парапанов лично е 
участвал в провеждането на тези курсове по местоживеене. И всичко това се дължи най-вече на 
изумителния работохолизъм на ръководителя с двойното увреждане. Според някои, като Илия 
Гуделов и други, почти две трети от денонощието Димитър Парапанов е в любимия център, сред 
неговите курсисти. Понякога той лично дори провежда сутрешната ведрина. С една дума, г-н Па-
рапанов се оказа достоен и талантлив наследник на Христо Белобрадов. 

Но без съмнение, двата най-големи неръкотворни паметника, изградени от обществените 
активности на г-н Димитър Парапанов са Националната асоциация на сляпо-глухите в България 
(НАСГБ) и Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър”. Иска 
ми се да отбележа също, че предшественик на асоциацията на сляпо-глухите е групата на сляпо-
глухите, която пак Димитър Парапанов със свои осем съмишленици (сред тях емблематичните 
Боряна Коскина, Маринка Маринова, Иван Андонов, Илия Гуделов и др.) създаде на 18 декември 
1993 г. А след учредяването на асоциацията на 15 август 1997 г., първоначално неин офис е апар-
тамента на Димитър Парапанов и въпреки ограничения си финансов ресурс, отново той е и ще-
дър неин паричен дарител. И като истински апостол няколко години преди и след основаването, 
Димитър Парапанов заедно със сина си Светлозар, кръстосва страната надлъж и нашир, издирва 
сляпо-глухи, учредява поделения на НАСГБ.    

И думите на богочовека от Назарет, че никой не е пророк сред своите, са в пълна сила за 
голяма част от жизнения път на Димитър Парапанов. Не всички ръкопляскат на неговата идея за 
създаване и в България на организация на сляпо-глухите. Особено ревниви и скептични към тази 
инициатива са някои негови колеги по сензорни увреждания, централното ръководство на Съюза 
на слепите в България, та понякога дори и научно-преподавателски величия от родната специал-
на педагогика. Едни от неговите опоненти твърдят, че няма сензорно увреждане „сляпо-глухота“, 
други уж добронамерено отбелязват, че още не му е дошло времето, трети му възразяват, че сля-
по-глухите в нашата страна се броят на пръстите на едната ръка, а всички други са стопроценто-
ви симуланти, четвърти се противопоставят, заявявайки, че Съюзът на слепите в България и Съ-
юзът на глухите в България се грижели добре и за тази малка общност. И всички тези противо-
действия на усилията на упорития първопроходец, въпреки авторитетната експертиза и консул-
тация от „Сенс Интернешънъл” – Великобритания. Между другото, Парапанов „от раз“ стана 
любимец на нейната делегация и те го наричаха гальовно „мистър Пи“. Въпросната организация, 
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по идея на проф. Владимир Радулов, посети България няколко пъти, проведе диагностика на на-
ши сляпо-глухи, а също осъществи и първото у нас обучение на български кадри за комуникация 
с лица, носители на това двойно сензорно увреждане, за тяхната рехабилитация.   

Не се сещам за друг българин с тежки увреждания да заема години наред високи позиции 
в ръководствата на европейските 
и световните организации на хо-
рата с увреждания. Лидерът на 
НАСГБ г-н Димитър Парапанов 
повече от 12 г. е уважаван и ра-
ботлив член на контролните ор-
гани на световната и европейска-
та организации на сляпо-
глухите. Друга индикация за ог-
ромния международен авторитет 
на младата НАСГБ са честите 
форуми на Европейския съюз на 
сляпо-глухите, провеждани в 
България. 
 Димитър Парапанов е ав-

тор и на доклади и статии по проблемите на обучението и рехабилитацията на лицата със зрител-
ни и слухови увреждания. Докладите си той представя пред престижни национални и междуна-
родни форуми, а статиите му са публикувани най-често в специализирани медии. Много от тези 
негови текстове са полезни четива за лицата, обучаващи сляпо-глухи, а също и за близките на 
последните. 

Да припомня също на любезната читателска аудитория, че през април 2011 г. председате-
лят на НАСГБ Димитър Парапанов бе един от тези, които получиха наградите на в-к „24 часа” и 
БНТ при десетото издание „Достойните българи”. Съвсем справедливо той е удостоен с грамота-
та „ДОСТОЕН БЪЛГАРИН ЗА 2010 Г.” Но според мен, Димитър Парапанов с досегашната си 
дейност отдавна е заслужил и високо държавно отличие. Дано сега някой да се сети да го предло-
жи за такова отличие. 

 
И още няколко биографични данни за Димитър Парапанов. Той е роден в село Синапово, 

Тополовградско. Неговите родители са средна ръка земеделски стопани. Мениджърските си дар-
би той изглежда наследява от дядо си по бащина линия Желязко Парапанов, който е твърде опра-
вен за времето си селскостопански предприемач. В село Синапово той се слави като много добър 
градинар, стопанисвал е цели три бахчи за производство на зеленчуци.  

 
На 20 февруари т.г. председателят Димитър Парапанов навършва една доста кръгла го-

дишнина. Със своя екип и със своите най-близки роднини и приятели той сигурно ще отбележи 
своя 75-годишен юбилей. Да пожелаем на достолепния юбиляр крепко здраве и перфектно изпъл-
нение на неговите национални и международни отговорности!!!  

 

30 януари 2014 г., Пловдив        Ангел Сотиров 
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ЗАЕДНО НА ПРАЗНИК, КАТО НА ПРАЗНИК! 
 Две организации – един празник. Така териториалната ни организация на сляпо-глухите в 

Горна Оряховица заедно с членове от териториалната съюзна организация на слепите отбелязах-

ме датата 14 февруари – Трифон Зарезан.  

Председателят Иван Лицов като домакин приветства всички присъстващи с добре дошли 

и отправи пожелания за приятно прекарване и нека настоящата година да бъде богата на гроздо-

ви реколти и по-често да имаме поводи за събиране. Присъства и нашият председател на ТСО и 

сътрудник на ТО на НАСГБ – Катя Кряжева. Не липсваше и традиционната почерпка. Дойде вре-

ме и за веселата част, изпълнена с много емоции и музикален съпровод на живо. С песни и танци 

атмосферата стана още по-динамична. Имаше и привърженици на другия празник – Св. Вален-

тин. Човек и добре да живее, винаги има поводи да празнува. Всички останаха много доволни. Е, 

когато има настроение, нещата се получават. Колкото и напрегнато да живеем, трябва да отделя-

ме време за малките радости. Можем да бъдем щастливи, че сме заедно и умеем да се забавлява-

ме. Нека по-често да сме усмихнати и да пазим доброто в себе си. Всеки ден може да бъде праз-

ничен, дори и без повод. Важното е да правим необходимото, за да живеем по-достойно! 

 

Димитър Димитров 

С МНОГО ЛЮБОВ И С БЪКЛИЦА ВИНО 
  Времето – колко страшно – без приятели, без книги, без музика. Стократно – без любов! А 

виното? Виното е благословено, защото е символ на християнската вяра и по-точно на Христова-

та кръв. 

