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СЕМИНАР „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
НА СЛЯПО-ГЛУХИ – 10 ГОДИНИ ПРИНОС  

В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ“. 
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ ЗА 2013 Г. 

 
         На 01.04.2014 г. в гр. Пловдив, в хотел „Новотел“ се проведоха две значими 
мероприятия на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), с 
участието на пълномощниците на Общото събрание на НАСГБ, членовете на УС и 
на КС на НАСГБ: семинар на тема: „Национален център за рехабилитация на сляпо
-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ – 10 години принос в рехабилитацията на сляпо-
глухите“ и Общото годишно отчетно събрание на Национална асоциация на сляпо-
глухите в България (НАСГБ) за 2013 г. Гости на семинара и на Общото събрание бя-
ха: г-н Гейр Йенсен – президент на Световната федерация на сляпо-глухите, ков-
чежник на Европейския съюз на сляпо-глухите и председател на Норвежката асоци-
ация на сляпо-глухите и г-н Кристер Нилсон – ковчежник на Световната федерация 
на сляпо-глухите и член на Управителния съвет (УС) на Шведската асоциация на 
сляпо-глухите. Всеки от чуждестранните гости бе подпомаган от двама интерпрета-
тора, които също така превеждаха между английски, норвежки и шведски.  
 В 17:00 ч. председателят на НАСГБ Димитър Парапанов откри семинара за 10-
годишния юбилей на НЦРСГ „Х. Келър“. В началото се проведе кратка тържествена 
церемония. В изпълнение на решение на УС на НАСГБ от 19.02.2014 г., председате-
лят удостои с отличия на НАСГБ, следните заслужили лица: със званието „Почетен 
член на НАСГБ“: г-н Геир Йенсен, за неговия изключителен принос за развитието 
на европейското и световно движение на сляпо-глухите и ползотворното сътрудни-
чество между Световната федерация на сляпо-глухите, Норвежката асоциация на 
сляпо-глухите и НАСГБ. С отличието „Медал за особени заслуги“ – г-н Кристер 
Нилсон, за неговия принос за делото на сляпо-глухите в света и ползотворното сът-
рудничество между Световната федерация на сляпо-глухите, Шведската асоциация 
на сляпо-глухите и НАСГБ. Г-н Тодор Радев – зам.председател на УС на НАСГБ, 
връчи „Медал за особени заслуги“ на г-н Димитър Парапанов – председател на 
НАСГБ, за неговия цялостен принос за учредяването и развитието на НАСГБ, и за 
75 годишният му юбилей (20.02.2014 г.). Г-жа Маринка Маринова – председател на 
Контролния съвет (КС) на НАСГБ, бе удостоена с „Медал за особени заслуги“ за 
нейния принос за учредяването и развитието на НАСГБ и 75-годишният й юбилей 
(01.09.2013 г.).  
 Всеки от отличените сърдечно благодари за оказаната висока чест, която също 
така представлява и реално доказателство за колективния и съвместен принос в на-
ционалното, европейско и световно дело за достоен живот на хората със сляпо-
глухота.  
 След церемонията, председателят на НАСГБ Димитър Парапанов даде думата 
на лекторите за изнасяне на докладите. 
 Светлозар Парапанов – изп. директор на НАСГБ и директор на НЦРСГ „Хелън 
Келър“ прочете доклад на тема: „Национален център за рехабилитация на сляпо-
глухи – 10 години принос в рехабилитацията на сляпо-глухите“. След него, Анна 
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Ройдева – преподавател в НЦРСГ „Хелън Келър“ изнесе доклад от педагогическия 
екип на тема: „Компендиум (кратко изложение) на 10-годишния опит на Национа-
лен център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ – Пловдив.  
 След представянето на докладите, Димитър Парапанов благодари на лектори-
те, на рехабилитационния екип и на присъстващите и закри семинара. 
 От 18:00 ч. се проведе Общото годишно отчетно събрание на Национална асо-
циация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) за 2013 г. Участваха 17 пълномощни-
ка на Общото събрание на НАСГБ, председателят на Контролния съвет (КС) на 
НАСГБ Маринка Маринова, членът на УС на НАСГБ Соня Захариева.  
 Председателят на НАСГБ и председател на Общото събрание, Димитър Пара-
панов, помоли с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на починалите 
членове на НАСГБ през 2013 г., а Деян Славов прочете поименно всички.  
          След избиране на помощни органи и комисии на Общото годишно отчетно 
събрание, то протече съгласно предварително обявения и приет дневен ред. 
          По точки 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та бяха обсъдени и приети отчета на УС за дей-
ността на НАСГБ за 2013 г.; отчета на КС на НАСГБ за 2013 г.; финансовия отчет на 
НАСГБ за 2013 г. и отчета за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2013 г. 
 След получаване на отчетите за членския състав за сляпо-глухите членове до 
31.12.2013 г. от всички ТО, бе съставено Приложение 1: „Отчет за членския със-
тав на НАСГБ към 31.12.2013 г.”. Таблицата представя данните за всяка ТО поот-
делно и за НАСГБ като цяло и съдържа следните данни: Към 31.12.2012 г. сляпо-
глухите по отчета за 2012 г. са били 625. През 2013 г. УС на НАСГБ е утвърдил 18 
новоприети, а 33 члена са отпаднали, или като цяло членовете са намалели с 15 ду-
ши. 
 Анализът показва, че преобладават членовете с практическа глухота и с пълна 
глухота (от 66 дб и повече до пълна глухота – от 91 дб и нагоре), които са 320 души 
или 52,46% от общия брой на членовете. Тези членове отговарят в по-голяма степен 
на определението за сляпо-глухота. Лицата с най-тежка степен на глухота - тези 
с пълна глухота са 66 или 10,82% спрямо общия брой на членовете. От тях 23 са 
НЕПОДЛЕЖАЩИ на слухопротезиране и не могат да комуникират чрез слухов 
апарат, а ползват алтернативни начини на общуване (чрез осезанието по такти-
лен път, или с помощта на частичното или остатъчното зрение). 
 В точка 5-та от дневния ред Общото събрание обсъди и прие Програмата за 
дейността на НАСГБ за 2014 г. Ще се проведе през месец септември, 2-рия Евро-
пейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ: 
 3-то европейско първенство по шахмат на сляпо-глухите 
 1-во европейско първенство по спортна табла на сляпо-глухите 
 1-во европейско първенство по боулинг на сляпо-глухите 
 2-ро европейско първенство по лека атлетика на сляпо-глухите 
 2-ро европейско първенство по канадска борба на сляпо-глухите 
 2-ро европейско първенство по дартс на сляпо-глухите 
 2-ри европейски фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите 
 и 11-тия Национален празник на специфичните възможности на сляпо-

глухите, включващ: 
 11-то национално първенство по шахмат на сляпо-глухите 
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  3-то национално първенство по спортна табла на сляпо-глухите 
  1-во национално първенство по боулинг на сляпо-глухите 
  10-то юбилейно национално първенство по лека атлетика на сляпо-глухите 
  6-то национално първенство по канадска борба на сляпо-глухите 
  3-то национално първенство по дартс на сляпо-глухите 
  10-ти юбилеен национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-
глухите. 

