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АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2016 Г.

 Абонаментът за списание „Звук и светлина” за 2016 г. 
 (издава се ежемесечно – 12 броя за 2016 г.) е, както следва:

 на плоско-печатен шрифт – 8 лева
 на компакт диск в MP3 формат – 10 лева
 на брайлов шрифт – 6 лева

 Срок за абонамент: 15 декември 2015 г.
� Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 
15 декември (по Интернет или на хартия). Без заплащане на абонаментната 
такса, такъв няма да се прави. Също така, не може да се направи абонамент, ако 
не е подадена и писмена заявка за това!
  Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
� – Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или 
институция – точното й наименование и името на служителя й, получаващ 
списанието.
� – Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, 
етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, 
град или село.
� – Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен 
носител, на компакт диск, на брайл – и колко екземпляра (например по един или 
по повече). 
� Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на 
НАСГБ, както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от 
председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). 
Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно 
точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй 
като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през тази 
година). 
� Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
� – Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
� – Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: 
пощ. кут. № 29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Иван Валентинов Попов 
(пощенските разходи по изпращането на записа са за сметка на подателя). 
В този случай не трябва да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото 
адресираните така писма и записи много често се губят. Ако изпращате 
телеграфен запис, моля да ни уведомявате и по друг начин (телефон, имейл, 
скайп), тъй като от пощенския клон в този случай не ни оставят уведомления на 
хартия. 
� – Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: 
Банка „Райфайзенбанк“ ЕАД,  офис Пловдив 2, бул. „Шести септември“ №125, 
гр. Пловдив, IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF. 
Едновременно с банковия превод, задължително да се изпрати и писмена 
заявка за абонамент.�  

Председателите на ТО на НАСГБ, да окажат съдействие на членовете за 
осъществяването на абонамента.
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СПОРТЕН ПРАЗНИК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ  
ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

 Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) организира и проведе 
„Спортен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите“ от 09-ти до 16-ти август 2015 
г. в гр. Варна. Бяха включени 85 участника, от които 69 сляпо-глухи спортисти и 16 интерпрета-
тори и придружители, от 18 териториални организации (ТО) на НАСГБ (Асеновград, Благоев-
град, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Кърджали, Плевен, 
Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора, Харманли, Шумен, Ямбол), както и от Националния 
център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“. Участниците от страната бяха настанени 
в общежитието на Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии 
“Дмитрий Иванович Менделеев”. 
 Спортният празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, се състоеше от шест 
национални спортни първенства на сляпо-глухите: по шахмат, спортна табла, боулинг, лека атле-
тика, канадска борба и дартс. Първенствата се проведоха в столовата на общежитието, с изключе-
ние на боулинга и леката атлетика. Поради ограничения обем, който имаме за публикуване, в нас-
тоящата статия ще споменем само отборните класирания. Всички индивидуални класирания на 
спортния празник, както и отборните, включващи всички резултати, са изпратени по официален 
път до председателите на ТО на НАСГБ, и интересуващите се членове могат да ги научат при тях. 
Награждаването в спортните първенства бе осъществявано от председателя на НАСГБ Димитър 
Парапанов, който връчи следните видове отличия за първите три места: в индивидуалните класи-
рания – дипломи и медали: златен, сребърен и бронзов; в отборните класирания – дипломи и ку-
пи: голяма, средна и малка.  
 12-то национално първенство по шахмат на сляпо-глухите се състоя на 10 и 11-ти ав-
густ, в 7 кръга, по швейцарска система. Участваха 21 шахматиста от 11 ТО на НАСГБ в общо ин-
дивидуално класиране. Съдия бе Коста Ангелов. В отборното класиране, на 1-во място е „А“ от-
бор на ТО Варна, на 2-ро място – ТО Пловдив, и на 3-то място: „Б“ отбор на ТО Варна.  
 4-то национално първенство по спортна табла на сляпо-глухите се състоя на 12-ти ав-
густ с 33 участника, от които 10 жени и 23 мъже, в отделни индивидуални класирания. Игра се в 5 
кръга по система с директна елиминация до 3 игри на човек. Съдия бе специалният педагог Деян 
Славов. Отборно класиране: 1-во място: ТО Варна; 2-ро място: сборния отбор на ТО Сливен и 
Бургас; 3-то място: НЦРСГ „Х. Келър“.  
 2-то национално първенство по боулинг на сляпо-глухите се проведе на 13-ти август в 
боулинг-зала „Галакси“, хотел „Черно море“, със съдия Тодор Димитров. Регламентът бе по три 
игри на човек, като слабовиждащите бяха по 2 души на писта, а напълно слепите играеха сами на 
писта. Тъй като залата бе от 9 писти, бяха нужни 4 последователни кръга за представянето на 
всички. Бяха определени осем различни индивидуални класирания за спортистите, като 49-те 
участници бяха разделени едновременно в категориите: пол (мъже и жени), зрение (напълно сле-
пи и остатъчно зрение) и възраст (в две възрастови групи). В отборното класиране, на 1-во място 
е ТО Пловдив, на 2-ро място е ТО Добрич и на 3-то място е ТО Асеновград.  
 11-то национално първенство по лека атлетика на сляпо-глухите бе проведено на 14-ти 
август на стадион „Локомотив“, със съдия Георги Тихов. Включиха се 58 състезателя, в общо 
шест дисциплини, от които две бегови: 60 метра гладко бягане и 200 метра спортно ходене, и че-
тири технически дисциплини: скок дължина от място; тласкане на гюлле; хвърляне на диск и 
хвърляне на копие. Във всяка дисциплина бяха определени няколко индивидуални класирания, 
като участниците бяха разделяни по пол и по възраст. Разделянето по зрение бе задължително в 
беговите дисциплини, а според възможностите се правеше и в техническите дисциплини, като се 
спазваше правилото за минимум 3 участника в дадено класиране. Общо бяха оформени 36 инди-
видуални класирания. В отборното класиране, на 1-во място е ТО Пловдив, на 2-ро място е ТО 
Добрич и на 3-то място е ТО Варна.  
 7-то национално първенство по канадска борба на сляпо-глухите се състоя на 15-ти ав-
густ до обяд. Съдия бе Емилия Стоянова. Участваха 35 състезателя, които след измерване на точ-
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ното тегло с кантар, по решение на съдията, бяха разделени в категории по пол и тегло (жени – до 
75 кг. и над 75 кг., мъже – до 80 кг. и над 80 кг.), по ръка – лява и дясна, както и по възраст на две 
възрастови групи. Общо се излъчиха 16 индивидуални класирания. В отборното класиране, на 1-
во място е ТО Варна, на 2-ро място е ТО Пловдив и на 3-то място е ТО Шумен.  
 В следобеда на 15-ти август се проведе 4-то национално първенство по дартс на сляпо-
глухите. Съдии бяха Христо Атанасов и Мартин Николов от дартс клуб „Максим“, които предос-
тавиха професионални дартс–стрели и мишени с предпазни табла и локално осветление. Първенс-
твото се проведе съгласно турнирните правила за спорта „дартс“: игра „301“ до 10 тройни хвърля-
ния, в двубои с директна елиминация. Съгласно регламента, се състезаваха участници само с ос-
татъчно зрение. 29-те състезателя бяха разделени на 2 индивидуални класирания: 12 жени и 17 
мъже. В отборното класиране, на 1-во място е ТО Пловдив, на 2-ро място е ТО Русе и на 3-то мяс-
то е ТО Асеновград.  
 

12-ТИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ  

11-ТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА 
САМОДЕЙНОСТ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