 Ние, българите, отбелязваме на 14 февруари един хубав празник – на виното и любовта. То-

зи ден бе очакван с нетърпение от членовете на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите в Асенов-

град. Хубаво е, когато се срещнеш и повеселиш с добри приятели. Особено щом темата е: Вино и 

любов. Тесен се оказва клубът всеки път, когато има празник. Хората пристигаха с радост в сър-

цата за тази среща. Председателят – Иван Шопов, членовете на УС на организациите и сътруд-

ничката, както винаги посрещаха членовете и техните придружители с усмивка и топлота.  

 Най-напред бе прочетено слово за Трифон Зарезан, а после за любовта. Пресъздаден бе ри-

туала за зарязване на лозето. Бъклицата с вино бе украсена със здравец и червено цвете. Лозовите 

пръчки бяха подрязани от майстора на виното Атанас Николов. Той предаде своя опит на по-

младите. Красимир Касабов пое щафетата. Раздадена бе пита за здраве. Винопроизводителите 

почерпиха със своите вина, а дамите – със специалитети и сладкиши. В празничното пространст-

во се носеше песента “Най-хубавото вино е от Асеновград... нарича се мавруд.” Отново сърцата 

пулсираха, изпълнени с радост, затова че бяха уважени и обичани. Лицата грееха с усмивки и 

светлина, която им даваше сили да продължат напред с протегнати ръце в трудната борба за по-

бедата над мрака. Нека тези хора бъдат винаги обичани и подкрепяни от нас, зрящите! 

 

Славка Ставрева 
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141 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

 На 19.02.2014 г. членове от ТО на НАСГБ – Варна отбелязаха с тържествен концерт 141 го-
дини от гибелта на Левски. Тържеството се откри, както винаги от председателя – Станчо Доб-
рев, който с няколко думи отбеляза годишнината от смъртта на Апостола на свободата. Ганка Па-
раскевова накратко разказа за живота и дейността на Васил Левски. На фона на музика от песента 
„О, майко моя”, състав „Детелини” изпълни поетичен рецитал за Левски. Две дами държаха запа-
лени свещи, докато се рецитираше и пееше. След рецитала Ганка Параскевова и Стефка Мирева 
изпяха песента „Кажи ми горо, кажи на мен”. Параскевова продължи с разказа кога е заловен 
Левски, къде и кога е прочетена смъртната му присъда и на коя дата е изпълнена. Накрая се изпя 
най-трогателната и най-вълнуващата за всяко българско сърце песен – „О, майко моя”. Всички 
бяха силно развълнувани макар, че с тая песен се изпитва национална гордост от делото на този 
гениален син на България. Тържеството посветено на Левски беше много вълнуващо и накрая 
Ганка каза още няколко силни думи за Апостола. Напомни на всички, че през 2007 г. чрез нацио-
нално телевизионно запитване се избра под номер едно в списъка на най-великите мъже в Бълга-
рия за вечни времена – Васил Левски. Така завърши тържеството, посветено на легендарния син 
на България – Васил Левски, отдал най-скъпото от себе си, а именно – живота си пред олтара на 
свободата. 

Ганка Параскевова 

 

СИЛАТА ДА ЖИВЕЕШ ЗА ДРУГИТЕ 
 

 В живота на човека няма нищо по-хубаво от това, в студените зимни дни някой да ти стоп-
ли душата с нещо хубаво и приятно. Всъщност има! 

По-хубавото е, когато ти го правиш за другите, когато радваш другите и им доставяш топ-
лина и светлина! 

През изминалите години Съюзът на слепите в България радва своите членове с множество 
мероприятия, осъществени чрез спечелени проекти. 
 Последният такъв обхваща пълната гама дейности в областта на спорта и музиката. За пред-
ставителите на музикално-танцовото изкуство в Съюза на слепите в България всеки един концерт 
е значим и носи удовлетворение за изпълнителите, за самите организатори, а най-вече за тези, 
които в продължение на месеци са работили за да могат нещата да се случат. 
 Първото мероприятие, включено в културно-масовата програма на последния мащабен про-
ект на ССБ, се състоя в град Кюстендил. Като част от дует „Настроение” искам да споделя своите 
чувства и емоционални преживявания от участието ни в концерта. От началото на създаването си 
досега, дует "Настроение" пътува непрекъснато из цялата страна по различни поводи. Самите пъ-
тувания за нас са станали част от живота ни и трудно бихме били изненадани с някое непознато 
или неочаквано събитие. С Кюстендил обаче нещата не стояха точно така. Обаждането на пред-
седателя на РСО Пловдив – г-н Велик Атанасов ни свари малко неподготвени за пътуването до 
града на ябълките и сливите, понеже почти бяхме забравили за този концерт. Стегнахме набързо 
багажа и на 27 февруари сутринта хванахме влака за София, откъдето щяхме да пътуваме до 
Кюстендил с автобуса на софийските групи. Тук не мога да не отбележа невероятното колегиал-
но и всякакво друго положително отношение на софиянци към нас.  
 На централна гара София ни посрещна председателят на софийската организация г-н Асен 
Алтънов. С него се познавам отскоро, но с ръка на сърцето мога да кажа, че е изключителен чо-
век. Той не остави нито за миг необгрижвани не само нас, но и всички останали изпълнители и 
техните придружители.  

Сред шумни шеги и закачки към 12.30 ч. тръгнахме от столицата за Кюстендил. Бях приятно 
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изненадан, че за разлика от пътуванията ни с пловдивските групи, тук нямаше предварително за-
пазени места и всеки сядаше, където му харесва. 
 Около три часа пристигнахме в красивия и изумително чист град Кюстендил. Скътан в дип-
лите на Осоговска планина, той предлага спокойствие, тишина и уют на своите гости. Сякаш чет-
ката на Владимир Димитров – Майстора беше пръснала капки цветна дъга в наша чест. Напук на 
ветровитата и вечно намусена Баба Марта, Кюстендил ни посрещна със слънце и пълна улица 
мартеници. Автобусът ни свали пред модерния пететажен хотел „Рамира”, където изненадите за 
нас продължиха с пълна сила. В случая имам предвид организацията на последвалите моменти от 
проекта. Под вещата ръка на г-жа Зоя Колева бяхме настанени в хотела за отрицателно бързо 
време. Нейните организаторски качества проличаха и в самия концерт, а и след това. Като гри-
жовна майка, тя следеше да не ни липсва нищо, въпреки че ние, слепите си падаме малко каприз-
ни същества и си е истинско геройство да ни се угоди. Затова сме искрено благодарни за всичко, 
което направи по време на престоя ни в Кюстендил. След настаняването в хотела и едночасова 
почивка г-жа Колева ни заведе в читалището, където трябваше да се проведе фестивалният кон-
церт. Всеки един от изпълнителите изпробва озвучителната техника, направи своите репетиции и 
после се оттегли за подготовка за концерта. Сред много приятелски поздрави и приветствия при-
състващите представители на медиите успяха да се запознаят с идеята, пътя на изграждането и 
самото осъществяване на този грандиозен проект.  
 Концертът в Кюстендил премина по най-блестящия начин. Под вещото ръководство на г-жа 
Колева водещите на програмата посрещаха и изпращаха изпълнителите с необходимото уваже-
ние към техния труд. А самите изпълнители оправдаха доверието, оказано от страна на целия 
екип на проекта. В един миг от огромната сцена към залата полетяха красивите шлагерни песни 
на група „Люлин”, буйните хороводи на софийската формация за танци, незабравимите македон-
ски песни на кюстендилската група, естрадните поп хитове на дует „Настроение” и златните рок 
парчета на „Веселите момчета”. Едва ли някой от нас разбра как измина времето, как свърши 
концерта. Само аплодисментите в залата показваха, че сме изпълнили на сто процента това, за 
което бяхме дошли. 
 След приключването на вечерния концерт, емоциите и настроението се пренесоха в уютния 
ресторант на хотела. Тук сред стихналите от приятната умора изпълнители, се разнесе гласа на 
човека-двигател на нашия съюз, неговия председател, г-н Васил Долапчиев. Краткото слово, с 
което приветства и поздрави всички нас беше пропито от чувство на гордост за добре свършена-
та работа, от нескрита радост за неограничените възможности на незрящите, от чувство на обич 
на баща към своите талантливи деца. След това последваха наздравици и традиционните българ-
ски песни и хора. След тях спокойна, тиха разходка по освежените от нощния въздух улици. И 
сутрин, пробудена от гласовити кюстендилски петли. 
 А на връщане сякаш по поръчка от уредбата на автобуса прозвуча познатия рефрен: 
 