 
 По точка 6-та Об-
щото събрание разгледа 
и прие Бюджета на 
НАСГБ за 2014 г. За 
2014 г. държавната суб-
сидия на НАСГБ е в раз-
мер на 168 000 лв., съг-
ласно Закона за държав-
ния бюджет на Републи-
ка България за 2014 г., 
обнародван в Държавен 
вестник, брой 109 от 
20.12.2013 г. Броят на 
сляпо-глухите членове 
на НАСГБ към 
31.12.2013 г. е 610 чле-
на. Съобразявайки се с 

Постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на 
Република България за 2014 г., сумата за подпомагане дейността на териториалните 
организации и за социални услуги на членовете – 25 500 лв. – се разпределя само 
между сляпо-глухите членове. След разпределение на сумата от 25 500 лв. между 
610 сляпо-глухи членове към 31.12.2013 г. се получава 41,80 лв. на сляпо-глух 
член. Поради намаляване с 10 члена на броя на сляпо-глухите членове на НАСГБ - 
610 към 31.12.2013 г. спрямо 620 члена към 31.03.2013 г., разпределението на суб-
сидията за сляпо-глух член се увеличава с 0,67 лв. за 2014 г. – спрямо 2013 г., кога-
то е била в размер на 41,13 лв. на сляпо-глух член.  
 В точка 7-ма Общото събрание прие размера на членския внос в НАСГБ за 
2014 г. и за 2015 г. да бъде 2 лева, който остава за ползване от ТО.  
          В точка 8 – Разни, пълномощниците на Общото събрание обсъдиха приетият 
от УС на НАСГБ График за провеждане на Отчетно-изборните събрания на Терито-
риалните организации на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г., които ще се проведат 
през месец юни т.г., а Общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ ще се проведе 
на 27 ноември 2014 г. 
          След изчерпване на въпросите, Общото събрание на НАСГБ беше закрито от 
Димитър Парапанов, който благодари на пълномощниците за тяхното участие. 

 
Снежанка Кирчева 



4 

ДЕНЯТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО  

 20 април, 2014 г. е светъл празник за православните християни – Денят на Христовото Въз-

кресение. 

 Сляпо-глухите от ТО Шумен го отбелязахме на 22 април, третия ден на Великден в читали-

ще „Напредък“. 

 След поздрава на председателя Янко Стайков се изнесе беседа за големите пролетни праз-

ници – Цветница и Великден. Всички присъстващи носеха яйца и козунаци. Проведохме конкурс 

за „Най-красиво боядисано и оцветено яйце“ и „яйце-бияч“. Излъчихме първенци и ги наградих-

ме. 

 Бяхме приятно изненадани от ненадейното посещение на репортера от радио „Шумен“ Ро-

сица Арабаджиева. Тя взе интервюта от сътрудника – Върбина Станкова; изявеният спортист –  

Ивелин Тодоров, който говори специално за спортните прояви на членовете; от председателя на 

ТО на НАСГБ – Янко Стайков – за дърворезбите. Стана въпрос и за подготовката на Второто ев-

ропейско първенство в гр. Пловдив през месец септември. Изпратихме г-жа Арабаджиева с козу-

нак и яйца да се почерпят в радиото. На следващия ден – сряда, от 11:00 ч. интервюто беше излъ-

чено в предаването за хора с увреждания „Бялата лястовица“. Тържеството ни продължи с чест-

ване на рождените дни за първото четиримесечие на: Александра, Йорданка, Айше, Саид и Ах-

мед. Те получиха много поздравления, цветя и скромни подаръци. Хапнахме козунаци, яйца и от 

почерпката на рождениците. Разделихме се с пожелание до нови срещи на 23.05.2014 г., когато 

ще отбележим 12 години ТО на НАСГБ – Шумен в парка „Кьошковете“. 

Върбина Станкова 

ВЕЛИКДЕН В ДОБРИЧ 

 Най-светия Християнски празник Великден събра на втория ден членовете на териториал-

ната организация на сляпо-глухите от Добрич в клуб „Детелина”. Ние обичаме и почитаме този 

ден, водени от любов и мир към ближния. Проведохме конкурс за най-красиво яйце, в който все-

ки имаше право да участва само с едно. Журито бе изключително затруднено да определи кои са 

най-красивите сред 18-те. Използваните техники за боядисване бяха най-различни. Имаше яйца, 

нашарени с памук, други с кромид и восък, трети със съвременни средства като сатен и прочие. 

В крайна сметка първото място бе отсъдено на Недялка Вълчева, второто на Стоянка Миланова, 

а третото взе София Ганчева. Наградите за отличилите се бяха интересни вкуснотии. После про-

ведохме състезание за най-здраво яйце. Борците в тази надпревара първоначално бяха много, но 

накрая победиха яйцата на Марийка Атанасова и Руска Иванова. Хапнахме и различни козунаци, 

повечето от които домашно приготвени със стафиди, локум, ядки и др. По време на събирането 

си обсъждахме, че не е достатъчно само на Великден да отваряме сърцата си за добри дела. Ху-

баво е във всеки ден от годината да показваме своята човечност и разбиране към другия. 

Калинка Ковачева 
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ПРАЗНИК В ТО ПЛЕВЕН 
 На 22 април – третия ден на Христовото възкресение, членовете на ТО на НАСГБ и ТСО на 
ССБ се събрахме в клуба, за да отпразнуваме заедно Великден. Хората пристигаха пременени и 
усмихнати. Всеки носеше украсени я кошничка, я поднос с писани яйца, козунак и сладкиши. 
Всички се поздравяваха с „Христос Воскресе“ и си пожелаваха здраве и късмет. Радваха се, че са 
отново сред приятели след дългата зима. Водеха се оживени приятелски разговори. Г-жа Антоно-
ва поздрави присъстващите и прочете кратка беседа за същността на празника и откъси от Библи-
ята. През това време масите бяха подредени, а комисия определи най-красиво боядисаното яйце. 
Първите три места бяха спечелени от Надка, Стефка и Ваня. Те получиха и награди – шоколади, 
осигурени от магазина „Абсолют“, за чието дарение благодарим. На 17 април организацията ни 
получи козунаци от фирмите-производителки на хляб, с които зарадвахме нашите членове. Гра-
дусът на доброто настроение се повиши, когато започна традиционното чукане с яйца. Беше мно-
го весело, купонът продължи с много песни, смях и почерпка, разбира се. След хубавите часове 
прекарани с приятели се разделихме щастливи и доволни до следващата сбирка. Христос Воскре-
се, приятели! 

Бъдете здрави и нека Ви пази и закриля силата на Христовото възкресение! 
Иванка Христова 

ИЗЛЕТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКДЕН 
 Двете организации на ТО-НАСГБ и ТСО-ССБ Горна Оряховица решихме по случай Велик-
ден да проведем излет до местността Чуруковци, която се намира извън града. Сложихме в чан-
тите козунак, яйца и подсигурения обяд, салатите, пиенето и десерта, след което потеглихме с 
усмивки и добро настроение. По време на пътя спирахме за кратки почивки на пролетната трева 
и слушахме омаяни звучната птича песен, огласяща местността. Тръгвахме с неохота, но си на-
помняхме, че целта ни е друга, а не да се радваме на пролетната природа. Пристигнахме в много 
ведро и добро настроение, макар и малко уморени. Тук има ресторант и чешма със студена само-
извираща вода, която постоянно тече от два големи чучура; има разклонена асма и голяма дърве-
на беседка, в която се настанихме. 
 Разопаковахме багажа, сръчните жени нарязаха салатите, а мъжете побързаха да налеят пи-
тиетата. Чукнахме се за добре дошли и започнахме надпреварата за най-здраво яйце. Имаше по-
бедени и победители, но най-важното, че си похапнахме вкусни сварени яйца. Градусът на наст-
роението се повдигна и се започнаха вицове, песни и смешни истории.  
 След излета посетихме ресторант "Плевенчето", за да продължим отпразнуването на свет-
лия християнски празник Великден. 
 След настаняването по масите, председател на ТСО на ССБ Горна Оряховица – Катя Кряже-
ва поздрави присъстващите с празника и благодари на включилите се в излета. А председателя на 
ТО на НАСГБ Горна Оряховица – Иван Лицов пожела на членовете си здраве, късмет и весело 
прекарване. 
 Диджеят пусна музиката и започнаха танците. Веселото настроение се повиши след обявя-
ването на организираната от ръководството томбола. На всеки се падна по-малко или по-голямо 
късметче, от което останаха доволни. 
 Сред смях и закачки обсъдихме излета до Чуруковци, припомняхме си смешни моменти и 
преживявания, накрая си попяхме на воля. 
 Изненадата на вечерта беше изпълнението на Димитър Димитров – "Най-добрата дума" на 
Росица Кирилова, с която той спечели бронзов медал на Десетия Национален фестивал на худо-
жествената самодейност в гр. Пловдив. 
 Накрая си пожелахме здраве, щастие и си тръгнахме удовлетворени, след като г-н Димит-
ров направи снимки за спомен от проведеното мероприятие. 