 В рамките на 12-ти национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите на 
11.09.2015 г. в зала „Москва” на хотел „Новотел”, гр. Пловдив бе проведен 11-ти национален фес-
тивал на художествената самодейност на сляпо-глухите. 
 Участваха самодейци от 14 териториални организации (ТО) на Националната асоциация на 
сляпо-глухите в България (НАСГБ): Асеновград, Бургас, Варна, Габрово, Горна Оряховица, Доб-
рич, Неделино, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Харманли, Шумен, Ямбол, както и от Нацио-
налния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър”. 
 Журито на фестивала беше в състав от 5 специалиста: председател на журито: проф. д-р 
Светла Станилова, Декан на Факултет „Музикален фолклор и хореография”, Академия за музи-
кално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) – гр. Пловдив, и членове на журито: доц. 
Владимир Генадиев – декан на факултет "Изобразителни изкуства", АМТИИ – гр. Пловдив; г-жа 
Спаска Джангозова – специалист по жестов език, изкуства на мимиката и жеста, координатор на 
Районна организация (РО) – Пловдив на Съюз на глухите в България (СГБ); г-н Стефан Стойчев – 
поет и г-жа Иванка Иванова – народна певица. Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов 
удостои класираните на първо, второ и трето място участници с дипломи и съответно златен, сре-
бърен и бронзов медал. Той също така връчи и паричните награди, предоставени като дарение от 
Министерство на културата. Паричните награди бяха в следните размери: категория „соло“: за 1-
во място – 10 лв., за 2-ро място – 8 лв. и за 3-то място – 6 лв.; категория „дует“: за 1-во място – по 
10 лв. на човек (общо за дуета 20 лв.), за 2-ро място – по 8 лв. на човек (общо за дуета 16 лв.) и за 
3-то място – по 6 лв. на човек (общо за дуета 12 лв.); категория „състав“: за 1-во място – 80 лв., за 
2-ро място – 60 лв. и за 3-то място – 42 лв.  
 Във фестивала участваха сляпо-глухи хора (с едновременни увреждания на зрението и слу-
ха): слепота или слабо зрение, и глухота или тежко чуване. Съответно, имаше жанрове, които се 
изпълняват с жест и мимика (синхронно художествено изпълнение с жест и мимика на песен или 
литературна творба; пантомима; театър с жест и мимика), а също така имаше и песенно-
инструментални жанрове, при които участниците разчитаха на остатъчния си слух. Представи се 
изложба на произведения на сляпо-глухи, някои от които са напълно слепи, а други имат остатъч-
но зрение. Водещ на фестивала бе Деян Славов, специален педагог в НЦРСГ „Хелън Келър“.  
 Класирането бе следното: Жанр: Специфични възможности на сляпо-глухите: 1-во място: 
Илия Желязков Желязков – НЦРСГ „Хелън Келър”. Жанр: Синхронно пеене с жест и мимика 
(соло): Специална награда и 1-во място: Искра Иванова Пръшева – НЦРСГ „Хелън Келър”. Жанр: 
Синхронно пеене с жест и мимика (дует): 1-во място: Искра Иванова Пръшева и Деян Славов 
Славов – НЦРСГ „Хелън Келър”. Жанр: Пантомима (дует): 1-во място: Венцислава Асенова Евти-
мова и Красимир Венелинов Евтимов – НЦРСГ „Хелън Келър”. Жанр: Художествено слово с 
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жест и мимика – лично творчество (соло): 1-во място: Калинка Панайотова Ковачева – ТО Доб-
рич; 2-ро място: Ангелина Андреева Кръстева – ТО Стара Загора. Жанр: Художествено слово с 
жест и мимика – рецитиране на творба от чужд автор (соло): 1-во място: Искра Иванова Пръшева 
– НЦРСГ „Хелън Келър”; 2-ро място: Али Али Неби – НЦРСГ „Хелън Келър”. Жанр: Театър на 
мимиката и жеста (дует): 1-во място: Сийка Желязкова и Илия Желязков Желязков – НЦРСГ 
„Хелън Келър”. Жанр: Класическо пеене (соло): 1-во място: Дияна Йорданова Кръстева – ТО Вар-
на. Жанр: Естрада (соло): 1-во място: Пенка Ангелова Николова – ТО Русе; 2-ро място: Димка 
Симеонова Дамянова – ТО Пловдив; 3-то място: Марин Митков Маринов – ТО Пловдив. Жанр: 
Естрада (дует): 1-во място: Дует „Настроение” – Кирил Георгиев Дамянов и Димка Симеонова 
Дамянова – ТО Пловдив; 2-ро място: дует Пенка Ангелова Николова и Иван Димитров Николов – 
ТО Русе; 3-то място: дует Дияна Йорданова Кръстева и Станислав Николов Парушев – ТО Варна. 
Жанр: Художествено слово – лично творчество (соло): 1-во място: Димитър Петков Грудев – ТО 
Варна; 2-ро място: Лушка Николова Маджарова – ТО Асеновград. Жанр: Художествено слово – 
рецитиране на творба от чужд автор (соло): 1-во място: Димитър Маринов Димитров – ТО Горна 
Оряховица; 2-ро място: Светла Йорданова Маринова – ТО Добрич; 3-то място: Иван Костадинов 
Шопов – ТО Асеновград. Жанр: Художествено слово – рецитиране на творба от чужд автор 
(дует): 2-ро място: Диана Тодорова Делчева и Калина Стамова Стайкова – ТО Харманли. Жанр: 
Стари градски песни (соло): 1-во място: Митко Колев Димитров – ТО Ямбол; 2-ро място: Денка 
Тодорова Георгиева – ТО Ямбол; 3-то място: Маргарита Иванова Янакиева – ТО Харманли. 
Жанр: Стари градски песни (дует): 1-во място: дует „Настроение” – Кирил Георгиев Дамянов и 
Димка Симеонова Дамянова – ТО Пловдив; 2-ро място: дует Ваня Ницова Петкова и Мария Пас-
калева Илиева – ТО Добрич; 3-то място: дует Йорданка Маркова Стайкова и Върбина Любенова 
Станкова – ТО Шумен. Жанр: Стари градски песни (състав): 1-во място: Фолклорна група 
„Здравец“ с худ. ръководител Златка Славова – ТО Пловдив; 2-ро място: Състав за стари градски 
песни „Антица” с художествен ръководител Мария Паскалева – ТО Добрич; 3-то място: Група 
„Еделвайс” с художествен ръководител Даниела Йорданова и корепетитор Милен Михов – ТО 
Шумен. Жанр: Народно пеене (соло): 1-во място: Митко Колев Димитров – ТО Ямбол; 1-во мяс-
то: Стефка Стоянова Карамфилова – ТО Неделино; 2-ро място: Димитър Йорданов Стоянов – ТО 
Пловдив; 3-то място: Иван Жеков Тодоров – ТО Русе; 3-то място: Парашкева Кръстева Емилова – 
ТО Пловдив. Жанр: Народно пеене (дует): 1-во място: дует Стойко Данчев Карамфилов и Стефка 
Стоянова Карамфилова – ТО Неделино; 2-ро място: дует „Кей Ди“ – Катя Николова Кряжева и 
Димитър Маринов Димитров – ТО Горна Оряховица; 3-то място: дует „Родопски звън“ – Ася Ев-
тимова Бурова и Кирил Митков Родопски – ТО Пловдив. Жанр: Народно пеене (състав): 1-во мяс-
то: Фолклорна група „Здравец” за обработен и автентичен фолклор с художествен ръководител 
Златка Славова – ТО Пловдив; 2-ро място: Битова група „Родопски глас” с художествен ръково-
дител Стойко Карамфилов – ТО Неделино; 2-ро място: група за народни песни „Орхидея“ с худ. 
ръководител Васил Оцов – ТО Пловдив. Жанр: Инструменталисти (соло): 1-во място: Иван Жеков 
Тодоров – ТО Русе; 2-ро място: Васил Славчев Оцов – ТО Пловдив; 3-то място: Илия Димитров 
Гуделов – НЦРСГ „Хелън Келър“. Почетна награда на журито: Колю Георгиев Колев – ТО Доб-
рич (за изключително изпълнение на добруджански народни танци). Жанр: Изложба – Изящно 
изкуство: 1-во място: Катя Мирославова Парапанова – НЦРСГ „Хелън Келър“; 2-ро място: Ганка 
Георгиева Параскевова – ТО Варна; 3-то място: Кирил Георгиев Дамянов – ТО Пловдив. Жанр: 
Изложба – Приложно изкуство: 1-во място: Янко Димитров Стайков – ТО Шумен; 2-ро място: 
Лушка Николова Маджарова – ТО Асеновград; 3-то място: Митко Колев Димитров – ТО Ямбол. 
Жанр: Изложба на уникална колекция шахове: 1-во място: Никола Петров Колев – ТО Бургас. 
 В заключение, за духа на празника на специфичните възможности на сляпо-глухите и фести-
вала на художествената самодейност, красноречиво говорят думите на Аврам Аврамов от Велико 
Търново, споделени в писмо до сляпо-глухия самодеец Илия Гуделов: „...Наследил таланта на дя-
до си, майстора-гъдулар Илия Гуделов, ти за пореден път се качи на фестивалната сцена в гр. 
Пловдив. Със звуците на старата гъдулка стопли сърцата на слушателите и заслужено още вед-
нъж окачи медал на гърдите си. На 75 години ти отново потърси сили да ознаменуваш фолклор-
ната музика, духът на нашата нация!...“. 

Блокът подготви: Светлозар Парапанов 
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С ВИСОК ДУХ 
 

 Успешно завърши 11-ият фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите в Бъл-

гария. Признавам – не знаех, че има такова изобилие от таланти сред тях. За първи път присъст-

вах на този висок културен форум като член на журито и изненадите ми бяха още в началото. Те 

започнаха с жанра „синхронно пеене с жест и мимика”, в който Искра Пръшева възхити със свое-

то изпълнение публика и жури. Следваха пантомима, художествено слово с жест и мимика, теа-

тър на мимиката и жеста. Някои от изпълнителите бяха на почти професионално ниво и напълно 

заслужиха високите награди. Втората изненада за мене беше, че участваха мои познати, солисти и 

вокални групи от други фестивали в страната, където се представят на високо ниво. Тук не мога 

да не спомена пловдивския дует „Настроение” – Димка и Кирил Дамянови, носители на златни 

медали от фестивалите в Перник, Пловдив, Варна и други градове на страната. И Диана Кръстева 

от Варна възхити жури и публика с професионалното си изпълнение на песента от световната 

класика „Аве Мария”. Дуети и солисти в жанр “Естрада” изпяха трудни за изпълнение известни 

български хитове. Емоционално се представиха изпълнителите на стари градски песни. Най-

добър при солистите беше Митко Димитров от Ямбол, а дует „Настроение” също получи златен 

медал. В художественото слово – лично творчество, невероятният рецитатор Димитър Грудев от 

Варна, който с емоционалното изпълнение на стихотворението си „Приказка за земята и нейния 

неразумен син” изтръгна бурни и нестихващи аплодисменти. А хумористът Димитър Димитров 

от ТО – Горна Оряховица беше най-добър в жанра. Естествено най-много бяха представилите се в 

българския фолклор. Изключителните изпълнители на народни песни затрудниха журито, което 

направи компромисен жест и отсъди две първи награди на Митко Колев от Ямбол и Стефка Ка-

рамфилова от Неделино. Групите и дуетите също бяха на ниво и показаха, че българщината е жи-

ва. Още един почетен диплом на журито заслужи вече не в първа младост Колю Колев от Добрич. 