  Казват че без любовта, прозаичен бил света! 
  Но нали гори, без пламък любовта дори! 
  Нека две следи, да оставим аз и ти, 
  в този свят студен, бъди до мен! 
  Бъди до залезния ден! 
 
 Искам да изкажа огромна благодарност на г-н Долапчиев, г-жа Колева, на г-н Алтънов, на 
домакините в лицето на Боби Лазаров и на всички останали организатори и изпълнители, за сле-
дата, която оставиха в сърцата на дует „Настроение”! 

 
На Многая лета! 

 
Кирил Дамянов 
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

-продължение- 
 Явяването на храбрия севастократор срещу венгрите отне дързостта на Бела 4 да си подели 
България с кир Ватаци Никейски. Ала близо до Браничево смелият брат на Асена 2 падна убит, с 
копие в ръка, като дръзновен защитник на бащинията си. Сякаш неговата смърт отне всяко жела-
ние за борба у изплашените Иринини велможи. Те побързаха да сключат мир с венгрите. Сега 
пътят на кир Ватаци към Тесалоника бе вече очистен от съперници. Накъде щеше да тръгне ни-
кейският император? Към Търнов или към Солун? Тъй започна царуването на Ирина Комнин. 

* * * 

 Елена изтича при мъжа си. Променена, с трепетно стиснати в умолителен въпрос ръце. 
 – Какво е сторил баща ти!? 
 Теодор се навъси. Не посмя да погледне жена си в очите. Елена приближи към него и го 
погледна: 
 – Не очаквах това от татко Ватаци. Но ти ще му пишеш веднага. Още сега. По-скоро. Да не 
прониква нито педя по-нататък в братовата ми земя. Чичо ми Александър е убит. Михаил е нев-
ръстен. Ирина мисли само за Тесалоника. Ще бъде позорно да се напредва в една беззащитна 
страна. Нека баща ти се съгласи на предложението за мир. Нека отправи погледа си към Тесало-
ника, към земите на Ириникия брат. Дано тогава я заболи малко сърцето на тази коварна змия. Тя 
нехае, че държавата й погива. О, аз знам, че тя е отровила Калимана. 
 Елена избухна в горещи, несдържани хълцания, падна на колене край една ракла, закри ли-
це с лакътя си: 
  – Горкото момче – стенеше Асеновата дъщеря, сломена в безмерна болка и гняв. – Злочес-
тото сираче… О, Калимане, Калимане… 
 Теодор Ласкарис погали жена си по главата, крепко я притисна до гърдите си:  
 – Не плачи, Елено… Успокой се. Разбирам мъката ти. Ще пиша веднага на баща си. 
 Благородният момък не одобряваше постъпката на императора. Незавидна слава беше тая: 
да нахлуеш в една незащитена страна. Но той щеше да употреби всичкото си влияние да ограни-
чи злото. Веднага трябваше да се сключи мир. И Теодор се запъти към работната си. След малко 
бързокрил гончия препусна към брега при Лампсак, за да завари галерата, която щеше да отплува 
към Чорлу. 

* * * 

 Ирина отиде веднага в престолната, където я очакваше държавният съвет. Болярите я пос-
рещнаха с ниски поклони и се осведомиха за здравето й. Великият логотет Георги подаде два 
свитъка: 
 – Вести от боруйския кастрофилак! Послание от севастократор Калоян! 
 Ирина сбърчи тънките си вежди. Откак бяха сключили унизителния мир с кир Ватаци, в 
който му признаваха правото да владее всички завзети земи от Родопите до Вардара, царицата не 
можеше да понася никаква вест от юг. Какво имаше пак? Какво искаше още никеецът? Данък? 
Заложници? Тя разчупи нетърпеливо печатите. Калоян изпращаше откуп, за да бъде освободен 
майстор Добрил. Жестока усмивка озари красивото лице на Ирина. Майсторът щеше да остане да 
служи с дарбата си в Царевец, а не в Бояна. Тя захвърли презрително писмото на младия севас-
тократор и скъса шнуровете на втория свитък. Ала отведнъж лицето й стана бяло като вар. Пръс-
тите, с които държеше свитъка, се затресоха. От пресъхналото й гърло се откъснаха с мъка думи-
те: 
 – Ватаци не се върнал към Никея… а се отправил към… Тесалоника… Боруйският кастро-
филакт ми препраща тайната молба на брат ми Димитри, който зове за помощ… Отвсякъде били 
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обградени… Горко ми! 
 Големите й очи почнаха да се местят с молба и тревога по лицата на болярите. 
 – Да вдигнем войска, да им отидем на помощ! 
 Тежко мълчание отвърна на думите й. Само крънският Елтимир се престраши и каза:  
 – Никой българин няма да тръгне да се бие в помощ на Солун. Ако трябваше да водим бран, 
това можеше да бъде само срещу Ватаци, за да запазим собствените си земи. 
 Мъка и яд кипяха в царицата, ала и тя самата виждаше, че искането й е неприлично и прека-
лено. Да, право беше. Никой българин не щеше да тръгне под бойно знаме, за да защищава гър-
ците. Следната сутрин търновци с почуда и възмущение узнаха, че Ирина набързо заминала през 
Ниш и Драч за Солун и да бъде край брата си в тежките часове, които го очакваха.  
 Когато кир Ватаци пристъпи прага на калето, пред нозете му падна на колене стройна жена 
с ненаказана хубост. Тя издигна към него обляното си в сълзи бяло лице, простря нежни ръце, 
позова милост и пощада. 
 – Прости на неразумната младост… – изхълца красавицата – той е още невръстен младеж и 
не е знаел какво върши… Ако искаш да го накажеш, поне не му отнемай зрението… 
 Ватаци позна изумен в лицето на коленичилата жена българската царица. С рицарска учти-
вост той й помогна да стане и я обсипа с почести. Неразумния младеж изпрати на заточение в 
Азия. Тъй Ирина спаси брата си, след като не съумя да заварди собствената си държава. 