Иван Лицов 
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СТАНЧО И ДОНЧО 
 
 Разговорите на моите приятели, Станчо и Дончо наистина ме забавляват, затова ги слушам с 
любопитство. Станчо държи в дясната си ръка неизменния реквизит, необходим за техните разго-
вори – плоското стъклено шише с надпис “Балантайн”. Оригиналното съдържание отдавна го ня-
ма. Останал е само носталгичния спомен за времето на корекомите, от които се купуваше единст-
вено с „твърда валута”. Седем долара струваше това шише на Станчо Ангелов и обяснението, ко-
ето трябваше да дава на „органите на реда” откъде има тези долари. 
 – Това време бате Станчо, е отминало безвъзвратно! – каза Дончо – Няма връщане назад! 
 – Абе, те и ония, които ни управляваха преди да дойде Демокрацията така разправяха. – от-
говори Станчо, докато разливаше от плоското шише домашната гроздова. – Никога няма да се 
върне старото, казваха те. Да, ама не! Старото Дончо, пак дойде! 
 Тук трябва да отбележа, че Станчо Ангелов обича понякога да изказва мислите си в мерена 
реч. На младини писал стихове и твърде активно участвал в „художествената самодейност”. 
 – Написал съм една филолого–историческа вметка с научна стойност – каза неочаквано и 
съвсем сериозно Станчо Ангелов и отпи една голяма глътка от домашната гроздова. 
 – К’во? Какво си написал, бат’ Станчо? – заекна от изненада Дончо и се заоглежда безпо-
мощно, видимо притеснен за здравословното състояние на своя приятел. Това, че Станчо Ангелов 
живее в един книжен, нереален свят създаден от романите и радиото, Дончо знаеше. Това, че 
Станчо Ангелов напоследък беше започнал да пише някакви монолози, които сам изпълняваше, 
защото открил в себе си артистични заложби, и това Дончо знаеше. Но това, че бат’ Станчо е за-
почнал да пише, как го каза той, филолого-исторически вметки в научна стойност му дойде мно-
го. Знаех си аз – помисли си загрижено Дончо, че това четене ще го повреди. Кой днес чете бе 
аланкоолу? Защо не гледаш телевизия? Има толкова много сапунени сериали – от хубави по-
хубави. Ами колко много шоута! Гледай, псувай политиците и се разтоварвай. Защо четеш тези 
пусти книги? Знаех си, че ще се повреди горкия човек! 
 – Не ме гледай така, като теле – измъкна го от мрачните размишления строгият глас на 
Станчо Ангелов – ами чуй какво съм написал. 
 Станчо Ангелов разтвори една голяма папка. Намери въпросната „вметка” и щеше да започ-
не да я чете, но Дончо го спря. 
 – Ти вече ми я чете тази „филолого-историческа вметка” бе, бат’ Станчо. Забрави ли? Тога-
ва ти обеща да ми обясниш, защо Европейския съюз все нас санкционира. 
 Станчо Ангелов с неохота прибра папката. Отпи от гроздовата и въздъхна: 
 – Защото сме добри, кротки и дисциплинирани. Затова ни санкционират от Европейския съ-
юз, добрия човек всеки го мачка. 
 Отговорът на Станчо беше малко неубедителен и тъжен, затова Дончо се опита да го обод-
ри: 
 – Бат’ Станчо – каза той – я, кажи някои от твоите монолози. 
 Станчо Ангелов видимо се оживи. Прокашля се. Отпи от гроздовата една достойна за мо-
мента глътка и започна своя монолог: 
 – О, бедни, бедни ми Станчо! Защо не умря преди десети в битката при изграждането на 
развитото социалистическо общество, ами дочака да дойде Демокрацията! И сега, какво е сега 
животът ти, о, бедни ми Станчо? Само мъка! Мъка и страдание. Но млъкни сърце, както го е на-
писал поета. – Станчо Ангелов отпи от гроздовата и продължи. – Страдат нада, е казал Достоевс-
ки на поредния кандидат за литературна слава. Да, така е Творецът, Дончо! Трябва да страда, за 
да създаде своя шедьовър! – патетично завърши своя монолог Станчо Ангелов и вдъхновено по-
сегна към плоското шише. 
 Дончо възторжено заръкопляска, макар че монолога на Станчо Ангелов прозвуча малко 
тъжно. На мен не ми остава друго освен да очаквам шедьоврите на бат’ Станчо. 

 
Димитър Грудев  
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 
 

-продължение- 
Севастократор Калоян се разхождаше с другарите си сред тихата нощна свежест. Разгово-

рът им докосваше непрестанно събитията в Търновград и неуспехите на младия Михаил Асен и 
зетя му Петър. Калоян се облегна на едно старо орехово дърво, другарите му насядаха около не-
го. Великият боляр Константин Тихов впи изпитателен взор в севастократора: 

– Така не може повече. Този безумен младеж ще изгуби великото наследство на баща си. 
Трябва вече да се предприеме нещо. 

Калоян наведе грижовно чело. Да. Трябваше. Той чувстваше, че трябва да стори нещо, ала 
не знаеше точно какво. Споменът за Калимана гореше сърцето му. Невинната кръв трябваше да 
бъде отмъстена. Да мразиш тогава, когато сърцето ти е препълнено с любов. Гласът на любимия 
му приятел отново го докосна като острие от меч. 

– В Търнов болярите са готови на всичко. Само да им подадем ръка. С общи усилия ще 
можем да свалим Ирина и оня мазен угодник Петър. Мълчиш? Знам. Ти все смяташ с добро да се 
разбереш с Петра. Но аз ти казвам и повтарям. Никога Петър няма да ти даде сестра си. 

– Не ме разбираш, Костадине… Тук не се касае за Десислава. Аз все още се надявам, че 
Михаил ще успее да вземе властта само в своите ръце и ще поведе страната към благополучие… 

Константин изведнъж сниши глас, добави: 
– А Калиман? 
Севастократорът се залюля, улучен право в сърцето. Той си спомни последните думи на 

баща си: Помни Калимана! Той помнеше. Винаги пред очите му израстваше онова бледо юно-
шеско чело, обсипано със златните сенки на вощениците. Оная невинна усмивка връз студените 
устни. Мъст, мъст за бедния младеж викаше всяка частица от тялото му. Често в беззсънни нощи, 
когато копнежът по Десислава, която бе затворена в далечен крайморски манастир, не оставяше 
покой да слезе над клепките му, той мислеше и премисляше тия неща, без да може да вземе окон-
чателно решение. 

Майстор Добрил почувства тревогата и болката на господаря си. Пожела да промени мъ-
чителния разговор: 

– Все не ми се вярва, че утре най-сетне почваме да градим новата църква. 
– Всичко е готово – каза великият боляр Стефан, като потри ръце. 
– Поръчал съм си цедилка чак от Венеция… Високият господин Калоян ми е оставил на 

разположение толкова пари, от колкото бих имал нужда. Толкова голям покровител на шаръ-
чийството е той. 

– Много ме ласкаеш, Добриле – отвърна кротко Калоян. – Аз искам да имам най-хубавата 
придворна църква в цялата страна. А понеже ще служи и като гробница на семейството ни, то ще 
се радвам на слава и подир смъртта си.  

– Все такъв си е господин Калоян, скромен и благороден – каза тихо дедец Димитри. 
– Много ме превъзнесохте и сега ще трябва да постя две седмици за тоя грях. – Той тихо 

се засмя, поглади гъстата си черна брада. – Току-виж, че не ще мога да присъствам на сватбения 
пир на Костадина… 

Боляринът му се закани шеговито: 
– Без тебе сватба не правя. Ала бих предпочел да чуя кога най-сетне ще доведеш своя не-

вяста в Бояна. Да не останат само твоите кости да бъдат погребани в новата църква. 
Настана мъчително мълчание. Калоян дълбоко въздъхна. 
– Никоя жена на света не може да стане моя съпруга освен Десислава – пошъпна тихо се-

вастократорът и махна с ръка, като се отдалечи с бавни стъпки. Другарите му дълго останаха без-
мълвни и наскърбени. Не, никога той нямаше да забрави Десислава, която вехнеше в печал и 
копнеж сред самотата на строго варден манастир.  