С много младежка жар той изпълни добруджански народни танци. Възхитихме се от изящното 

изкуство на Катя Парапанова от Пловдив. Нейните картини живопис остават впечатление за сре-

ща с професионален художник. В приложните изкуства най-добър беше Янко Стойков от Шумен, 

а за уникалната изложба на шахове Никола Колев от Бургас получи заслужено признание. 

 В един от антрактите разговарях с Желязка Тилева, зрителка от Стара Загора. Тя сподели, че 

е очарована от таланта на изпълнителите и с нетърпение ще очаква следващите им изяви. 

 Всички си тръгнаха доволни от чудесните фестивални дни. Най-емоционалните споделиха, 

че още от утре ще започнат подготовка за новите си изяви на самодейната сцена. В Съюза на ин-

валидите има лозунг „Равни с здравите, но по-силни духом”. Това напълно се отнася и за сляпо-

глухите в България!!! 

Стефан Стойчев, член на журито 
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ДА ПАЗИМ И СЪХРАНЯВАМЕ СВОБОДАТА 
 25 септември е добричкият Великден. Тази година се навършиха 75 г. от подписването на 
Крайовският мирен договор, възвръщането на Южна Добруджа към България и 25 г. от указа на 
президента Желю Желев за възвръщане на старото име на града Добрич. Членовете на ТО на сля-
по-глухите в Добрич се включихме в тържествата по повод празника. В ранното утро посетихме 
военните гробища и положихме цветя на падналите за свободата на Добруджа. След това присъс-
твахме на тържествено заседание на общински съвет, което се състоя в зала Добрич. На обяд се 
хванахме на голямото кръшно хоро, извило се на площада. Наслаждавахме се на добруджанските 
ритми на всички фолклорни състави от града ни. Светла Маринова взе участие в програмата, като 
рецитира стихотворението на Христо Ботев „Тъмен се облак зададе”. Калинка Ковачева и Мария 
Паскалева взеха участие в поетичния конкурс „Моята Добруджа”, организиран от БЧК със свои 
произведения. Същите бяха номинирани и получиха награди. Във връзка с бележитите дати в 
клуб „Детелина” бе поканен краеведът Атанас Пеев. Той запозна членовете накратко с историята 
на Добруджа. 
 Срещата приключи много вълнуващо и стигнахме до извода, че великите дела и страдания 
на нашите предшественици ни задължават никога да не забравяме историческите събития. Свобо-
дата е изключителна ценност, която ежедневно трябва да се отстоява и съхранява. Всеки един от 
нас носи отговорността утре да живеем по-добре от днес. Да обичаме и пазим града си. 

 
Калинка Ковачева 

ВЪЛНУВАЩА И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА 
 ЕКСКУРЗИЯ ДО ПЕРПЕРИКОН 

 На 12.09.2015 г. след приключване на 11-я фестивал за хора с увреждания в гр. Пловдив, къ-
дето варненските участници се представиха добре, спечелиха 5 медала – два златни, един сребъ-
рен и два бронзови, бяхме поканени в гр. Кърджали да участваме в състезанията по канадска бор-
ба на хора с увреждания – „Воля за победа” от различни градове на България. Искам да отбележа, 
че в състезанието по Канадска борба, Ваньо Биячев и Цонка Трифонова, спечелиха 3-то място – 
Бронзов медал за лява ръка. 
  Преди да се явим на състезанията, които бяха на следващия ден ние предприехме екскурзия 
до Перперикон. Водеше ни екскурзовод, който ни обясняваше и разказваше много интересни ис-
торически неща за този век. Групата ни – Станчо Добрев, Ганка Параскевова, Ваньо Биячев, Цон-
ка Трифонова, Цветанка Пехливанова, Николай Коев и шофьора ни – Веско, тръгнахме по стъп-
ките на древните хора, които някога са вървели по този път из скалният град. Ние искахме да раз-
гледаме това интересно место. Перперикон е една от най-популярните туристически дестинации в 
България през последните години. По мащабност археологическия комплекс е на второ място в 
България, след Царевец. Това посещение на историческото място, ни развълнува дълбоко. Върна 
ни назад във вековете, за да научим и да разберем, какви древни хора са живели някога по нашите 
земи, как е преминал животът им, какво е съградено и какви са техните постижения през векове-
те. За нас, тази екскурзия ще остане незабравима. Благодарим на организаторите. 

Ганка Параскевова 

 



6 

 НА ФЕСТИВАЛ В ГРАД ПЕРНИК 
 Ние, ТО на НАСГБ гр. Русе по покана участвахме на Девети Републикански многожанров 
фестивал на хора с увреждания на 11-12.07.2015 г. Групата се представи с богат репертоар. При 
1800 участника на фестивала журито ни даде много добри оценки – Златен медал за естрадно пее-
не на Пенка и Иван Николови, сребърен медал на група „Росна китка” – фолклорни песни, Брон-
зов медал „Нежни чувства” – стари градски песни, Бронзов медал на соло – инструментално из-
пълнение, три дипломи и грамоти за цялостно и индивидуално изпълнение. Участваха Анелия 
Джигнарова, Галина Петкова, Иван Николов, Недка, Панайот Димитров, Петранка Георгиева, 
Пенка Николова, Правда Минчева и Иван Жеков – ръководител на групата. 
 Благодаря от все сърце на всички участници и пожелавам да са здрави, с висок дух и повече 
усмивки! 

Панайот Димитров 

 

РАДВАМЕ СЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ УСПЕХИ 
 От 9 до 16 август в гр. Варна се проведе национален спортен празник на специфичните въз-
можности на сляпо-глухите. От ТО на НАСГБ Шумен в спортната надпревара се включиха трима 
спортисти, които се представиха много добре. Те 
спечелиха девет медала – три златни, три сребър-
ни и три бронзови. По уважителни причини от-
съства Фахредин Асанов, нашия добър шахма-
тист и спортист, който със сигурност също щеше 
да спечели няколко медала. Ивелин Тодоров 
председател на новоучредения ни спортен клуб 
извоюва три златни медала – два по канадска 
борба – лява и дясна ръка, един – хвърляне на 
копие и един сребърен на гюле.  
 Янко Стайков на канадска борба спечели 
два сребърни – за лява и дясна ръка и бронзов за 
тласкане на гюле. Йорданка Стайкова два брон-
зови медала на канадска борба за лява и дясна 
ръка. Нашата организация се гордее се с тях! 
 На 11-я Национален фестивал на художествената самодейност, който се проведе на 
11.09.2015 г. в гр. Пловдив, хотел „Новотел”, ТО на НАСГБ – Шумен се представи с група 
„Еделвайс” в жанра стари градски песни и група „Китчица” за народни песни с ръководител Да-
ниела Маринова и корепетитор Милен Михов. Конкуренцията беше на високо ниво, защото изя-
вите на самодейците се оказаха от добри по-добри. Резултатите не бяха тези, които ние очаквах-
ме, тъй като юни, юли и август репетирахме с малки прекъсвания. И най-интересното и важно е, 
че нашият корепетитор Милен Михов се завърна специално от чужбина, за да ни подготви за фес-
тивала. Група „Еделвайс” се класира на трето място с бронзов медал. Трето място извоюва и дуе-
та на Йорданка Стайкова и Върбина Станкова в жанра стари градски песни, с песента „Любов”. 
Златен медал журито присъди на Янко Стайков за красивите му дърворезби. От сърце благода-
рим на организаторите на това крупно мероприятие в лицето на председателя на НАСГБ – Дими-
тър Парапанов, компетентното жури, ръководството на хотел „Новотел” и на кмета на община 
Шумен Красимир Костов – за предоставения ни превоз до Пловдив и обратно. 
 Вълнуващите срещи с приятели и изживените мигове и емоции, добрите резултати дълго 
ще сгряват сърцата на шуменци. 
 Тези големи празници, на които ние присъстваме и участваме, правят живота ни по-смислен 
и съдържателен. Когато се завърнахме в гр. Шумен бяхме обградени от медиите с голямо внима-
ние и взетите интервюта се излъчиха по радиото и печата. 