* * * 

 Добрил отвори очи, скочи, отдръпна се към най-тъмния ъгъл, без да сваля очи от чудното 
явление. 
 – Аз съм Десислава, сестрата на батошовския велик боляр Петър. 
 Тя въздъхна, прихвана с палец верижката на мантията си, остана леко смутена и замислена, 
сякаш не смееше да продължи словата си. Най-сетне каза бързо и тихо, като по заучен урок: 
 – Решихме да възобновим старата църква на калето в Батошово. Брат ми става севастокра-
тор и се местим да живеем в Търнов, а част от имота си край Горна Росита ще дадем в дар на но-
вия манастир, който ще се строи там от патриарха. Знаем, че си одарен шаръчия от училището на 
майстор Драган… Приемаш ли да станеш наш севастократорски художник? Ще бъдеш пуснат на 
свобода, ще живееш в Търнов, ще имаш добра плата… 
 Майстор Добрил я изгледа втренчено. Зелените му очи потъмняха. Той сложи десница на 
гърдите си: 
 – Аз съм дворцовият художник на севастократор Калоян. Той ми е господар, нему служа аз. 
Започнаха ли да строят църквата на свети Пантелеймона в Бояна? 
 – Църквата „Свети Пантелеймон“ още не е построена… – каза момата и черните й очи живо 
заблестяха. Тихата й свенливост внезапно изчезна. Тя вдигна гордо чело, по лицето й се разля 
приятна усмивка, след това кимна с благоволение и приближи до него, пошъпна: Ти си благоро-
ден момък. Радвам се, че си верен на господаря си – и добави съвсем ниско – ти ще получиш сво-
бодата си. 
 След това внезапно се извърна и каза високо, за да я чуят стражите: 
 – Ще кажа на брата си, че отказваш да изпълниш молбата ми. Горко ти. Ще има още да гни-
еш в тая тъмница, щом не искаш да преклониш чело пред нашата велика самодържица. Калоян в 
Бояна не е вече севастократор, а брат ми Петър, който става зет на царицата. Питам те за после-
ден път… Приемаш ли условията? 
 Майсторът се поклони. След това каза спокойно: 
 – Аз съм от людете на севастократор Калоян. Ръката ми не се продава за злато. 
 Десислава си тръгна с отмерени, достойни стъпки. Не погледна нито веднъж назад. 

Фани Попова Мутафова 
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ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ 
 
 Дяволският мост е истински шедьовър на строителството от средновековието. Смайващи са 
огромните му размери и изключително елегантните му, симетрични форми. Под него минава р. 
Арда, която образува красив каньон с големи меандри. Пролетта, когато се топят снеговете, ни-
вото на реката се покачва с 5-6 метра, а дебитът достига над 2600 куб.м/сек. Въпреки това, Дя-

волският мост е удър-
жал на водната стихия 
над 300 г. Мостът е пос-
троен в началото на 16-
ти век по заповед на 
султан Селим 1-ви, като 
част от път, свързващ 
Горнотракийската низи-
на с Беломорска Тракия 
и Егейско море. Мостът 
е разположен на 420 м. 
надморска височина, 
ограден от двете страни 
от стръмни склонове, 
достигащи до 800 м. 
надморска височина. 
Дължината му е 56 м., 
широчината – 3,5 м., 

наподобява калдъръмен път. Ниските перила от двете страни са запазени от стария римски мост. 
Има островърха конструкция, спускаща се полегато към двата бряга на реката с 3 арки и 4 по-
малки отвора между тях, „служещи за оттичане нивото на водата”. Централният свод, където е 
„Печатът на Соломон“ е и най-високият – почти 12 м. Макар според учените Дяволският мост да 
е построен в началото на 16 в., корените му трябва да се търсят далеч назад във времето. На 
днешното му местоположение някога е имало римски мост, част от значимия античен път „Вия 
Игнасия“, свързващ Бяло море и Тракия през проход Маказа. По нареждане на султан Селим 1-
ви, през Средновековието мостът бил възстановен, за да продължат и търговските връзки между 
двата географски района. Той бил известен с името „Шейтан кюприя“, в превод от турски – 
„Дяволски мост”. За изпълнител на задачата се приема майсторът Уста Димитър от съседното с. 
Неделино. Той вградил останките на римския мост в новата конструкция, изполвайки само камъ-
ни от местността. Онова, което остава загадка обаче е, как до днес тя е останала непокътната, без 
нужда от каквито и да било ремонтни дейности. Още по-странен е фактът, че на централния свод 
на Дяволския мост е открит гравиран хексагон, който днес изследователите наричат „Печатът на 
Соломон“. Възхваляван като средновековен архитектурен шедьовър десетилетия наред, през 
1984 г. с указ Дяволският мост е обявен за паметник на културата и заедно със стръмните пеше-
ходни проходи към него, е поставен под защита на закона. Подобно на всеки обект, наречен на 
Лукавия, и Дяволският мост е обгърнат в легенди, свързани с произхода на името му и с построя-
ването му. Някои вярват, че в един от камъните личи отпечатък от стъпката на Дявола, а самото 
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място носи нещастие и смърт на все-
ки, дръзнал да се доближи. Според 
други Сатаната спасил една българс-
ка мома от сигурна смърт, явявайки 
се на турските конници, които я 
преследвали, за да я вземат в плен. 
Девойката искала да сложи край на 
живота си, хвърляйки се от моста, но 
когато стигнала там, турците внезап-
но обърнали ход, вярвайки, че са ви-
дели глава с рога във водата. Една от 
най-разпространените легенди гласи, 
че майсторът вградил в моста сянка-
та на мома, която му носела храна. 
Мотивът за вграждане е добре поз-
нат от литературата през Възражда-
нето, „обричайки“ по този начин съ-
оръжението на устойчивост във вре-
мето, а самата девойка – на смърт 
(според фолклорния мотив, когато сянката бъде вградена, момата започва да линее и скоро на-
пуска света на живите). Според последните проучвания в основата на изграждането на Дяволския 
мост лежи друга, малко известна легенда, която наскоро се оказа ключов елемент за разгадаване-
то на мистерията на Дяволския мост. Години наред местните жители се опитвали да вдигнат мост 
между двата бряга, но всеки път буйните речни води разрушавали онова, което били построили. 
И когато строителите решили да се откажат, приемайки че мястото е прокълнато, със задачата се 
заел млад майстор, който възнамерявал да пожертва любимата си „като вгради сянката й”, за да 
построи моста. Ненадейно се явил Дяволът, който разкрил на майстора тайната на устойчивия 
градеж, но и му поставил условия. За да бъдел мостът здрав и вечен, трябвало да бъде изобразен 
ликът на Сатаната, който да бъдел едновременно видим и невидим, да можел да се докосне и все 
пак да не бил материализиран. При това в рамките на 40 дни. В противен случай Лукавия щял да 
вземе душите на майстора и невестата му. За изумление на всички, зидарят изпълнил всички ус-
ловия. Но скоро след това се споминал и тайната му останала неразгадана. Факт е обаче, че Дя-
волският мост и до днес стои непоклатим (вече 500 г.), а злокобният образ наистина съществува. 
Все пак най-голямата загадка на конструкцията си остава образът на Дявола. Тайната, която хем 
се вижда, хем не, която хем може да се докосне, а всъщност не е материализирана, е скалата във 
водата, точно под Централния свод. Тя е издялана наполовина, а другата половина е отражението 
във водата. В същия момент над нея е арката на моста, която също се отразява във водата, офор-
мяйки окръжност. Всичко е като идеално огледално отражение. Образът на Дявола се вижда само 
в онзи момент от деня (в интервала между 11:00 и 12:00 ч.), когато позицията и силата на слънце-
то са такива, че мостът и отражението му във водната повърхност, т.е мостът и сянката му, съв-
паднат напълно. За да можете да си го представите по-лесно, направете снимка на съоръжението 
в този момент и я обърнете вертикално. 