* * * 
На прага застана някой. Кой смееше да я смущава? Различи севастократор Петра да държи 
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в ръката си разгънат лист. 
– Ватаци починал! Най-сетне! 
Тя извика радостно, грабна листа. 
– Сега Елена е вече гръцка императрица – пошъпна злобно Ирина. – Ала няма да бъде за 

дълго. Ние ще смажем никейците! Ние ще освободим брата ми Димитри и ще си възвърнем 
властта над гърците в Тесалоника! 

Петър я изгледа поразен. Тя винаги мислеше най-напред за гръцката изгода. Ирина полека 
се опомни. Пошъпна засрамена: 

– Ще вземем обратно земите между Хебъра и Стримон и ще ги присъединим към българс-
кото царство. 

Михаил Асен се втурна вътре с припряна живост. 
– Вярно ли е, вярно ли е? Ватаци починал? Сега какво ще правим? 
– Ти ще обявиш в болярския съвет, че е дошъл решителният миг. И без никакво забавяне 

ще нахлуеш начело на войските в границите на Ватаци – каза Ирина. – Но първо условие за 
сключване на мир ще бъде да ни даде брат ми Димитри. 

– Победа! Победа! – и Михаил се спусна с леки, стройни стъпки към оръжейната на праде-
дите си. 

Ирина даде знак, че желае да остане сама. Полека-лека топлината свали главата й към гър-
ба на креслото. Така най-лесно можеше да заспи, внезапно нападната от сладостта на съня. Някой 
леко потропа на прозореца. Ирина се стресна. Изведнъж замръзна на мястото си, без да посмее да 
поеме дъх. Видя пред себе си малкия Калиман. Той й поднасяше с простряна десница сребърна 
чаша, пълна със зелена течност. “Не, не, не искам”, шъпнеше с попукани от страх устни тя и се 
дърпаше назад. Но момчето вървеше упорито към нея. “Ще пиеш”, се усмихваше то с чудноват 
израз на лицето, “ще пиеш”. Тя се хвърли към една врата, заключи я, натисна я с цялото си тяло. 
“Помощ, помощ!”. Никой не отвръщаше. А ония леки стъпки неспирно доближаваха. Тя закри 
очи с разперени пръсти. Момчето отново се усмихваше. Протягаше към нея злокобната чаша. И 
тя пиеше, против волята си, покорна на непобедима сила. Тъй някога, на пазара, продавайки ди-
ни, Калиман бе поел от незнайна, дебнеща ръка, зловещото питие. Отровата изгори устата й с 
пламтяща, страшна горчивина. “Умирам вече”, пошъпна тя. Ала на одъра видя да лежи непод-
вижното, опънато тяло на Калимана. “Защо той?” – се учуди тя. После си спомни, че Калиман от-
давна е мъртъв и, че всичко това е само сън. Златни сенки трептяха връз мраморното лице на 
юношата. Тъмни къдрици се спущаха от двете му страни, ала и те бяха без живот, сякаш чужди, 
сякаш залепени на това неподвижно чело. Ирина се събуди, цяла обляна в студена пот. Пред рак-
лата на Света Петка горяха денонощно златни кандила. Ирина запали десет бели вощеници и пад-
на на колене в безмълвен стон: 

– Прости ми, прости ми! Успокой душата му! Прости ми! 
* * * 

Калоян и другарите му дълго разглеждаха стройните форми на строящата се църква. Из-
веднъж вниманието им се устреми към едрата снага на Константин Тих, който се качваше нагоре 
към тях и като ги забеляза им махна широко с ръка. Какво имаше да каже Тих? Всички се отпра-
виха към него със свито сърце. За радост, за тревога ли беше? Последните стъпки Константин 
премина бежешката. 

– Ласкарис се върнал назад. Татарите нападнали в Азия селджуците, които почнали да 
притискат никейските граници. 

– Слава Богу – се прекръсти Калоян. 
– Добре е станало, защото тъй ни се спести неприятността да се видим рамо до рамо с тях 

в обща бран – каза убедително севастократорът и влезе в църквата. 
Майстор Добрил го последва, докато другите останаха навън, гласно и високо изразявайки 

чувствата си. 
Фани Попова Мутафова 
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УНИКАЛНИ ШАХОВЕ ОТ ПЕРУ КРАСЯТ  
НАЙ-ГОЛЯМАТА БУРГАСКА КОЛЕКЦИЯ 

 
"Знатни бургазлии агитират 71-годишния  

Никола Колев да покаже хобито си в изложба" 
Людмил Иванов 

  
 “Нямам най-скъп. Всички си ги обичам поравно. Все едно да кажеш кое от децата си оби-
чаш повече”. 
 По този начин 71-годишният бивш морски капитан Никола Колев характеризира голямата 
си колекция от шахове, които събира отпреди 20 г. Родом от Болярово, но дошъл в Бургас през 64
-та, агрономът Колев започнал работа като докер в пристанището, преминал служба и като кра-
новик, а впоследствие влязъл в морето, но като капитан. Океанският риболов му дал възможност 
да обиколи целия свят, като се възползвал максимално от него. Прекосил е Северния ледовит 
океан, два пъти е минавал Екватора, където е и кръстен. Най-далечната точка, до която е стигал, е 
Токио. Отблизо е видял и Австралия. Тогава моряците много играели табла и шах, тъй като няма-
ло с какво друго да се забавляват в открито море. Тази практика не подминала и капитан Колев, 
който бил запален по шаха. Първият му е подарък от дъщеря му отпреди 20 години. Харесал го и 
решил да започне колекционирането им, а техният брой непрекъснато се увеличавал. 
 Сред най-интересните в колекцията му са шах, в който фигурите са слонове, коне, маймуни 

и лъвове и такъв, в който белите са испанци, 
облечени в средновековните си национални 
носии, а черните индианци. И двата ги е до-
несъл чак от Перу. Има шахове още от Щати-
те, Китай, Испания, Русия и всички балканс-
ки държави. Материята им е не по-малко раз-
нородна – дърво, глина, гипс, пластмаса, же-
лязо, камък, бакелит, а общата им бройка е 
52. “Само от злато нямам” – често обича да се 
шегува притежателят на най-голямата колек-
ция в Бургас. „Много са интересни и брайло-
вите шахове за слепи. Хората се чудят как е 
възможно напълно сляп човек да играе шах, 
но това е възможно. На самата дъска белите 
са вмъкнати надолу, а черните – по-нависоко. 
На всяко квадратче има дупка, а на фигурите 
има щифт, с който се закрепят за полетата, за 
да не се изместват или падат докато ги опип-

ват. Това са много редки шахове", казва Колев, който е притежател на два от тях. 
 За съжаление той също е загубил повече от 50% от зрението си след инцидент на кувейтски 
танкер. Трябвало да бъде спуснат с въже от високо, за да почисти корабно съоръжение, но в един 
момент загубил съзнание и почти изпаднал в кома. Не помни много от неприятната случка, но се 
върнал в България и приключил с корабоплаването. 
 Никола Колев може да се похвали и с много добри постижения като състезател по шахмат. 
Грамотите от всичките му успехи са грижливо подредени в специална папка, а колекцията му от 
шахове омаяла и бургаския политически елит. Освен организацията на слепите в Бургас, където 
Никола е член и Общинският съвет настоява за изложба. Дори бившият областен управител Кон-
стантин Гребенаров се впечатлил от уникалните шахове и докато бил действащ губернатор, пред-
ложил на Колев изложба и в сградата на Областната управа. 
 