Върбина Станкова  
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33 ПРИЧИНИ ЗА ЕДНА НЕОСЪЩЕСТВЕНА ВРЪЗКА 
(продължение) 

 
 13. Ти не му подхождаш на статуса. Има младежи, за които да "свалят" едно момиче с висок 
статус си е направо спорт. И ако той се е запознал с теб на богаташки купон, назначил ти е среща, 
а на нея се е опитвал да си изясни каква кола кара баща ти и кой е той, може би си попаднала точ-
но на такъв играч. Повече обяснения май не са нужни. 
 14. Твоят статус го е стреснал. Случва се и обратното. Твоят телефон, кола, часовник, кре-
дитна карта недвусмислено са заявили на твоя спътник с кой си има работа. А това съвсем не го 
радва. Изплашен от такова несъответствие, той изчезва, въпреки че може изобщо да не е от най-
плашливите. Жалко, бил е симпатичен. Оттук си направи извода – не се надувай, където не тряб-
ва. 
 15. Ти не си се надувала, но Вашето неравенство все едно се вижда. Тук нещата са по-
сложни. Понякога ние наистина не забелязваме как във всяка наша дума, движение прозира 
"заявка" за определен начин на живот. И най-обидното може да е, че скъпото ти палто е вече на 
три години, екзотичната ти почивка е заплатила фирмата по повод десет години безупречна 
служба, а си спец по отношение на скъпите вина, защото в младостта си си работила като барман, 
но един мъж, без да е беден, и без да е стеснителен, вижда във всичко това поза и завишени изис-
квания. Така че, внимателно оставяй палтото си в ръцете му, а не го хвърляй сякаш имаш в гарде-
роба още пет-шест такива, за барманството си подхвърли лекичко, между другото, а за екзотич-
ната почивка му разкажи следващия път. 
 16. Мястото на Вашата първа среща се е оказало неподходящо. Имало е няколко дни праз-
ници, в ресторантите навсякъде е било пълно с туристи, в кафенето, където сте влезли, ти си раз-
сипала чашката с кафе върху себе си. През по-голямата част от времето сте си викали в ухото, 
или сте обикаляли заведенията в търсене на свободно място. Нелепо и смешно. Той изобщо не е 
успял да те разгледа както трябва. В този случай можеш да се опиташ да му позвъниш и да му 
предложиш да повторите експеримента в други условия. 
 17. Времето на срещата е било неудачно избрано. Ти си имала проблеми с колата, а той в 
същия ден е пристигнал от далечна командировка. Дълго време е прекарал свит на тясната седал-
ка в самолета или в автобуса. И двамата сте били уморени. И за какъв дявол Ви е потрябвала тази 
среща? Не си струва да се срещаш с мъжа на твоите мечти, ако имаш подозрения, че денят му е 
бил лош. Разбира се, той очаква ти да изгладиш неприятните му впечатления. А ако не можеш? И 
тогава в съзнанието му ти и негативните преживявания ще се слеят в едно. Запази си ролята на 
утешителка за по-късно, а първата среща трябва да се роди под щастлива звезда. 
 18. Ти си говорила прекалено умно. Е, да, няма жена, която с готовност да скрива своя ум, 
особено ако мъжът започне да философства за неща, които са й пределно ясни. Изборът е твой. 
Можеш да го плениш с ума си, а можеш и да го отблъснеш. 
 19. Ти си си признала, че в момента се развеждаш и че имаш деца. А той е сметнал, че за 
него това е прекалено сложна ситуация. Спорно е дали си струва още на първата среща да го зат-
рупваш с информация за децата си. Май си струва. Детето е много важна част от твоя живот, за 
да се мълчи за нея. Ако това е "твоят" човек, това изобщо няма да го отблъсне, а ако е случаен, за 
какво ти е? Ако ти имаш деца, каквото и да обясняваш, ти избираш не само партньор за себе си, 
но и възможен баща. Затова няма нужда от стеснителност. Вярно е обаче, че съвсем не е необхо-
димо да го запознаваш с децата си още на първата среща. Ти и не мислиш да го правиш, нали? 
 20. Вашите възгледи за живота не са си съвпаднали. Той ти е казал, че е турист, а ти си му 
признала, че цялото ти ходене през почивката ти е пътят от хотела до плажа. Той не обича да го-
вори за царя и политиците, а ти му изнасяш цял доклад за това. Той обича старите български 
филми, а ти не можеш без американските екшъни. Така че нищо не е съвпаднало. Може би си е 
струвало да не му натрапваш своето мнение, а да го помолиш да те въведе в своя свят. 
 21. Ти си му намекнала, че си имала доста мъже в живота си. Мъжете не обичат конкурен-
цията. Ако още не си запомнила този принцип, прочети отново предното изречение, докато не го 
запомниш. Затова не бива още на първата среща да го затрупваш с информация за десетките си 
гаджета, да му предлагаш услугите на своя масажист, автомонтьор и финансов консултант, ако 
всички те са мъже. Може да си се ръководела от най-добри подбуди, но той ще си представя тебе 
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в ръцете на мускулестия масажист, а това вече не му се е харесало! И е решил да не продължава. 
 22. Ти си правила планове за бъдещето. "Така ли, ти не си бил никога в този клуб, не си гле-
дал този филм, не си бил на концерта на? Хайде да отидем другата събота!" Фраза, която нищо не 
значи, проява на вежливост и само това. За теб обаче. А той може да е съзрял в нея твоето жела-
ние да планираш Вашето съвместно време през целия Ви живот напред. Така че и това също не 
бива да се прави на първата среща. 
 23. Ти си убила неговото чувство за хумор. Нито една минута без шега. Твоят хаплив език 
може да е главното ти достойнство. Никой не е пощаден – и бавният сервитьор, и силно гримира-
ната мацка на съседната маса, и бездомното куче до вратата. Той се е смял до припадък. Ти би 
могла да спечелиш всеки един конкурс за хумористи, но в конкурса за него губиш. Просто той се 
е изплашил, че следващият обект на присмех ще бъде той. 
 24. Била си прекалено любопитна. А къде работиш? Като какъв? Кои са твоите приятели? 
Връзката ти ме кефи, от кого е? Какво обичаш да закусваш? Къде прекара Нова година? Буря от 
въпроси! Той се е почувствал като герой в ток шоу и малко се е уморил да бъде в центъра на твое-
то внимание. Може да не ти позвъни повече. Мъжете не са приказливи и най-вече не обичат да 
обясняват подробностите. 
 25. На срещата си отишла с приятелката си. Това, че ти е страшно, неловко, че не знаеш как 
да се държиш, не те оправдава. Да водиш приятелки, дори на нищо не означаващи срещи, е лош 
тон и неблагодарно занятие. Още по-лошо е, ако приятелката ти реши да ти "помогне" и започне 
да те хвали. По-лошо е само ако отидеш на срещата със скъсан чорапогащник. Макар че и това 
той може да ти прости, но приятелката – никога. 
 26. Поднесла си невярна информация за себе си. Стараейки се да му се харесаш, ти, кротко-
то, възпитано момиче си му наприказвала за някакви десет скока с парашут или бънджи, за експе-
диция не знам къде си. После си го излъгала, че винаги си била от "Левски" и че обичаш да караш 
нощем с висока скорост. А той точно знае, че първо, не си никаква парашутистка, и второ, той те 
е харесал точно защото си кротко, скромно момиче. И не понася мачове. 
 27. Била си прекалено сексуална. Гледала си с топъл поглед, еротично си поглаждала висо-
кото столче на чашата. Поръчала си си десерт с вишни и си имитирала Ким Бейсинджър в "Девет 
седмици и половина". А отгоре на всичко си пожелала да издемонстрираш един танц-стриптийз в 
дискотеката. Браво на теб! А сега стой и чакай докато на някой негов приятел не му дотрябва екс-
прес-услуга. Тогава може и да си спомни за теб. 
 28. Ти си се критикувала прекалено много. Има хора, които всяка минутка критикуват себе 
си. "Представи си само, днес три пъти излизах и се връщах и пак си забравих мобилния. Дръж ме, 
в целия град само една локва да има, задължително ще цопна в нея. Така си и знаех, щом си поръ-
чам нещо от менюто, то задължително свършва." Струва ти се, че е забавно и че винаги така раз-
веселяваш приятелите си. В очите на мъжа, с който току-що си се запознала обаче, изглеждаш 
безпомощно и глупаво. Известно е, че самоиронията и критиката са една от формите на психоло-
гическа защита. Обикновено те поставят хората в безизходно и неловко положение, понеже не 
могат да се смеят, а да те съжаляват не е много уместно. Затова чувствителните души предпочи-
тат просто да изчезнат. 
 29. Вашите темпераменти не съвпадат. Иска ти се да танцуваш, а той – да си говори тихичко 
с тебе. Ти десет пъти си поговорила с приятели по мобилния, а той още в началото на срещата е 
изключил джиесема си. Ти се радваш на сладкото като дете, а той бърчейки чело, е пресмятал ка-
лориите. Или обратното. По дяволите, Вие изобщо не си подхождате. Тогава може би е добре, че 
той не ти е позвънил? 
 30. Ти не влизаш в неговата представа. Всеки мъж носи в себе си образът на любимата жена, 
към който той премерва всяка потенциална приятелка. Това може да е жена-майка или сладко де-
войче, делова лейди или жестока мацка. Внимание! Ако той е поканил на среща точно теб, значи 
все пак някакво съвпадение с неговата представа има. Ти сигурна ли си, че правилно си го отгат-
нала? Спомни си, че Вие сте се запознали по време на преговори, където ти си строга и недостъп-
на, с бяла блуза и костюм, с очила, с леден глас си говорила на неговия шеф, че е недопустимо 
просрочване на плащанията. Защо тогава на срещата облече романтична дантелена пола с миниа-
тюрно потниче, сложи си лещи и почти през цялото време глупаво се смееше? 