Източник: “Чудесата на България” 
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УСУРИЙСКИЯТ ДЪРЖАВЕН ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ 

Той е разположен в южната част на Приморския край на Русия на площ от 40 432 хектара. 
Това е един от най-старите резервати в Русия, създаден през 1932 г. Първоначалната цел на съз-
даването му е запазването на по чудо оцелелите гори от манджурски тип по западния макросклон 
на Сихоте-Алин и тяхната флора и фауна от дървосекачи и пожари. Територията на Усурийския 
държавен природен резерват обхваща два района по южните 
склонове на планината Пражевалски: Уссури и Шкотовский. 
Тук няма високи планини: най-високата точка е на 500 м. 
над морското равнище. Няма и буйни реки. Богатството на 
Усурийския резерват са сравнително големите масиви от 
девствени лианово хвойново-широколистни гори, които поч-
ти не са запазени в Далечния изток на Русия и в съседните 
страни. Флората на резервата „Уссури” е съставена изключи-
телно от горски растения от манджурския комплекс. 99% от 
територията е заета от кедрови и смесени кедрово-
широколистни гори, съчетани с ред топлолюбиви лиани. 
Усурийската тайга се отличава от другите гори с огромния 
си брой дървесни видове, разнообразие от храсти, тревисти и спорови растения. Само дървесни-
те видове в нея са около 250 – повече, от колкото са на цялата останала територия на Русия. 
Всички далекоизточни хвойнови растения значително превъзхождат по здравина западните си 
роднини. А най-здравата от тях е даурската лиственица, растяща в северния край на Усурийската 
тайга. Тази лиственица е най-тежката, най-плътната и най-малко се поддава на гниене. Корейски-
ят кедър, който расте навсякъде в района, по размери, здравина и красота на дървесината „с неж-
но-розов оттенък” превъзхожда всеки друг кедър в Сибир и Европа. Усурийският резерват е дом 
на 15 растения, включени в Червената книга. Гръбначните животни са представени от 62 вида 
бозайници – сред тях са амурският тигър, далекоизточната горска котка, петнистият елен и хима-
лайската мечка; над 160 вида птици, 7 вида влечуги, 6 вида земноводни и 12 вида риби. Също 
толкова богат е светът на безгръбначните – 32 вида от тях са сред застрашените или изчезващите 
животински видове на Земята. Като цяло резерватът „Уссури” има много важна роля в охраната 
на редките видове растения и животни. На неговата територия се провеждат многобройни науч-
ни изследвания и експерименти. Огромните масиви от широколистни и хвойново-широколистни 
гори създават възможно най-добрите условия за благоденствието на типичните им обитатели. 
Разбира се, тук липсват повечето животни от морския бряг, които са толкова характерни за съ-
седния Лазовски резерват – тук няма място за обитателите на полята, храсталаците, езерата и 
бавно течащите реки. Различията в групите животни в „Уссури” и „Кедровая падь” се обясняват 
най-вече с отсъствието на дъбовите гори, които са преобладаващи в „Кедровая падь”. Интересно-
то е, че сред най-типичните за усурийския резерват животни липсват не само всички полски гри-
зачи, но дори и такива непретенциозни копитни животни като сърната. Усурийският резерват е 
сред изключително малкото места в Приморския край, в които се среща гигантският дървосекач 
– този реликтов бръмбар. Той привлича вниманието най-вече с огромния си ръст – това е най-
голямото насекомо в Русия. Много е интересен и от зоогеографска гледна точка: останалите ви-
дове от рода калипогон, към които принадлежи, живеят в горите на Централна и Южна Америка, 
докато в южна Азия, в Сибир и Северна Америка те изобщо не се срещат. Но да се върнем към 
дивите котки: в резервата постоянно живеят макар и малко на брой рисове. Още по-важно е ре-
гистрирането и проследяването на движението на амурския барс. А що се отнася до усурийския 
тигър, той предпочита долините на реките Комаровка и Артьомовка. Ако се съди по следите, тук 
редовно се появяват както големи самци, така и тигрици с малки тигърчета. Интересното е, че 
през 50-те години на 20 век в Усурийския резерват са живели много вълци. Но от началото на 60-
те години, когато присъствието на тигрите става постоянно, вълците на практика изчезват от фа-
уната на „Уссури”.  

Източник: www.catbg.net  
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ЗИМНА РАЗЯДКА 
(предложение на Стоянка Жекова от Добрич) 

 

Продукти: 800 гр. варени картофи, 1 голяма червена чушка (по възможност леко люта), 
200 гр. заквасена сметана, 50 гр. масло, 1 сварено яйце, нарязано на кубчета, 300 гр. сирене. 

Начин на приготвяне: Картофите се пресоват заедно с маслото. Прибавят се нарязаната 
чушка и яйце. От сместа се оформят овални парчета, намазват се със заквасената сметана и се 
овалват в настъргано сирене. Пекат се за около 20 мин. на 180 градуса. 





 

БЪРЗА И ЕВТИНА ЗАКУСКА 
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица) 

 
Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 2 яйца, 6 с.л. олио, 2 ч.ч. сода, сол на вкус и брашно 

колкото поеме. 
Начин на приготвяне: Разбивате яйцата, олиото и содата добре, след което прибавяте 

млякото и накрая брашното до получаване на тесто. Разстилате тестото в тава на тънка кора и ре-
жете различни фигурки, които пържите в нагорещено олио. Поднасят се със сирене или сладко по 
Ваш вкус. Да Ви е сладко! 

 




ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ С МАНДАРИНИ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
Продукти: 150 гр. брашно, 150 гр. бахар, 70 гр. горчиво какао, 120 гр. краве масло, 2 яйца, 

4 мандарини, 1 бакпулвер, половин ч.ч. ликьор от мандарини или есенция с такъв аромат. 
Начин на приготвяне: Разбийте яйцата и захарта за около 5-6 мин. с миксер. Изцедете 

сока от мандарините и го добавете в яйчената смес заедно с ликьора. Ако плодовете са био може 
да ползвате и настърганата кора на 1 мандарина. Пресейте брашното, какаото и бакпулвера. До-
бавяйте го на порции като бъркате с дървена лъжица до хомогенизиране на сместа. Разтопете 
кравето масло и го излейте на тънка струйка в кексовата смес. Покрийте форма с откопчаващ се 
ринг с хартия за печене. Излейте сместа и изпечете сладкиша на 170 градуса на долна решетка в 
предварително загрята фурна с вентилатор за около 35-40 мин. Внимавайте да не го препечете, 
защото ще стане сух. Поръсете с пудра захар.  