Източник: в. “Черноморски фар” 
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РЕЗЕРВАТЪТ КЕДРОВАЯ ПАДЬ 

„Кедровая Падь” е най-ценният биосферен резерват на Русия и един от най-старите. Разпо-
ложен е в Хасанския район на Приморския край – между западния бряг на Амурския залив и гра-
ницата с Китай в полите на Черните планини – последните хребети на източната Манджурска 
планинска система. “Кедровая Падь” по естествен път завършва веригата от резервати на сушата 
в Далечния изток на Русия, които започват от остров Врангел далеч на север. Средната надморска 
височина на хребетите в резервата е 300-400 м. Поради близостта на морето, климатът е с ярко 
изразен мусонен характер с големи сезонни и денонощни температурни амплитуди. Лятото е топ-
ло, влажно и изключително дъждовно, а зимата е сурова, ясна и с малко сняг. Резерватът съхраня-
ва природни комплекси, които са характерни само за най-южните части на този район на Русия и 
по-скоро са типични за граничещите с Приморския край Китай и Северна Корея. Запазването на 
тези природни дадености е още по-важно защото в двете съседни държави те на практика вече са 
унищожени. Резерватът „Кедровая Падь” е създаден през 1916 г. по настояване на Славянското 
лесничейство на Приморския край с първоначална площ от 4500 хектара. Охраната на защитената 
територия се осъществявала с помощта на военна кавалерийска част от донски казаци. Като всяка 
изящна скъпоценност и „Кедровая Падь” не впечатлява с огромни размери – площта му е само 
179 кв.км. Освен главната река Кедровая, на територията му има още 50 планински потока. Те са 
необикновено красиви, спускат се в тесни, дълбоко врязани каньонообразни долини с многоброй-
ни скални издатини и водопади. Мелодичният ромон на струящата по камъните вода може да бъ-
де чут във всеки кът на резервата – затова наричат долината на река Кедровая „Долината на пее-
щата вода”. В този район, който не е засегнат от последното заледяване през квартернера, са запа-
зени остатъци от древен ландшафт, от растения, сред които има значителен брой южни и древни 
видове, достигнали до нас от терциера и даже от креда (преди повече от 50 милиона години). По 
богатство на растителното си царство „Кедровая Падь” няма равен в Далечния изток – над 900 
вида висши растения (почти половината от всички растителни 
видове на Приморието). Само тук можете да видите на едно мяс-
то едновременно 8 вида клен и 5 вида брези. Някои растения се 
срещат само в резервата и неговите околности, а 64 растения са 
включени в различни Червени книги. Стволовете на дърветата са 
обвити с лиани, които се увиват до 30-35 метра височина. Диа-
метърът на виещото се амурско грозде и на актиния аргути дос-
тига 10-15 см. Те пълзят по земята като гигантски змии, обвиват 
храстите и притискат в здравите си обятия стволовете на дърве-
тата. Такива места приличат на тропическа гора. Сходството 
още повече подчертават ажурните корони на манджурския орех, 
бодливите стволове на диморфанта и манджурската аралия, ви-
соките пищни клони на многобройните папрати. А в цепнатини-
те на кората и в разклоненията на дърветата се среща едно много 
странно растение: малкият папрат усурийска многоножка.  

85 процента от горите на резервата са широколистни 
(дъб, клен, ясен, амурска липа). А старите гори от изключително 
рядката черна ела са се съхранили само по високите части на до-

Виещо се амурско грозде и 

 Актиния аргута 
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лината и заемат малко повече от 10 процента от територията на „Кедровая Падь”. Тези ели се 
срещат единствено в най-южната част на Приморския край на Русия. Нито една от хвойново-
горските формации на Русия не може да се сравни по растително богатство и дървесно разнооб-
разие със смесените гори от черна ела и широколистни дървета. Черната ела е наречена така за-
ради тъмния цвят на кората си. Това е най-голямото дърво на Далечния изток – може да се видят 
дървета с височина 45-50 м., диаметър на височината на гърдите 1,5 – 2 м. и възраст 400-500 го-
дини. Кедрите съвсем не са характерни за резервата, независимо от името му – факт, който е из-
вестен още при създаването на „Кедровая Падь”. Един малък участък гора с корейски кедър – 
около 40 хектара – е разположен в горната част на басейна на р. Кедровая. Но в „Кедровая Падь” 
има много по–интересни дървета. Сред тях е брезата на Шмит, която още наричат „желязна”. 
Куршумите отскачат от нея като грах от стена. По здравина тя 3 пъти превъзхожда дървесината 
на дъба и е 150 процента по-здрава от чугуна и желязото. Желязната бреза, дори когато е суха 
потъва във вода, а ако престои по-дълго в нея, става още по-твърда. И расте тази бреза не, както 
трябва: винаги строго перпендикулярно на повърхността на хълма като върховете й винаги са 
наклонени по посока на най-високата точка на пътя на слънцето през деня. Когато се разхождаш 
из такава гора имаш чувството, че дърветата всеки момент ще паднат. Но това не е така. Има 
дървета с височина до 20 м. и дебелина 80 см. на нивото на гърдите, а и възрастта им е почтена – 

300 – 350 години. Тази удивителна бреза расте 
само в южния район на Приморския край, в Ко-
рея и малко в Китай. Дъб, липа, бреза, клен, га-
бър, ясен, вишна, круша, черна или бяла ела – 
това са само малка част от дърветата в прекрас-
ната гора на „Кедровая Падь”. Много интересен 
е и животинският свят на резервата. В него се 
съчетават южни и северни видове насекоми, 
птици и животни, някои от тях с много древен 
произход. Многообразието на птици е порази-
телно – над 240 вида. Животинският свят е пред-
ставен от сърната, петнистия елен, дивото прасе, 
енотовидното куче, хималайската мечка. Към тях 

може да добавим бенгалската котка, видрата, манджурския заек. Чести гости на резервата са усу-
рийските тигри, червени и сиви вълци, рисове, кафяви мечки. Главната гордост на „Кедровая 
Падь” е далекоизточният леопард. Той не се среща в нито един друг резерват в Приморието. По-
пулацията му е много, много малка – само около 30 леопарда. 

 Резерватът „Кедровая Падь” е сред най-интересните и за стъпилия през 1995 г. на терито-
рията на Русия Световен фонд за защита на дивата природа. Долината на кедрите е част от един 
огромен проект на фонда: създаването на биосферен резерват, който обхваща граничните райони 
и на трите държави: Русия, Китай и Северна Корея. Това много амбициозно начинание вече е 
подкрепено и от Китай, и от Северна Корея. Може би с помощта на фонда ще бъде възстановен 
този своеобразен природен комплекс, запазен в резервата „Кедровая Падь” – уникалното бижу на 
дивата природа в Далечния изток. 

Източник: www.tigerpath.ru 

Манджурски заек 
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ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА СОЛЕНАТА ВОДА 
   Солта е изключително важна за нашето тяло. Разтворена в хладка вода, тя може да излекува 

много здравословни проблеми.  

 Специфичното при солта е, че трябва да се използва в правилното количество. С нея не бива 

да се прекалява, тъй като тя би могла да предизвика много вредни за здравето ни последици. Но и 

не бива да се отказваме от нея – липсата й в организма ни ще се изрази в слабост, умора и пониже-

но кръвно налягане. 

 Ето за какво може да използвате солената вода: 

 

 Уморени крака  

 Когато чувствате умора или болка в стъпалата и пръстите, потопете краката си в неметален 

съд с хладка вода и с добавени към нея 2 супени лъжици сол. Накиснете краката си за 10 минути и 

веднага ще почувствате облекчение. 

* * * 

 Болки в тялото и умора  

 Ако се чувствате много уморени вечер след работа, направете следното – в кофа с хладка 

вода добавете 2 супени лъжици сол. Полейте цялото си тяло, а след процедурата се завийте и по-

лежете няколко минути.  

* * * 

 Подуване и болка  

 Ако имате подуване и болка в някоя част на тялото си, направете компрес със сол и затопле-

на кърпа. След 10 минути направете лек масаж на засегнатия участък. После отново повторете 

процедурата – компрес, лек масаж...  