Автор: Е. Шубина 
Източник: margaritta.dir.bg 
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ТРИФОН ХРИСТОВСКИ –  

ЕМБЛЕМА НА НЕПОБЕДИМИЯ БЪЛГАРСКИ ДУХ 

 В периода между 11 и 13-и септември в китния черноморски град Обзор се състоя традици-

онната ежегодна среща на членове на АНЕБ – Асоциация на незрящите есперантисти в България. 

Тя се състоя в хотел "Хоризонт", който е една 

от почивните бази на Съюза на слепите в Бъл-

гария. Представители на асоциацията редовно 

вземат участие в световни есперантистки кон-

греси, които се провеждат в различни страни 

като основните цели на ежегодните национал-

ни срещи са няколко: организаторите споде-

лят своите впечатления от международните 

форуми, изнасят кратки лекции за безгранич-

ната сила на духа, пред който физическото 

увреждане не може да е пречка за осъществя-

ването на възвишени цели и не на последно 

място идеята на ежегодните национални сре-

щи е отдих и забавление, в които участниците 

да завържат нови плодотворни контакти – 

приятелства и запознанства. Тазгодишната 

двудневна национална среща в Обзор бе под 

мотото – "Духът побеждава" като основни 

лектори бяха г-н Димо Димов – председател 

на АНЕБ и г-жа Радка Стоянова – член на Управителния съвет. Водещата тема бе запознаване на 

гостите с живота и делото на бележития наш общественик, публицист и есперантист от началото 

на миналия век – Трифон Христовски. През тази година се навършиха кръглите 110 години от 

неговото рождение. В своя кратък и изключително мъченически 39-годишен живот той оставя 

след себе си богато публицистично наследство, което притежава висок принос в прогреса на та-

кива общочовешки ценности като мира, социалната справедливост и равноправието между наро-

дите и всеки да има своето достойно място под слънцето на тази земя. Изключително впечатле-

ние прави нелеката житейска съдба, която притежава този велик българин. Трифон Христовски е 

роден в с. Радотина – Ботевградско на 24.01.1905 г. в неособено заможно семейство. Той има ог-

ромното нещастие още в най-ранна възраст да заболее от изключително коварната детска цереб-

рална парализа. Болестта превръща в жив труп цялото му тяло като единствено лявата му ръка 

остава незасегната. Единствения начин, по който Христовски е бил в състояние да излезе от своя 

дом е като бъде изнасян на ръце от своите близки и поради това той посещава начално училище 

само две години от своя многострадален живот. Макар и почти неграмотен този титан на свръх 
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човешките възможности съумява за кратко време на принципа на самообучението не само да се 

ограмоти, но и да придобие широки познания в областта на различни обществени и природни на-

уки – история, география, физика и даже медицина. Междувременно научава до съвършенство и 

международния език – Есперанто, който се превръща в негова основна връзка с външния свят, 

както и смисъл на живота. Трифон Христовски използва владеенето на езика, за да осъществява 

значителна по своя обем международна кореспонденция ставайки неделима част от световното 

антифашистко движение на трудовите хора от всичките пет континента в борбата им за един 

много по-справедлив и мирен свят. Освен десетките статии в наши и чужди издания авторът при-

добива известност с две книги: Едната е биографична и се нарича "Моят живот", а втората е по-

скоро брошура под заглавието "Смъртта на Христо Ботьов" и е издадена през 1938 г. Христовски 

е издигал тезата за убийство на поета – революционер организирано от неговия четник – Никола 

Обретенов. Като причина за това се посочва сблъсък между две различни концепции за воденето 

на четническата съпротива. Според данните, които е имал Христовски, Обретенов е предлагал 

стратегии за бързо отстъпление, при което да бъде спасена по-голямата част от четата, докато 

самият Христо Ботьов, в качеството му на воевода не е бил съгласен. Това схващане по отноше-

ние на гибелта на един от най-известните български национал-революционери по един неповто-

рим начин разкрива философията на великия български общественик – мъченик. Христовски ид-

ва да покаже на широката общественост, че независимо от степента и жестокостта на телесното 

страдание, което един човек би могъл да изпитва в живота няма място за отстъпление. Той трябва 

да се живее до край, а мисията му дадена от Господ Бог е задължително да се следва неотклонно 

до последно. Точно тази безгранична сила на духа бе темата, която вълнуваше сърцата на незря-

щите есперантисти и техните гости в поредната им среща. Делото и живота на Христовски убе-

дително разкрива, че нечовешката болка от физическата немощ е нищожна пред безсмъртието на 

онази душа, която е жадна за знание, особено когато тя се е посветила на общочовешкото благо и 

носи в себе си ценности като мир, свобода, справедливост, съзидание и любов. Той и самия език 

Есперанто носи това послание – слова, които да се разбират от всички народи, а чрез тях да бъдат 

изградени мостове между отделните хора, за да превърнем нашата земя в едно много по-добро 

място за съжителство. 

 В тази своеобразна среща на възвишеността бе включена и забавно-музикална част с изпъл-

нения на даровития незрящ гайдар – Божидар Симеонов. Със своята будна гражданска съвест 

виртуозът на фолклорния инструмент отправи своето недвусмислено послание към публиката: 

Народната музика е онзи темпо-ритъм на нашата душа, който ни е съхранил през всичките тези 

векове като народ, а музиката сама по себе си е символ на доброто. Тя казва – няма сила, няма 

страдание, което е в състояние да сложи бариера пред онази душа, устремила се към съвършенст-

во. Триумфът на нейната воля е неизбежен, защото тялото е само една обвивка, а целта е безс-

мъртна. 

Александър Атанасов – Варна 
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ОГНЕНИТЕ ТОПКИ НАГА 

 Един наистина интересен и в същото време странен феномен са така наречените огнени топ-

ки Нага. Той се наблюдава в Тайланд около р. 

Меконг, а също така и в Лаос. При това явле-

ние от реката започват да излизат червеникави 

топки, които се издигат на около 20 м. над ре-

ката. След като се издигнат, огнените топки 

Нага изчезват, все едно че балон се е спукал 

във въздуха. На р. Меконг в Тайланд огнените 

топки Нага са наблюдавани от много хора пре-

димно през октомври, точно в навечерието след 

така наречените "Будистки дъждове" на голе-

мия празник Паравана. Името му идва от леген-

дарната змия Нага, за която местните вярват, че плюе огнените кълба. Понякога огнените топки 

Нага са се издигали над р. Меконг и в други месеци на годината. Никой не знае как се формират 

огнените топки Нага, нито какво ги кара да се издигат над реката.  

 Все още необясненото от науката явление се наблюдава в 250-километров отрязък на р. Ме-

конг, но е забелязвано и над по-малки реки, езера и блата в региона. Една от теориите е, че тези 

светещи топки представляват балони от светещ газ, които се получават при ферментацията и гни-

енето на органични останки под водата и след това се издигат във въздуха и се пукат. Тази теория 

не може да изясни защо се получават точно на това място и защо точно в определен период от 

годината. Загадката си остава неразгадана и до днес.  

 Други хипотези предполагат, че в горната част на водата на р. Меконг се образува някакво 

вещество, което при определени атмосферни условия се самозапалва, а след това се издига във 

въздуха. Според местните жители легендарно чудовище, което живее в дълбините на реката, из-

ригва огнените топки Нага. Името на това легендарно чудовище, известно сред местните още от 

векове, е Пхая Наг. Когато огнените топки започнат да се издигат, започва и голям фестивал, кой-

то привлича много туристи в близкия тайландски гр. Нонг Кай. Фестивалът, свързан с наблюде-

нието на топките Нага, набра популярност през 90-те години на миналия век и се нарича Бан Фай 

Фая Нарк. От 2000 г. насам той се промотира официално от тайландските власти и от местното 

министерство на туризма. 

 Векове наред местните жители са криели легендата за огнените топки, но преди няколко 

десетки години тя е била разкрита и това е привлякло много туристи в района. 

 Будистите са убедени, че чудовището, което живее в дълбините на р. Меконг, има цели се-

дем глави. Според тях то живее точно там, където реката бележи естествената граница между 

Тайланд и Лаос. Според легендата чудовището спи през цялата година и се събужда само в деня 

на октомврийското пълнолуние, за да изригне огнени топки от устата си.  

 Редица скептици се опитват да я опровергаят, като случая от 2002 г., когато тайландска те-

левизионна програма показва, че кълбата се произвеждат от войници с трасиращ огън. По-късно 

обаче става ясно, че телевизията е режисирала инцидента, за да спечели популярност. 