 




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

 
 Продукти: 150 мл. разтопено масло, 250 мл. вода, 4 яйца, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. настъргано 
сирене, половин ч.л. сол. 
 Начин на приготвяне: Маслото, водата и солта да заврат. Постепенно се добавя брашното, 
като се бърка, докато тестото започне да се отделя от стените на тенджерата. Разстила се върху 
дъска да се охлади. Прибавят се постепенно две яйца и се смесва добре. Разточва се лист и с чаша 
се изрязват кръгчета. Във всяко кръгче се поставя сирене, разбъркано с третото яйце. Кръгчето се 
прегъва и се защипва добре с пръсти. Отгоре баничките се намазват с разбито яйце. Слагат се в 
намазнена тавичка и се пекат до зачервяване. 
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ДЕСЕТ СТРАННИ И ПЛАШЕЩИ ДРЕВНИ ЖИВОТНИ 
  
 Дейнотериум – Това е изчезнал род гигантски бозайни-
ци, родствени на съвременните слонове. Имали са чифт бивни 
на брадичката, които вероятно са използвали за да копаят поч-
вата в търсене на корени и зеленчуци. Досега е известно за съ-
ществуването на 4 вида дейнотериуми, от които 2 са живеели 
в Африка, а останалите 2 – в Европа и Азия. Най-едър по раз-
мери е бил африканският дейнотериум, който е бил дълъг 7 м., 
висок около 4,5 м. и с тегло 14 т. Европейският вид пък е бил 
най-дребен и размерите му са били приблизително колкото на 
днешните индийски слонове, т.е. те са били 2 пъти по-дребни 
от африканските си събратя. В Хасковско през 1963 г. е открит добре запазен скелет. 

 
* * *  

    
 Микрораптор – Този динозавър е имал четири крила и перната 
опашка, въпреки че не може да лети. Смята се, че при придвижването 
си, той е планирал от място на място, по подобие на летящата катерица. 
Много е вероятно това същество да е един от най-новите общи предци 
между птиците и динозаврите. Способността им да се плъзгат от място 
на място в крайна сметка се развива в летене. 
 

* * * 
 
 Танистрофеус (от гръцки “дълга шия”) – Това влечуго е било дълго 
6 м., като само шията му е била 3 м. Смята се, че е било влечуго, хранещо 
се с риба, тъй като вкаменелости от него са открити главно във водни ба-
сейни, а в стомасите им са намерени рибени люспи. Възможно е да са се-
дели на брега на морето, използвайки дългите си шии, за да ловят риба. 
Най-вероятно са били полуводни животни 

                            * * * 
 
 Шаровиптерикс – Друго плъзгащо се 
влечуго, подобно на Микрораптора. Шаровиптериксът е имал две 
"крила" на задните си крака и още две малки на предните си крака. 
Смята се, че е използвал крилата си, скачайки от едно място на 
друго. 

 * * * 
 Птеродаустро (от гръцки 

“южно крило”) – Този птерозавър е имал необичаен набор от зъби, 
подобно на някои китове. Почти е сигурно, че са ги използва за да 
ядат малки, водни организми, подобно на начина, по който фла-
мингото яде скариди. 

 * * * 
 Дунклеостеус (от гръцки 
“костта на Дункел”) – Едно от най-страшните същества, живели 
в океана с дължина, стигаща до 10 м. Тази риба от девонския 
период е имала бронирано лице и една от най-силните захапки 
в историята. Вместо зъби е използвала устата си с форма на 
клюн за да убие плячката си. Била е една от най-големите Пла-
кодерми – група риби с бронирано лице, които са изчезнали.  
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 Стетакантус (от гръцки “скачаща гърда”) – Акулите 
датират от около 400 милиона години. Въпреки, че те са ос-
танали относително непроменени през този период, са наме-
рени фосили на различни акули. Тази конкретна акула е има-
ла гръбна перка, подобна на наковалня, с малки шипове по 
нея. Смята се, че перката е използвана за защита или за 
ухажване.  

                                                     * * * 
 Мегалодон (от гръцки 
„голям зъб“) – вид праисторическа акула-хищник, обитавал океаните 
в периода късен Олигоцен – ранен Неоген и изчезнал преди 2 милио-
на години. Изкопаемите останки показват, че тази гигантска акула е 
достигала дължина от 14 до 18 м., макар най-разпространените ос-
танки да са зъбите, които достигали до 18 см. дължина и били изклю-
чително назъбени и големи. Учените смятат, че тялото на мегалодона 
е било сходно с това на голямата бяла акула и, че е достигало тегло 
от 60 т. Мегалодонът е бил хищна риба, специализирана в лова на 
едри морски животни – най-вече праисторическите китоподобни – 
цетотерите. Изчезването на мегалодона се свързва със захлаждането 
на климата през Плиоцена и с появата на косатките, като се смята, че 
последните са ловували млади мегалодони. Съществува група от 

учени, които са убедени, че мегалодонът все още съществува и, че живее свободно в открития 
океан, 95% от който е все още неизследван. 

* * * 
 Мадтсойя – Това създание се е появило в периода Креда. Ако съществуваше в наши дни, 
тази змия щеше да е най-лошия кошмар на всеки, 
който има фобия от змии. Въпреки, че са намерени 
само отделни останки, се твърди, че тези змии са 
достигнали дължина 15-20 м., както и, че са се хра-
нели с цели динозаври. Приличала е на днешните 
боа и питон с това, че не е била отровна, а е притис-
кала жертвите си до смърт с помощта на своята ог-
ромна мускулна сила. Тази змия била толкова успе-
шен хищник, че е успяла да надживее динозаврите и 
е изчезнала преди около 45 милиона години. 
 

     * * * 
 Спинозавър – Този динозавър е обявен за най-големия месояден динозавър на всички вре-
мена с дължина от 12 до 18 м. и тегло от 7 до 21 т. Спинозавърът е бил двукрак хищник от раз-
ред гущеро-тазови. Живял е през късната Креда, преди около 70 милиона години. Имал е огром-
но платно на гърба (направено от кости, които били оформени като шипове, излизащи от гърба 

му, съединени с кожа) и подобна на крокодил муцу-
на. Съществуват спорове по въпроса с какво се е хра-
нел той. Смята се, че менюто му е включвало главно 
риба, но има твърдения, че крокодили, гигантски кос-
тенурки и всеки динозавър имал лошия късмет да му 
пресече пътя също са ставали негова храна. Въпреки, 
че тиранозавър рекс е най-популярното праистори-
ческо животно, спинозавърът си остава най-големия 
хищник, някога ходил по Земята…, поне от тези, кои-
то познаваме. 
 

Източник: www.9gag.com 
Превел: Деян Славов 
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АРГУС 2 
 

 Аргус 2 е първата в света одобрена протезна система, предназначена за възстановяване на 

част от зрението на хора, страдащи от пиг-

ментозна дегенерация на ретината. Проте-

зата представлява електронен ретинален 

имплант, хирургически поставен в и върху 

окото, който включва антена, кутия с елек-

троника и множество електроди. Външно-

то оборудване на системата включва очи-

ла, видео обработващ елемент и кабел. 