* * * 

 Лечение на болки в гърлото 

 Солената вода отдавна се е доказала като изключително ефикасно средство при възпалено 

гърло. В случай на болки в гърлото в чаша хладка вода добавете една супена лъжица сол. Правете 

гаргара най-малко три пъти дневно. 

* * * 

 За лечение на запушен нос  

 Има много, много видове капки за нос на пазара, но всъщност простичкото решение е далеч 

по-ефективно. Необходими са 5 супени лъжици хладка вода и четвърт супена лъжица сол. Полу-

чавате разтвор, който ще освободи блокираните ноздри. Използвайте капкомер.  

* * * 

 Подуване или болка във венците 

 В случай на инфекция или болки във венците в чаша хладка вода добавете една супена лъ-

жица сол. Изплаквайте устата с глътка солена вода в продължение на 2 секунди. Повтаряйте про-

цедурата 5 минути, достатъчно е да го правите веднъж дневно.   

 

Източник: www.framar.bg 
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БУРГЕРИ ПО ИСПАНСКИ 
(предложение на Димитър Кънчев от Добрич) 

 
 Продукти: 4 питки хляб, 250 гр. кайма, 1 филия сух хляб, 1 яйце, 2-3 скилидки ситно наря-
зан чесън, една трета връзка магданоз, черен пипер, 1-2 глави лук, нарязани на тънки кръгчета, 4 
яйца, 1 домат, нарязан на филии, 200 гр. кашкавал или моцарела, босилек по желание. 
 Начин на приготвяне: Омесваме каймата с яйцето, чесъна, солта, черния пипер, магданоза 
и натрошената филията сух хляб. В тиган загряваме мазнина за печене. Разрязваме четирите пит-
ки на напречни половинки. Запържваме лука и го разпределяме върху едната половинка на пит-
ката, добавяме по резен домат и босилек. От каймата оформяме кюфтета, горе-долу с диаметър 
на питката и също ги изпържваме в мазнината. Слагаме кюфтето над домата. Върху тях редим 
ивици кашкавал или моцарела и ако е необходимо загряваме в микровълнова, докато се разтопи 
кашкавалът. Изпържваме яйца на очи и добавяме във всяка питка и захлупваме. 

 

ГЮВЕЧ С АГНЕШКО МЕСО И СЕДЕМ ВИДА ЗЕЛЕНЧУЦИ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 1 кг. агнешко месо, олио, сол, подправки според вкуса Ви, черен пипер и поло-
вин връзка магданоз, картофи половин кг., грах – 1 малка консерва, 200 гр. домати от консерва 
или 3 бр. пресни, 3 средни моркова, 2 глави лук, връзка чесън, 3 чушки. 
 Начин на приготвяне: Нарязвате месото на късове според предпочитанията Ви и леко го 
запържвате в тиган. Зеленчуците се режат на форми по желание, само картофите по на едро, за да 
не се разварят. Всички продукти се слагат сурови в глинен гювеч плюс месото и се разбъркват. 
Добавят се солта, олиото и подправките. Заливате с вода до покриване на продуктите, захлупвате 
с капака и печете в предварително загрята фурна на 250 градуса поне час и половина. 

 

НАТУРАЛНО ПЕЧЕНИ ЯБЪЛКИ 
(предложение на Панайот Димитров от Русе) 

 
 Продукти: ябълки, колкото събира тавата Ви. 
 Начин на приготвяне: Взема се тава и се подреждат измитите добре ябълки плътно една 
до друга, които предварително сте почистили откъм дръжката с нож за картофи, за да се образува 
кладенче. Кладенчето се пълни с вода и се пекат на 180 градуса докато леко се запекат, после се 
оставят малко да постоят във фурната. Сервират се, след като изстинат. 

 

САРАЙСКО СЛАДКО  
(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 
Продукти: 1 студен (сух) хляб, 4-5 яйца, 1 ч.ч. прясно мляко, 1 ч.ч. мазнина, една и поло-

вина ч.ч. захар. 
 Начин на приготвяне: Обелва се кората на хляба и се нарязва на филии по форма, която 
желае домакинята: обли, триъгълни, четириъгълни. Яйцата се разбиват с прясното мляко. Филий-
ките се панират и пържат в сгорещена мазнина. Нареждат се в тава или в плоска чиния (поднос) и 
като изстинат се заливат с хладък сироп, приготвен от чаша и половина захар и чаша и половина 
вода. 
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ТИГЪРЪТ Е НАЙ-ПОПУЛЯРНАТА В СВЕТА ДИВА КОТКА 
- продължение - 

 Неговото излъчване е сякаш по-благородно в сравнение с ягуара, риса или черната пантера, 

например и се доближава до това на лъва. Разбира се, на външен вид тигърът значително се отли-

чава от своя кралски роднина, но черепите им са толкова сходни, че трудно бихте ги различили. 

Като външност тигърът е много по-близък до обичайната ни представа за котка. Тялото му е из-

дължено, гъвкаво, с не особено дълги крайници, главата е кръгла, опашката му е дълга и равно-

мерно покрита с козина по цялата си дължина. Но котка или не, това е огромно и могъщо живот-

но, което в естествени условия прави поразяващо впечатление с лекотата и ловкостта на движе-

нията си. На дължина тялото на тигъра обикновено е между 180 и 280 см., опашката му – около 

90, а теглото му – от 227 до 272 кг. Най-характерната особеност във външността на тигъра е бле-

до или златисто пясъчната окраска на козината с редуващи се напречни линии, чийто рисунък 

може да бъде много различен. Това е и един от признаците, по които се различават подвидовете 

тигри. Основната част на местообитанието им е в тропическите и субтропическите ширини. Спо-

ред възприетото от повечето зоолози мнение, на Земята са съществували 7 подвида тигри: ин-

дийски, китайски, суматренски, явански, балийски, турански и амурски. Някои учени отделят и 

осми – индокитайски вид, други пък отричат разделянето на двата подвида тигри от о. Суматра и 

този от Ява. Навсякъде по света тигрите са поставени под абсолютната закрила на закона. И въп-

реки това те продължават да са застрашени от човека – през 70-те години на 20 в. е обявен за 

унищожен един подвид, а още 3 са на границата на изчезването. 

 Индийският тигър е познат и като бенгалски или кралски тигър. Счита се за един от най-

красивите и сравнително едри представители на рода. Той е разпространен главно в Индия, но се 

среща и в Бангладеш, Непал, Бирма, Тайланд, Виетнам, Камбоджа, Лаос и на полуостров Мала-

ка. Безмилостното изтребление на тигрите в тези страни през 19 в. нанася огромна, трайна и поч-

ти непоправима вреда на бенгалския тигър. По официални данни са избити около 150 000 тигри. 

В началото на 20 в. те са били около 40 000, а днес са по-малко от 2000 в самата Индия и малко 

повече в околните страни. В Индия понякога се срещат и специално се развъждат бели тигри, 

при които на бял фон са разположени кафяви ивици. Очите на тези големи диви котки са насите-

но сини. Красиви са, но и сякаш малко странни.  

 Амурският тигър е по-известен у нас като 

усурийски по името на р. Усури – един от прито-

ците на Амур. Там са разположени едни от най-

красивите и най-ценните природни резервати на 

Русия. Руснаците пък предпочитат да го наричат 

сибирски – може би като спомен от времето, кога-

то този тигър е обитавал цялата територия на Си-

бир. А днешният компромисен вариант на името 

на този далекоизточен подвид тигър е амурски. 

Сибирският, амурският или усурийският тигър е 

най-голямата хищна котка в света. Дължината на Амурски тигър с малки тигърчета 
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тялото му достига 4 м., а теглото – 350 кг.  

 Китайският тигър живее в Южен Китай. Той има канелено-светло кафява окраска, а тъм-

но кафявите му напречни ивици са много тесни и доста раздалечени. Среден е на ръст и размер 

сред събратята си от другите подвидове тигри, с тегло между 150 и 200 кг. В момента има около 

250 представители на този подвид. 