сп. Мениджър 
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ПРАБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР  –  
ЕДИН ОТ НАЙ-ТОЧНИТЕ В СВЕТА 

 Жалко, че прабългарската система за отмерване на времето не е съхранена, защото по общо-
то мнение на специалисти тя е една от най-точните и съвършени, създавани някога в човешката 
история! А и една от най-старите, от която е много вероятно да е заимстван дори китайският зо-
диак. Какво представлява този древен календар на нашите прадеди? Каква е връзката му със 
Слънцето, Луната и Юпитер? И защо всъщност Юпитер е толкова важен? Нека започнем малко 
по-отрано. И да се опитаме да дадем някакво определение на понятието календар. Според науката 
той е карта на времето, заключено напр. в рамките на една година. На него лесно можем да видим 
точното положение на всяка дата, т.е. какъв ден от седмицата е, колко дни остават до нея и т.н. 
Тези въпросни дати са елементите, които съставят един календар. Всяка от тях представя едно 
денонощие. Но какво представлява денонощието? Отговорът на този въпрос изглежда сравнител-
но лесен: това е времето, за което се сменят денят и нощта, или времето, за което Земята се завър-
та около оста си. Да, това е донякъде вярно. Но всъщност има два вида денонощие: слънчево и 
звездно, като слънчевото е с около 4 минути по-дълго! Звездното денонощие на практика е 
„истинското”, защото именно то е интервалът от време, за който Земята прави едно пълно завър-
тане около оста си относно някакъв неподвижен наблюдател, напр. далечните звезди (това е и 
причината да го наричаме звездно). Неговата продължителност е 23 ч., 56 мин. и 4 сек. От своя 
страна слънчевото денонощие е интервалът от време, за който планетата ни се завърта около оста 
си, но спрямо Слънцето. Ние обикаляме около него, но звездата ни съвсем не се явява неподви-
жен наблюдател и поради това, гледано оттам, Земята се завърта за точно 24 ч. Тези 24 ч. са въве-
дени от нас просто защото в нашето всекидневие работим със слънчевото време. По този начин 
ние боравим с „фалшиво” денонощие, което обаче ни е удобно, защото целият ни живот на прак-
тика е свързан със Слънцето, а не с някоя далечна звезда. Следващият логичен въпрос е защо е 
възникнала необходимостта от създаването на календар. В началото той е бил необходим главно 
за нуждите на земеделието. Хората започнали да отбелязват, че периодично времето е топло, сту-
дено, реките прииждат или пък има суша. Направило им впечатление, че всичко това има строга 
връзка с движението на Слънцето, което неслучайно в много митологии е върховно божество. 
Така стигнали до идеята, че за да може да се предвиди кога ще е напр. следващият период, подхо-
дящ за поливане, трябва да се създаде някаква система, отчитаща тези периоди. Редица древни 
цивилизации развиват много силно науката астрономия точно с цел да усъвършенстват своя ка-
лендар. С течение на времето календарът започва да се използва и за изучаване на движението на 
небесните тела. Самата дума „календар” произхожда от латинската „календа”. Тя в Древен Рим е 
означавала първия ден от всеки месец. Този ден е имал важно значение за обществения живот, 
защото тогава били събирани данъците. И така стигаме до едно от най-основните свойства на все-
ки календар – той се базира на някакво циклично (периодично) явление. В зависимост от небес-
ното тяло, на което се базира цикличността, календарът може да бъде слънчев, лунен или смесен. 
При последния тип, който е най-точен, седмиците, месеците и годините, в които се групират дни-
те, са съобразени както с движението на Слънцето, така и на Луната. Смесен е напр. Григорианс-
кият календар, който използваме днес. Важно значение може да имат и други ярки небесни тела, 
напр. планетите Венера и Юпитер. Така е и в прабългарския календар. В древността календарите 
са били неразривно свързани с тогавашните религии. Поради това началната дата на много от тях 
е някакво важно религиозно събитие. Много често създателите на системите за отмерване на вре-
мето били жреци, затова се е появила и „науката” астрология. Да вземем календара на древните 
египтяни. В началото той бил изцяло лунен. Затова имал един съществен недостатък – не можел 
да предскаже годишния прилив на Нил, тъй като това явление е свързано с определено положе-
ние на Слънцето. Именно поради това египтяните възприели деня, в който звездата Сириус се 
вижда за първи път преди изгрев слънце, като специален. Нарекли тази звезда „кучешката“ (тя и 
до днес е част от съзвездието Голямо куче). И така в Древен Египет се ражда първият слънчев ка-
лендар, който при това съдържа точно 365 дни! Това става около 4236 г. пр.н.е. На практика егип-
тяните са ползвали три календарни системи: звездна (за целите на земеделието), слънчева 
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(съдържаща 365 дни) и лунна (която имала отношение към празниците им). Внимание заслужава 
и календарът на древните вавилонци. Той бил синхронизиран с лунната година. Тя съдържа 12 
лунни месеца, или 354 дни. Както знаем, в истинската година има приблизително 365 денонощия, 
поради което календарът на вавилонците значително изоставал. В него се редували месеци, съ-
държащи 29 и 30 дни. Поради това се налагало на всеки осем години да бъдат добавяни по три 
допълнителни месеца. Това се правело, когато календарът започвал явно да се отклонява от реал-
ния сезон. Превъзхождал ли ги е календарът на прабългарите? Първо трябва да кажем, че единст-
веният източник, от който имаме някакви сведения за него, е „Именникът на българските хано-
ве“. Затова все още има много дискусионни и неясни моменти. Със сигурност се знае, че симво-
лът на прабългарския календар е бил равнораменният кръст. Той символизирал връзката между 
Земята и небето. Около него на равни разстояния били изобразявани Слънцето и Юпитер, който 
играел важна роля в тогавашното летоброене. Двете равни по дължина рамена символизирали 
равните сенки, които предметите хвърляли по време на пролетното и есенното равноденствие. 
Според съвременните представи в календара на прабългарите годината била разделена на 12 ме-
сеца, като 8 от тях съдържали по 30 дни, а останалите 4 – по 31. Или общо 364 дни. Освен тях 
през годината имало един допълнителен специален ден, наричан Единак (Еднажден, днес – Иг-
нажден). Предполага се, че това е бил 22 декември (зимното слънцестоене), който прабългарите 
приемали за начало на годината. Тогава нашите прадеди чествали деня на възраждащото се Слън-
це, защото от този момент Слънцето започва да се издига все по-високо над хоризонта през деня. 
Важен за тяхната календарна система бил и денят на лятното слънцестоене – около 24 юни, като 
той се добавял само във високосните години (всяка четвърта година била високосна)! Тази кален-
дарна система на пръв поглед много прилича на използваната днес – и е една от най-точните, съз-
давани някога! При прабългарите има периоди с продължителност от 3, 10, 12… 47, 50…. 600, 
4332, 6328 години. Последният – най-дългият известен, е споменат в надпис върху мраморна пло-
ча от времето на хан Омуртаг от 823 г. сл.н.е. Той представлява 14 реда текст, навярно заключи-
телна част от договор, сключен между Дунавска България и Византия. Там пише: “[на владетеля] 
името е [Омуртаг кан ювиги]. Годината от появата на истинския бог бе 6328. Принесоха жертва и 
се заклеха за вписаните в книгите [взаимни договори].”. Това историческо свидетелство може да 
се приеме за доказателство за ранния произход на българския календар. Според професор Васил 
Златарски първата година от календара на прабългарите е 5505 г. пр.н.е. Ако наистина е така, то 
това би била най-ранната календарна система, създавана някога! Необичайно е, че календарът 
бил достъпен за всички, а не само за висшата класа. Интересно е и че според прабългарския ка-
лендар всяка година била посветена на някакво животно. То се определяло от съзвездието, в кое-
то се намирала планетата Юпитер (или Янкул, както го наричали). Нейният период на обикаляне 
около Слънцето е почти точно 12 години и за това време тя прави и една пълна обиколка по съз-
вездията. Някои от тези съзвездия са например: мишка – сомор, вол – шегор, заек – дван, и т.н. 
Това много наподобява годините според китайския зодиак. Напълно възможно е много развита 
цивилизация като китайската да е заимствала от прабългарския календар. В подкрепа на това 
твърдение са намерените на територията на Китай прабългарски символи, за които за съжаление 
знаят много малко хора. А кои са преимуществата на календара, който използваме в наши дни? 
Той е въведен през 1582 г. от папа Григорий XIII, затова носи и неговото име. Замества Юлианс-
кия календар, като въвежда някои корекции с цел да се отчете по-точно продължителността на 
годината. В Юлианския календар тя има 365,25 дни. Така на всеки 4 години се добавя един до-
пълнителен ден, който компенсира натрупването на четвъртинките. Оказва се обаче, че истинска-
та продължителност на годината е малко по-малка, около 365,2422 дни. Григорианският календар 
коригира това с правилото за високосните години. Според него всяка година, чието число се дели 
без остатък на 4, е високосна, с изключение на тези, които се делят без остатък на 100. Високосни 
са обаче и тези, делящи се без остатък на 400. Например високосни са 1992 и 1996 г., 1900 не е, а 
2000 г. е отново високосна. По този начин за период от 4000 години се натрупва един излишен 
ден, но това е нещо, за което все още е рано да се тревожим. 
 