 В здраво око фото-рецепторите в ре-

тината преобразуват светлината в малки електрохимични импулси, които биват пратени по оп-

тичния нерв към мозъка. Там те се декодират в образи. Ако фото-рецепторите вече не функцио-

нират правилно, както при пигментоз-

на дегенерация на ретината, първата 

стъпка в този процес е нарушена и 

зрителната система не може да транс-

формира светлината в изображения. 

 Аргус 2 е проектиран така, че да 

заобиколи повредените фото-

рецептори. Миниатюрна видеокамера, 

вградена в очилата на пациента ула-

вят картина. Видеото се изпраща до 

малък преносим компютър (видео об-

работващият елемент), където биват 

преобразувани в инструкции и изпратени обратно до очилата по кабел. Тези инструкции се пре-

дават безжично към антена в импланта. Сигналите се изпращат към областта с електродите, коя-

то излъчва малки електрически пулсации. Тези пулсации имат за цел да заобиколят повредените 

фото-рецептори и да стимулират останалите клетки, които предават визуална информация по оп-

тичния нерв към мозъка. Този процес има за цел създаването на модели от светлина, които паци-

ента се научава да интерпретира като визуални модели. Пациентът се научава да различава кон-

турите на предмети, както и на букви, проектирани върху екран. Протезата улеснява ориентира-

нето на пациента в позната и непозната среда.  

Аргус 2 е разработен и произведен от базираната в Калифорния компания Second Sight. 

Протезата е продукт на 20-годишни изследвания и разработки. В момента Аргус 2 е достъпен са-

мо в САЩ и Европа. Цената все още е висока и броят на пациентите, използващи протезата е 

около 50 души. Въпреки това в бъдеще тя ще става все по-достъпна за всички хора с увредено 

зрение. 

 

Подбрал и превел: инж. Иван Колев 
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ЖЪЛТИЯТ КАНТАРИОН – ПРИРОДНИЯТ ЛЕК ЗА ДЕПРЕСИЯ  
 
Едва ли има човек, който не е чувал за билката жълт кантарион? Някои изследователи го 

наричат магическа билка, която по съвсем естествен начин влива светлина и енергия в човешкото 
тяло. Първите сведения за използването на жълтия кантарион датират в историята на древна Ела-
да, като вътрешно и външно противовъзпалително лекарство и като кръвоспиращо и антисептич-
но средство. Цветовете и стъблата на жълтия кантарион пък са влизали в приложение за произ-
водството на червени и жълти бои. В състава му се съдържат редица съставки, които въздействат 
на мозъчната обмяна на веществата, поради което водят до дългосрочно подобряване на настрое-
нието и цялостното душевно състояние. Най-важната съставка на растението е именно хиперици-
нът. Той действа положително върху мозъка, следователно и психиката. Хиперицинът влияе вър-
ху мозъчната обмяна и има важна роля при пренасянето на мозъчните импулси. Изсушеният кан-
тарион съдържа до 1.5 процента хиперицин, а цветовете му – до 0.3 процента. Освен него, канта-
рионът съдържа и хиперфорин. Това е съставка, която има бактерицидни свойства и действа де-
зинфекциращо на раните. Тя обаче е много нетрайна и под въздействието на топлината просто се 
разгражда. Това обуславя наличието на хиперфорин само в пресния кантарион или в прясно по-
лучен маслен извлек. Жълтият кантарион съдържа редица специални флавони. В листата му нап-
ример се съдържат кверцитрин и квертецин – флавоноиди, които действат много положително 
върху хормоните и разграждат хормона на щастието „серотонин”. Дъбилните вещества в билката 
повишават кръвоснабдяването към сърцето и същевременно го подсилват. Етерични масла също 
се съдържат в големи количества в целебното растение. Жълтият кантарион е билка, която може 
да се намери в сух вид във всяка една аптека. Все пак старите билкари казват, че билките са най-
лечебни, когато сме си ги набрали самите ние. Той цъфти през цялото лято, но е най-добре да се 
бере на 24 юни – Еньовден. Жълтият кантарион се съхранява изсушен, поставен в сухо и хладно 
помещение. Според вида на заболяването, жълтият кантарион може да се приема вътрешно под 
формата на чай, тинктура или прах или външно – под формата на маслен извлек. За да си напра-
вите чай, е необходима само изсушената билка. Накиснете 6 ч.л. жълт кантарион в половин литър 
вряща вода. Оставете да престои за около 5 минути, като съдът задължително трябва да е покрит, 
за да се запазят етеричните масла. Тинктурата представлява алкохолен извлек от точно определе-
ни части на растението. В тинктурата благотворните сили на жълтия кантарион са максимално 
запазени. Тинктурите са най-препоръчителни при заболявания на стомашно-чревния тракт. Стри-
тият на прах сушен жълт кантарион е с много висока концентрация на кверцетин, което го прев-
ръща в бързо и ефикасно средство при психични оплаквания. Прахът от тази билка е считан за 
много силно средство за профилактика срещу коварния рак. Масленият извлек намира предимно 
външно приложение, много е ценен при ревматизъм, подагра и отворени гнойни рани. Може да 
намерите извлека в аптеките. Жълтият кантарион днес е най-широко известен със своето билково 
лечение на депресия. В някои страни, като Германия, той често се предписва за леки форми на 
депресивни състояния. Лекарственото средство, произведено от жълт кантарион, е обикновено 
във вид на таблетки или капсули, а също и под формата на торбички чай или тинктури. Екстрак-
тите от жълт кантарион са по-ефективни от плацебо при пациенти с тежка депресия. Жълтият 
кантарион има ефикасност, подобна на стандартните антидепресанти. Той се използва също и ка-
то екстракт под формата на капки за ушни инфекции, болки в ухото или шум в ушите. Химичес-
ката съставка хиперфорин, съдържаща се в жълтия кантарион, може да бъде полезна за лечение 
на алкохолизъм, но дозата, безопасността и ефикасността от това, все още не са изследвани. Хи-
перфоринът има антибактериални свойства, свързани с отрицателните бактерии. Жълтият канта-
рион засилва ефекта на едни и намалява ефекта на други лекарства, затова преди да се съчетае с 
медикаменти, се препоръчва консултация с лекар. Жълтият кантарион може да причини фоточув-
ствителност. Тя представлява визуална чувствителност към светлина и слънчеви изгаряния. Хора 
с ниско кръвно налягане да бъдат внимателни с приема, защото може да бъде противопоказна за 
тях.  

Източник: gotvach.bg 
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НАРОДНА МЕДИЦИНА 
 

КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ НОСА 
 Болният се слага да легне с наклонена назад глава. Поставяме студен компрес в основата на 
носа и на врата. При по-упорито кръвотечение поставяме тампон от памук в носа и викаме лекар. 
Друг начин, който може да приложите: в легнало положение спрямо това от коя ноздра тече кръв, 
вдигате крака (лява ноздра, ляв крак) и потупвате петата не много силно и не много леко няколко 
минути. При силно и продължително кръвотечение се обърнете към лекар задължително. 
 