 Суматренският тигър е един от най-дребните подвидове. На дължина тялото заедно с 

опашката му е между 190 и 230 см., а теглото му е само около 120 кг. Обитава остров Суматра и 

полуостров Малака. Някои учени обаче считат, че тигрите от о. Суматра и тези от о. Ява са един 

и същ подвид. 

 Яванският тигър е най-дребният и най-редкият тигър на Земята. От многобройните краси-

ви тигри на острова днес са останали единици единствено в резервата „Меру Берити” в източната 

част на Ява. За съжаление вероятността тези тигри да оцелеят и отново да се размножат е много 

малка. Същото е било положението и с балийския тигър, който е бил още по-дребен от тигъра от 

о. Ява и с много по-светъл основен цвят на окраската. Днес той се счита за напълно изчезнал – 

това е станало само преди около 30-40 години. Специалистите отделят още три подвида тигри – 

всички те унищожени от човека през втората половина на 20 в.  

 Корейският тигър – макар и изчезнал, той все още поражда спорове дали просто не става 

въпрос за по-дребни представители на сибирския тигър, известен ни повече като усурийски или 

амурски тигър. Но вече нямаме шанс да разберем това. Таримският тигър – известен още като 

лобнорски тигър. Той е много сходен с туранския тигър, но все пак е признат за безспорен изчез-

нал отделен подвид. Ако в това, че има отделно име в класификацията, има нещо утешително. 

Туранският тигър – наричан още тюркменски или каспийски тигър, е обявен официално за изчез-

нал за територията на бившия Съветски Съюз през 1978 г.  

 Туранският тигър е бил сред най-едрите представители на тигрите с дължината на тялото 

на мъжките около 2 м. и опашка близо метър. Теглото им било около 200 кг. Окраската му е била 

по-ярка от тази на амурския тигър и без големи сезонни разлики. Обитавал е Иран, Афганистан, 

Закавказието, Казахстан и Средна Азия. В началото на 18 

в. се е срещал и в Азербайджан, Колхида и Аджария. В 

Грузия и Армения съществува до началото на 20 в., както 

и в Киргизия и Туркмения. Фаталното намаляване на 

броя на туранските тигри е през 30-те и 40-те години на 

20 в. И вината не е на ловците. Много по-страшен се 

оказва проблемът с унищожаването на основаната среда 

на обитанието на туранските тигри: тугайните гъсталаци 

и населяващата ги фауна. Заради липсата на плодородни 

земи близо до вода населението масово започва да пали и 

унищожава крайбрежните богати на живот храсталаци. Загиват предимно малките тигърчета. В 

пожарите загиват и копитните животни – храна за възрастните тигри. Докато учените усетят как-

ва беда се надига, вече било невъзвратимо късно. 

Източник: www.tigerpath.ru  

Турански тигър 
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30 НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 
- с продължение - 

 
 1. Щастието идва отвътре. Прекарваме прекалено много от живота си търсейки външно 
одобрение, което ни убягва. Оказва се, че всичко се крие вътре. 
 
 2. Бъди благодарен за всичко. За доброто, за лошото. Целият ти живот е безценен дар. Удо-
волствието, болката – всичко е част от него. 
 
 3. Леки промени във възприятията ще променят целия ти живот. Когато се чувстваш упла-
шен, ядосан или наранен, просто избери да погледнеш на ситуацията от друг ъгъл. 
 
 4. За да бъдеш верен на себе си, не можеш да правиш всеки около теб щастлив. По-добре е 
да рискуваш да не те харесат задето живееш истински, отколкото да те обичат, но да се престру-
ваш. 
 
 5. Светът е нашето огледало. Това, което харесваме в другите е отражение на това, което 
обичаме в себе си. Това, което ни разстройва у останалите е силна индикация за това, което тряб-
ва да търсим в себе си. 
 
 6. Всеки идва на този свят с някаква цел. От теб зависи да приемаш уроците на живота. 
Колкото по-трудно е, толкова по-важен е урока. 
 
 7. Никога не приемай нещата лично. Това, което останалите правят е отражение на случва-
щото се в техния живот и вероятно няма нищо общо с теб. 
 
 8. Разходка сред природата върши чудеса. Да поемеш чист въздух и да се насладиш на кра-
сивата земя е отрезвяващо и повдига духа. 
 
 9. Поставете страховете и слабостите си в центъра, това е единственият начин да минете 
през тях. Болката от сблъсъка с истината си струва в дългосрочен план. 
 
 10. Перфекционизмът е илюзия. При това болезнена. Отпусни се. Цели се към съвършенст-
во, но си позволявай грешки и да бъдеш щастлив независимо от всичко. 
 
 11. Свали капаците. Не се съсредоточавай само върху собствените си цели и желания, за-
щото ще изпуснеш красотата на живота и хората около теб. Светът е зашеметяващо красив, кога-
то си отворил широко очи. 
 
 12. Важна е не крайната цел, а пътуването.  
 
 13. Прошката не е за другия човек. Тя е за теб, за да получиш мира и свободата, които зас-
лужаваш. Прощавай бързо и често. 
 
 14. Всички имаме невероятна интуиция. Когато се научим да стоим и слушаме, можем да 
открием много първична мъдрост. Слушай тихия шепот на сърцето си. То знае пътя. 
 
 15. Остави душата ти да блести! Бъди автентичен. На света няма никой друг като теб. Ско-
чи в истината, живей и дишай така, както само ти можеш. 
 

Източник: www.avenue.bg   
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ФЕРМА ЗА БЕБЕТА 

 Знаете ли какво означава "ферма за бебета"? Подобни заведения били разпространени в ня-

кои държави по време на късната Викторианска епоха. Хора-

та, които ги управлявали, взимали пари от извънбрачно роди-

ли жени „или от такива, които нямали възможност да отгле-

дат децата си” и обещавали да се грижат за тях в замяна. Това 

обаче рядко се случвало. Както знаем от "Оливър Туист", 

например, малчуганите във фермите за бебета водели изклю-

чително мизерен и нещастен живот. Още по-плашещ бил 

фактът, че много от съдържателките на такива места си пра-

вели следната сметка – ако бебето умре, няма да има разходи 

по отглеждането му и предоставените от семейството му пари 

остават чиста печалба. Подобни отвратителни меркантилни 

стремежи довели до наличието на не една и две серийни 

убийци на бебета. Най-известната от тях е англичанката Аме-

лия Дайер. Смята се, че тя е отговорна за смъртта на повече от 400 невръстни дечица, за чието 

отглеждане е взела пари от майките им. Извършвала е престъпленията си в продължение на две 

десетилетия, като неколкократно сменяла местоположението си заради породени у властите съм-

нения относно високата смъртност в нейните "ферми". Отвратителната жена оставяла живи само 

бебетата с най-здравословен външен вид. Представяла ги като "реклама" на родителите, които 

обмисляли дали да й поверят нежеланото си дете. Най-накрая Амелия Дайер била заловена през 

1896 г. От Темза изплувал вързоп с мъртво бебе, след това реката била претърсена и от нея изва-

дили още 6 трупчета. Едното от тях принадлежало на новородената Дорис, чиято майка била сък-

рушена от необходимостта да се откаже от детето си и възнамерявала по-късно да си го върне. За 

съжаление обаче, момиченцето вече билo удушено от г-жа Дайер посредством шивашка лента. 

Смъртта не настъпила веднага: "Харесваше ми да ги гледам с лентата около врата, но скоро из-

дъхваха" – разказва самата убийца. При претърсването на дома й не намерили трупове, но наоко-

ло се носела ужасната миризма на разложена плът. В крайна сметка Амелия Дайер била осъдена 

на смърт чрез обесване. Фермите за бебета обаче продължили да съществуват. Като изключим 

оцелелите сведения за още няколко подобни серийни убийци във Великобритания, намерихме 

вестникарски публикации и от други държави от началото на 20 век. В тях се съобщава за руски-

нята мадам Кузнецова и шведски тандем от мъж и жена – твърди се, че всеки от тях е причинил 

смъртта на около 1000 невръстни дечица. 