Никола Каравасилев  
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15 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН 
 На 15 октомври хората с увредено зрение у нас и в света, отбелязват Международния ден 
на белия бастун. Един ден, който едва ли можем да наречем празник, но който ни напомня, че 
хората без зрение съществуват, че те са част от обществото и се нуждаят от вниманието и грижи-
те на това общество. Не случайно денят е посветен на белия бастун. Зрящите трудно могат да си 
представят огромната роля на това толкова просто наглед помощно средство за слепия. За него 
то не само замества очите, но му дава сигурност и го идентифицира пред околните, изисквайки 
от тях по-голямо внимание и готовност за съдействие. 
 Белият бастун е помощно средство за придвижване и сигнализиране, използван от хора – 
напълно слепи или с частично увредено зрение. Съществуват няколко типа бял бастун, които из-
пълняват не само първичната функция, но и комбинирани дейности в зависимост от нуждата на 
използващия го човек. 
 Счита се, че още в началото на XIX в. англичанинът В. Хенкс Ливай създава система за 
движение на слепи с бастун. През 1928 г. в САЩ е основана специална организация за обучение 
на слепите с помощта на обикновен бастун. 
 През 1930 г. французойката Жили Дербемон предлага бастуните, използвани от слепи хора, 
да бъдат оцветени в бял цвят, за да се забелязват по-добре и белия цвят да бъде знак, символ на 
зрителния дефект. През следващата 1931 г. кметът на Париж реализира тази идея, като предоста-
вя повече от 5000 бели бастуна на слепи ветерани от Първата световна война.  
 В САЩ въвеждането на белия бастун се дължи на Джордж Бонъм, член на „Лайънс Клуб 
Интернешънъл”. Благотворителната организация през 1931 г. също боядисва бастуните в бяло и 
популяризира разпространението им.  
 През 1943 г. в Пенсилвания, работещият във военна болница психолог Ричард Хувър изоб-
ретява дългия бял бастун и техниката за движение с него. Това изобретение било провокирано от 
тежката ситуация, в която са се намирали слепите му пациенти. Поради опасност от бомбарди-
ровки, болницата била разположена в гора и в няколко сгради отдалечени една от друга. Това 
много затруднявало придвижването на слепците. 
 На 6 октомври 1964 г. САЩ обявяват 15 октомври за Национален ден за безопасност с бе-
лия бастун – на англ. “White Cane Safety Day”. През 1980 г. Световният съвет за благополучие на 
слепите обявява същата дата за международно честване – 15 октомври става Международен ден 
за безопасност с белия бастун.  
 Белият бастун има още по-голямо значение и за слепите хора с увреден слух. В някои стра-
ни, като Великобритания, Чехия, Хърватия, освен белия цвят на бастуна, за сляпо-глухи хора е 
въведен и червеният цвят на отделните му части, като бастунът се нарича „червено-бял”. Черве-
ният цвят показва, че тези хора имат и увреден слух – тотално глухи или с частично увреден 
слух. Благодарение на усилията на Димитър Парапанов, председател на Национална асоциация 
на сляпо-глухите в България (НАСГБ), от 07.08.2012 г. е в сила изменение на чл. 116 на Закона за 
движение по пътищата, в който шофьорите се задължават да бъдат внимателни не само към сле-
пите, които се движат с бял бастун, но и към сляпо-глухите, които се движат с червено-бял бас-
тун. С това важно допълнение, червено-белия бастун за сляпо-глухи бива официално узаконен 
като средство за сигнализация в пътното движение, равностоен на белия бастун за слепи. Вода-
чите на пътни превозни средства по този начин са информирани, че пешеходецът не само не 
вижда, но и не чува, и могат по-добре да реагират в различните ситуации.  
 Съгласно Наредбата на НАСГБ за помощно-технически средства, се предоставят червено-
бели бастуни за сляпо-глухи, изработени от фирма „Фори” – Габрово. 

 
Светлозар Парапанов 
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ТУРШИИ И ЗИМНИНА 

КАМБИЧКИ ПЪЛНЕНИ С МОРКОВИ И ЗЕЛЕ 
 Продукти: 1.5 кг. камбички (малки), 5-6 бр. моркови, 1 зелка, 1 връзка целина и 1-2 стръка 
сух копър. 
 За маринатата: 1 ч.ч. оцет, половин ч.ч. олио, 2 с.л. морска сол, 1 с.л. черен пипер, до поло-
вин ч.ч. вода, до 1 с.л. мед.  
 Начин на приготвяне: Измитите и изчистени от дръжките и семките камбички се пускат за 
1-2 минути в кипящата марината. Изваждат се и се оставят да изстинат. През това време се нас-
търгват на ситно ренде морковите, а зелето се нарязва на ситно. Посоляват се леко и се претриват. 
С тази смес се пълнят камбите. Подреждат се плътно в буркан и между тях се редят листата цели-
на. Заливат се с маринатата. Затварят се плътно и няколко дни се обръщат. 




 

КИСЕЛИ ЗЕЛЕНИ ДОМАТЧЕТА 
 Продукти: 5 кг. зелени доматчета, 200 гр. сол, 100 мл. оцет, 5-6 дафинови листа, 10 зърна 
бахар, 10 зърна черен пипер, няколко глави чесън, вишневи и дюлеви листа, 1 глава целина. 
 Начин на приготвяне: Измиваме доматите и ги надупчваме с игла. Нареждаме ги в големи 
буркани, като между тях слагаме листата и подправките. Заливаме ги с вода, за да измерим коли-
чеството й. Изливаме водата в тенджера и от нея отливаме 100 мл. Добавяме солта, оцета и раз-
бъркваме, за да се разтворят добре. С тази смес отново заливаме доматите. Затваряме ги с капачка 
и прибираме на студено. След 3-4 седмици туршията е готова. 
 




КУНИНСКА ТУРШИЯ 
 Продукти: 5 кг. червени чушки, 1 кг. зелени доматчета, 1 кг. моркови, 3 средно големи гла-
ви целина, 5 по-едри глави лук, 6 ябълки, 5 круши, 1 бяла ряпа, 1 глава червено цвекло, 700 гр. 
сол, 10 л. вода. 
 Начин на приготвяне: Набождаме чушките и доматите на няколко места с игла. Обелваме 
целината и цвеклото. Нареждаме всичко в подходящ съд. Възвираме саламура от водата и солта и 
докато е още гореща, заливаме туршията. Отгоре слагаме листа от вишна, дюля, праскова и лоза. 
Не претакаме. 




КАМБИ С КАРФИОЛ И ГРОЗДЕ  
 Продукти: 3-4 кг. червени камби, 1 глава карфиол, 1 кг. моркови, грозде (бяло и червено), 1 
глава целина с листата, магданоз и хрян. 
 За маринатата: 1 л. оцет, 1 л. вода, 120 гр. сол. 
 Начин на приготвяне: Избираме месести, добре узрели червени камби и ги почистваме от 
семенната част. Загряваме водата, оцета и солта и във врящата марината попарваме камбите 2 
мин., за да омекнат леко. Режем листата целина и магданоз на ситно и пълним камбите, а отворът 
запълваме с розичка от цветно зеле. Пълнените камби подреждаме в подходящ съд, дъното на 
който сме застлали с вишневи листа. Между редовете поставяме малки чепки ароматно грозде  
(напр. от сорта Болгар), тънки резенчета хрян, кръгчета моркови и целина, нарязани с къдрав 
нож. Заливаме със студена саламура, приготвена от водата, солта и оцета. Притискаме отгоре с 
венче от лозови пръчки и листа от вишна. Държим на студено. 