* * * 
УХАПВАНЕ ОТ КУЧЕ 

 Раната се измива с вода и сапун и се обработва с антисептичен разтвор "риванол, йодасепт, 
кислородна вода, калиев перманганат, пиоктанин, антибиотична маз – гентамицин, тетрацик-
лин...". Прави се медицински преглед с преценка за ваксинация за тетанус и бяс. Наблюдава се 
кучето: ако е домашно за прояви на бяс (прояви на необичайна агресивност, обилно отделяне на 
слюнка до 10-тия ден от ухапването).  

* * * 
УЖИЛВАНЕ ОТ ПЧЕЛИ И ОСИ 

 1. Изважда се жилото. 
 2. Поставят се лед или кърпи със студена вода на мястото. 
 3. При наличието на данни за тежка алергична реакция при предишни ужилвания, се поста-
вя лека пристягаща превръзка за 1-2 часа с цел забавяне на разпространението на отровата, поема 
се някакъв противоалергичен медикамент (Цетиризин, Кларитин, Лоратадин, Фенистил, Алерго-
зан, Антиалерзин) и се прави повикване в Център за спешна медицинска помощ.  
 

* * * 
РАЗШИРЕНИ ВЕНИ 

 Смесват се по 50 гр. кори от върба и дъб и се заливат с 5 л. гореща вода, ври 10 мин., кисне 2 
часа и се прецежда. Правят се бани на краката при варикозно разширение на вените. 

 Цвят невен се запържва в свинска мас до златисто-кафяв цвят. С отцедените цветове се прави 
лапа върху вените. Към запържената мас се добавя мед (на 2 с.л. мас – 1 с.л. мед) и се бърка до 
получаване на кремообразна смес. По 1 път на ден сместа се втрива във вените. Прави се в про-
дължение на 15 дни. 

* * * 
ГАСТРИТ 

 В еднолитрово шише се сипва наситнен жълт или червен кантарион до една трета от шишето и 
се залива със зехтин. Престоява 20 дни на слънце, като периодично се разклаща. Пие се преце-
дено по 1 с.л. обед и вечер 30 мин. преди ядене за 15 дни. Желателно е да се съхранява в тъмно 
шише на хладно. 

 Пие се чай от червено подъбиче без да се подслажда, по 1 ч.ч. 3 пъти на ден за 7 дни. 
 2 с.л. от горната част на цветовете на горицвет се заливат с 1 водна чаша топла вода. Престоява 

30 мин. Пие се по 2 с.л. запарка на ден преди храна 7-8 дни. 
 250 гр. корени смрадлика, 150 гр. плод черна шипка, 70 гр. корени черен трън и 40 гр. корени 
синя ружа. Всичко ври в 3 л. вода докато остане наполовина. Прецежда се, добавят се 10 бон-
бона лукчета и се налива в тъмно шише. Пие се 3 пъти по 1 с.л. 1 час преди храна. Съхранява 
се на тъмно и хладно. 

* * * 
ЯЗВА 

 4-5 стръка полски хвощ врат в 500 мл. вода 10 мин. Прецежда се и се пие 3 пъти по 200 мл. 1 
час преди храна 10-15 дни. 

 Към 500 мл. вода се сипва 500 мл. ракия и на водна баня се добавят следните билки: 100 гр. 
прополис, 20 гр. ленено семе, 50 гр. овесени зърна, 1 лист зелен лапад, нарязан на ситно. Прес-
тоява на хладно и тъмно 3 денонощия. Прецежда се и се пие 3 пъти по 1 с.л. 30 мин. преди хра-
нене.  

Източник: Лечителят Димков – “За здраве всеки ден“ 
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 Жена се кара на мъжа си: 
 – Пак пиян се прибираш! Не разбирам, как може да се пие всеки ден! 
 Мъжът сърдито и отвърнал: 
 – Колко пъти да ти обяснявам – не разсъждавай за неща, които не разбираш!  
 

  
  
 Жена се кара на пияния си мъж. Мъжът слушал, слушал и по едно време казал: 
 – Добре, скъпа, хайде напиши всичко това, а аз утре сутринта ще го прочета!  
 

  
  
 Питат Радио Ереван: 
 – Каква е разликата между пияницата и свинята? 
 То отговаря: 
 – Свинята не става човек, като се напие.  
 

  
  
 
 Командирът пита касиера: 
 – Къде държите парите на полка? 
 – В здрава кутия. 
 – Надеждна ли е? 
 – Абсолютно! Никакъв ключ не може да я отвори. 
 – А Вие как я отваряте? 
 – С кламер.  
 

  
 

Попитали Радио Ереван: 
– Кой мъж е оптимист? 
– Всеки, който седи на седалката в автобуса и се мъчи да се запознае със стоящата до него 

права, млада и красива жена.  

  
  

– Ало! Чувате ли ме? Прочетох, че сте загубили куче и давате голяма награда на този, кой-
то го намери! 

– Да. Намерихте ли го? 
– Не, обаче почвам да го търся! Може ли да получа аванс? 
 

 
  Момче седи с блондинка в колата: 

Той: 
– Да пусна ли климатика? 
Тя: 
– Пусни, аз слушам всичко!   
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ  
 
 Задача 1:  
 
 Лодка, в която се возят човек и гюле, плува в малък басейн. 
 Човекът хвърля гюлето във водата.  
 Какво ще стане с нивото на водата в басейна: ще се повиши, ще се понижи или няма да се 
промени?  
 Човекът скача от лодката и почва да плува в басейна.  
 Какво ще стане този път с нивото на водата? 
 

* * * 
 

 Задача 2: 
 
 Денят преди два дена, след деня преди утре е понеделник.  
 Кой ден сме днес?  
 

* * * 
 

 Задача 3: 
 
 Имаме везна и 12 златни монети, от които една позлатена (т.е. с различно тегло).  
 Как с 3 тегления да познаем позлатената? 
 

* * * 
 Задача 4:  
 
 Един индийски мъдрец бил на смъртен одър и решил да завещае всичкото си богатство на 
най-умния от тримата си сина. За целта събрал и тримата на една кръгла маса; взел 5 шапки – 3 
бели и 2 черни – и ги показал на синовете си. После им завързал очите, поставил им трите бели 
шапки на главите, скрил черните, развързал им очите и казал:  
 – От петте шапки, които Ви показах взех три и ги поставих на главите Ви. Вие можете само 
да гледате какъв цвят шапка носят събратята Ви. Нямате право да говорите, да поглеждате шап-
ката на главата си... можете само да гледате цветът на шапката на своите събратя. Който пръв от-
гатне каква шапка носи на главата си ще получи моето завещание!  
 Тримата братя се спогледали умислено. "Има общо 5 шапки – 3 бели и 2 черни…” – замис-
лил се най-големият.  
 "Събратята ми носят бели шапки, а те са общо 3... Хм..." – зачудил се вторият. 
 След известно време най-малкият станал и казал: 
  – Аз нося бяла шапка! 
 Как се е досетил? 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ: 

(Истината) 
 При хлъзгането си по покрива керемидата ще получи такова ускорение, че няма да падне 
отвесно надолу, а по парабола. В такъв случай главата на пострадалия трябва да бъде не точно 
под стряхата, а значително по-навън. Оттук инспектор Стрезов стига до заключението, че твърде 
е вероятно пострадалият да е ударен от друг човек. 

 


	korica_03.14
	zs3-2014