Източник: www.jenite.bg 

Амелия Дайер – убийцата на бебета 
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 Да започнем от гардероба, където от няколко месеца стои красивата ви нова риза, но не мо-

жете да я носите, заради досадното мастилено петно. Не, не бързайте да я изхвърляте, а? Дайте 

втори шанс като я натопите в разтвор от две части прясно мляко и една част бял винен оцет. Ос-

тавете ризата да престои една нощ в разтвора и на сутринта петното ще е само лош спомен. 

  * * * 

 Макар да е позната като една от любимите Ви безалкохолни напитки, Кока Кола или Пепси 

може да Ви бъде от полза при почистване на тоалетната. Лимонената киселина в алуминиевото 

кенче спомага за добрия почистващ ефект. Черешовият аромат е за предпочитане, но важното е 

да напръскате тоалетната чиния обилно и да я оставите да престои така една нощ. На сутринта 

отмийте колата с вода. 

  * * * 

 Сменете хартиените кърпи за почистване (или добре познатите домакински ролки) с вестни-

ци. Оказва се, че хартиените салфетки невинаги са най-ефективни за почистване на повърхности, 

особено стъкло. Докато хартиени кърпи просто замазват мазните участъци по гладката повърх-

ност, вестниците се справят безпроблемно, като оставят стъклото блестящо. Това важи особено за 

прозорци, но може да го прилагате и за плочки, стъклени маси, кухненски плотове и др. 

  * * * 

 Ако откриете цветни петна върху Вашите току-що измити съдове, значи е време да пуснете 

съдомиялната машина на "празен ход". Домакинският уред трябва да се самопочисти, като за цел-

та го пуснете да работи един цикъл с пакетче лимонена киселина на кристали (може да я купите 

от всеки хранителен магазин). След това, стартирайте друг цикъл с редовен препарат. За да няма-

те подобен проблем, следващия път почистете добре съдовете си от оцветена храна, преди да ги 

поставите в съдомиялната машина. 

  * * * 

 Филтри и отвори на климатични и въздухообменни инсталации може да парафинирате с те-

чен восък, след като предварително добре сте ги почистили. По този начин прахът няма да се нат-

рупа толкова бързо по тях, а въздухът ще преминава по-добре и ще бъде по-чист.   

 

Източник: www.edna.bg 
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ДЕЦАТА ПИШАТ ПИСМА ДО БОГ 
– с продължение – 

 Писателят от Рига Михаил Димов е направил уникално изследване. Неговата книга "Децата 
пишат писма до Бог" не задължава и не призовава. Просто авторът е намерил най–добрия начин 
да види света през очите на децата. Това са и техните страхове,  радости, болки и обиди. Едва ли 
би могло да се зададе друг подобен въпрос, на който да се получи абсолютно честен отговор. 
 – Здравей, Господи. Как вървят нещата при тебе? Как живееш? Как си със здравето? – Же-
ня, 2 клас. 
 – Ти си създал заповеди за възрастни. Ние измислихме заповеди за децата. Ти само ги поп-
регледай: 1. Щом вече си се родил, не пискай; 2. Не се отказвай от удоволствия, щом душата ти 
ги иска, нали тя е от Бога; 3. Не се пъчи от мързел; 4. В любовта дръж на своите хора; 5. Уважа-
вай майка си и пастрока си; 6. Задоволявай се с малко, понеже и ти самият си още малък; 7. Не 
погубвай природата – ти ще лежиш в нея; 8. Не се обиждай на възрастните, радвай се, че има още 
да живееш и живееш; 9. Не си прави мазоли на зъбите; 10. Не пуши на гладно – 4 "А" клас. 
 – Небето е синьо, когато си в добро настроение ли, Господи? – Надя, 3 клас. 
 – Хората толкова страдат на Земята, нима в твоя ад е още по-зле? – Радик, 4 клас. 
 – А Ти какво образование имаш? – Зайга, 2 клас. 
 – Аз разбрах, че Ти си най-главният на Земята, макар че живееш на небето. А няма ли да те 
преизбират? – Сеня, 1 клас. 
 – Господи, а Ти слушаше ли майка си като дете? – Нина, 2 клас. 
 – А в детството си Ти биеше ли се с децата или беше кротичък? – Костя, 2 клас. 
 – Аз Те обичам, разбира се, но повече обичам мама и татко. Нали не се сърдиш?– Зоя, 3 
клас. 
 – Може ли да не умирам, а? – Юля, 1 клас. 
 – А дето продават свещи в църквата, това Твоят бизнес ли е? – Толик, 2 клас. 
 – На колко години си, Господи? – Валя, 2 клас. 
 – Католиците си имат един Бог, мюсюлманите – друг, юдеите – трети, лютераните –
четвърти, православните – пети. И там горе колко общо сте? – Игор, 4 клас. 
 – Добре, Христос е страдал заради хората, а заради какво страдат хората? – Гриша, 4 клас. 
 – Господи, а къде е сега Христос, с какво се занимава той? – Стела, 2 клас. 
 – А когато стрелят на Земята, Ти какво, не чуваш ли, Господи? – Валери, 2 клас. 
 – Нали първи са започнали да раждат мъжете — спомни си реброто на Адам и Ева. Какво не 
ти хареса в това, че стовари този труд върху жените? – Зоя, 4 клас. 
 – Добре ли Ти е там? – Артьом, 1 клас. 
 – За да ми простиш греха, отначало трябва да съгреша ли? – Петя, 1 клас. 
 – Защо просяците просят милостиня около църквата, за да можеш да отбелязваш кой е дал 
ли? – Ира, 2 клас. 
 – Човек не бива да яде месо, а кюфтета може ли? – Миша, 3 клас. 
 – А Твоите ангели ходят ли на училище? – Вася, 1 клас. 
 – Ти как живееш на небето? Всичко ли си имаш? Или може би ти трябва нещо? – Зина, 3 кл. 
 – Защо се страхуваш да се покажеш на хората? – Нема, 4 клас. 
 – Ти какво мислиш, ние ще имаме ли нормален свят или не? – Света, 3 клас. 
 – Ти можеш ли да ми дадеш късмет и надуваема лодка? – Арвид, 3 клас. 
 – А Ти как си се появил на света? – Альоша, 1 клас. 
 – Може би мога да Ти помогна с нещо? – Света, 2 клас. 
 – Ти откъде ни наблюдаваш? – Руслан, 2 клас. 
 – Дядо Боже, аз колко ще живея? – Оля, 1 клас.  
 – Ти можеш ли да направиш така, че да няма нещастни случаи при хората? – Лада, 2 клас. 
 – Какво Ти е направил моят татко, че толкова не му върви? – Витя, 3 клас. 
 – За какво ни следиш? – Филип, 2 клас. 
 – А Ти как стана всемогъщ? – Ира, 1 клас. 

Източник: www.margaritta.dir.bg  



 20 

 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 
 

(Гравюра от Дюрер) 
 

 Гравюрата е фалшива, защото по времето на Дюрер (1471-1528 г.), Европа не е поз-

навала картофите. Те произлизат от Южна Америка и са внесени в Европа едва през къс-

ния 15-ти и в началото на 16-ти век. 

 

 

ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ  
 

 Задача 1: 

 Вие седите във вертолет, отпред има кон, а отзад – камила.  

 

 Къде се намирате?  

 

 Задача 2: 

 На глух човек е необходима четка за зъби. Отива в магазина и с движенията на чо-

век, който си мие зъбите, той успешно се изразява пред продавачката и покупката е осъ-

ществена. 

 

 Сега, ако там застане сляп човек, който иска да си купи чифт слънчеви очила, как 

трябва да обясни той? 

 

 Задача 3: 

 На сред пустинята лежи мъртъв човек, а на гърба му се намира и причината за 

смъртта. 

 Въпрос: какво има на гърба му? 
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