 16 

ЛЮБОПИТНИ И МАЛКО ИЗВЕСТНИ 
 ФАКТИ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ ПИСАТЕЛИ  

 Повечето от известните и велики писатели са били хора със сложни характери, с богата ду-
шевност и интересни, изпълнени с превратности съдби. И няма как да бъде иначе. 
„Нормалността" и тихият, обикновен живот не са присъщи на великите умове, завещали ни свои-
те безсмъртни произведения.  
 Артър Конан Дойл – Бащата на Шерлок Холмс по професия е офталмолог. Писателят е бил 
окултист и е вярвал в съществуването на малки крилати феи. В своите истории за Шерлок Холмс 
Артър Конан Дойл е описал много от методите на криминалистиката, които тогава все още са би-
ли неизвестни на полицията. Сред тях са събирането на фасове и пепел от цигари, идентификация 
на пишещите машини и разглеждането с лупа на следите на местопрестъплението. Впоследствие 
тези и други методи стават широко използвани при разкриване на престъпления. Писателят е сът-
рудничил на Скотланд Ярд за разкриване на престъпления. Успява да получи позволение за пре-
разглеждане на две криминални дела, при които според него осъдените са невинни. И излиза 
прав. Артър Конан Дойл е имал крайно обтегнати отношения със своя съвременник Джордж Бър-
нард Шоу, който веднъж нарекъл Шерлок Холмс „наркоман, който няма нито едно приятно ка-
чество". Конан Дойл е и един от първите застъпници за прокопаване на тунел под Ламанша. На 
надгробната плоча на писателя, по молба на вдовицата му е гравиран рицарският девиз: (Верен 
като стомана, прям като острие). 
 Джордж Байрон – Британският поет е страдал от маниакално-депресивна психоза. Байрон е 
бил известен с физическата си красота, но е бил куц с десния крак и склонен към напълняване. 
Поетът е известен и с многобройните си връзки и сексуални похождения. Според някои източни-
ци, само за една година във Венеция, той е ощастливил 250 дами. Притежавал е необикновена 
колекция – кичури от интимните части на любимите жени. 
 Ърнест Хемингуей – Докато навърши 4 години, майка му го обличала като момиче, а косата 
му била толкова дълга, колкото на сестра му Марселин. Тя искала да изглеждат като близначки. 
По ирония на съдбата, след години Хемингуей хваща най-малкия си син Грегъри да се облича в 
женски дрехи. Всъщност, от ранни години става ясно, че Грегъри (наричан Джиги) е травестит. 
Това е една от най-големите мъки в живота на писателя. Скромен по природа, писателят е имал 
фобия към публичните изяви и много мразел да дава автографи. Хемингуей е бил следен от ФБР 
и то лично по нареждане на Едгар Хувър. Причината за интереса на службите е, че през 1940 г. 
той работи в тясно сътрудничество със съветското КГБ и се подвизава под псевдонима Арго. Ка-
то млад Хемингуей е харесвал по-зрелите жени. Първата му любов Агнес и първите му две съп-
руги Хадли Ричардсън и Полин Пфайфър са по-големи от него. 
 Луис Карол – В своите лични дневници непрекъснато се разкайвал за някакви грехове, а по-
късно тези страници били унищожени от семейството му, за да не се опорочава образът на извес-
тния писател. Много изследователи сериозно вярват в тезата, че именно той е бил Джак Изкорм-
вача, който, както е известно, така и не е разкрит. Луис Карол е страдал от блатна треска, цистит, 
лумбаго, екзема, фурункулоза, артрит, плеврит, ревматизъм, безсъние, частична епилепсия и още 
куп заболявания. Освен това той почти непрекъснато е страдал от много силно главоболие и е 
заеквал. Карол е изпитвал истинска страст към децата и най-вече към малките момиченца, в чия-
то компания единствено не заеквал. Едно от скандалните му и ексцентрични увлечения било да 
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снима малките момиченца разсъблечени. Той е автор и на много изобретения, сред които шахмат 
за пътешественици, приспособление за писане в тъмното, мнемонична система за запомняне на 
имена и дати, триколката и много други. Писателят има седем сестри, шест от които също като 
него са останали неомъжени до края на живота си. 
 Чарлз Дикенс – Великият писател се е увличал от хипноза. Първата му книга „Посмъртните 
записки на клуба "Пикуик", (и която го прави известен) е всъщност проект на известния илюст-
ратор Робърт Сеймър, който рисува скечовете за книгата, а неизвестният тогава Дикенс, пишещ 
под псевдонима „Боз", е помолен от издателя да напише кратък текст под рисунките. Но писате-
лят откраднал идеята и отпратил карикатурите на заден план. Което става причина за самоубийс-
твото на художника. Едно от любимите развлечения на Дикенс е било да посещава парижката 
морга, където се излагали неидентифицирани тела. Писателят винаги спял с главата на север, а 
също стоял с лице обърнато на север докато пишел своите велики произведения. Освен това, той 
бил много придирчив по отношение на мебелите в кабинета и стаите си и всяка сутрин, преди да 
започне работа ги размествал основно докато се получи нещо, което му харесва. 
 Оскар Уайлд – изобщо не приемал насериозно произведенията на Чарлз Дикенс и използ-
вал всеки повод да им се надсмива. През 1878 г. Оскар Уайлд завършва Оксфорд с отличие като 
бакалавър на изкуствата. Писателят е бил много екстравагантна личност и дори е прекарал две 
години в затвора по обвинение в содомия и хомосексуализъм. В анкета на Би Би Си британците 
го обявяват за най-остроумния си сънародник, поставяйки го пред великия Шекспир и легендар-
ния Чърчил. В края на живота си Оскар Уайлд сменя името си на Себастиан Мелмот и умира на 
46 години в крайна бедност и забравен от всички. 
 Лев Толстой – В първата брачна нощ със София Берс 34-годишният Лев Толстой накарал 
своята 18-годишна невеста да прочете тези страници от дневниците му, където били подробно 
описани любовните му приключения с различни жени, част от които – крепостни селянки. Той 
искал между него и съпругата му да няма никакви тайни. Като млад Толстой силно се увлича от 
музика, свири на пиано, а в края на 40-те години, съвместно със свой познат, композира валс. За-
ради своите религиозни убеждения, Толстой е искал да лиши наследниците си от правата върху 
своето творчество и да ги предостави безвъзмездно на цялото човечество. Заради това му реше-
ние съпругата му София заплашва със самоубийство, а синовете му грубо изискват да се откаже 
от "лудостта си" и да остави правата на семейството си. Лев Толстой е писал „Война и мир" в 
продължение на 7 години, като първоначално романът е бил замислен като повест. Отначало се е 
наричал „Три времена", след това „Всичко е хубаво" и едва накрая „Война и мир". Вместо кръст 
Лев Толстой е носил на гърдите си портрет на френския просветител Ж.Ж. Русо. 
 Агата Кристи – По време на Първата световна война, писателката е работила като медицин-
ска сестра във военна болница, а по-късно – в аптека, където придобива задълбочени познания за 
отровите и ефекта им върху човешкото тяло. Затова и в много от книгите й убийствата са извър-
шени именно с помощта на отрова. Агата Кристи е страдала от дисграфия (разстройство на въз-
можността за писане) и на практика всичките й прочути романи са писани под диктовка. Един от 
най-известните си романи „Убийство в Ориент Експрес" Агата Кристи написва в стая 411 в хотел 
„Пера Палас" в Истанбул. Хотелът става известен с това, а стаята й до днес не носи номер, а име 
– „Стаята на Агата Кристи". 
 

Източник: www.gnezdoto.net 
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КАК ДА ПРИГОТВЯМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ МЕСОТО? 

 Ако начукате говеждото с дървен чук и сложите във водата 2 с.л. оцет (9 процента), то ме-
сото ще се свари по-бързо. 
 Говеждото месо ще стане по-вкусно, ако няколко часа преди приготвянето го намажете с 
горчица. Нека месото поеме подправката, след това, без да я отмивате, изпечете във фурна. 
 Ако искате да получите по-сочно печено във фурна говеждо, предварително го запържете в 
малко олио. Пържи се до получаване на коричка, която да задържи сока на месото при печенето. 
 За да получите по-вкусно печено свинско, направете разрези с нож по повърхността на ме-
сото, преди приготвянето му. 
 Месото залепва за тигана? – Просто сложете няколко парчета морков, нарязан на кръгчета, 
след като сте налели мазнината. 
 За да премахнете специфичния мирис на агнешкото месо, оставете го за час в прясно мля-
ко. След това го намажете с чесън, намачкан с преса. Изобщо, при приготвянето на агнешкото се 
използват много подправки. 
 Ако се появи неприятен мирис на месото, първо установете на какво се дължи той. 
Сложeте месото в някаква слабокисела среда за 20-30 мин. – вода с оцет, червено вино, сок от 
нар и други. След това пригответе месото възможно най-бързо. 
 Черният дроб запазва нежния си вкус, ако след изпържването добавите към него млечен 
продукт и оставите на котлона за още около 10-15 минути. 
 Най-вкусните кюфтета се получават от кайма смес от свинско и телешко месо. За да бъдат 
по-сочни, смелете каймата 2-3 пъти с машинка за тази цел. Колкото по-фина е каймата, толкова 
по-вкусни са кюфтетата. 
 Ако в каймата за кюфтета сложите малко хляб, те стават по-мазни при пържене, защото 
хлябът поема от мазнината. 
 За да не се разпадат кюфтетата при пържене, сложете малко грис в каймата (1 с.л. на 1 кг. 
кайма) и оставете да поеме 15 минути. 
 Приготвените на фурна кюфтета, стават по-бързо и са по-малко калорични. 
 За да стане месото по-сочно, нарежете го на парчета, сложете го в гореща вода и варете до 
готовност в продължение на 1-2 часа. По-меко и по-вкусно ще бъде, ако на 1 л. бульон добавите 
1 с. л. лимонов сок. 
 Не солете месото много преди да го приготвите, защото това води до отделяне на сока от 
него и до влошаване на вкусовите му качества. Месото се соли малко преди ястието да бъде го-
тово. 
 Ако печете месо в силно нагорещена фурна, е възможно то да се запече отгоре, а отвътре 
да остане сурово. За да не се случи това, след образуването на коричка на повърхността му, на-
малете температурата до умерена, а във фурната сложете чаша с гореща вода (ако нямате опция 
за пара). 
 Когато печете месо на скара, то трябва да бъде овкусено със сол и пипер малко преди края 
на печенето или след като сте го свалили от скарата. 
 Когато печете месо на скара, то се обръща от другата страна, след като от едната се изпече 
напълно. 
 Кълцано месо се запазва няколко дни, ако се увие в салфетка (кърпа), напоена с 50% оце-
тен разтвор. Може да съхранявате месото в хладилник, ако го покриете с листа коприва и го уви-
ете във влажна кърпа. 
 Месото се съхранява по-дълго време, ако го залеете с прясно мляко или го попарите с вря-
ла вода с малко сол. 
 Пушените меса се съхраняват в добре проветриви помещения при температура 4 градуса. 
 Нарязан варен бут трябва да се съхранява на прохладно място, добре увит в целофан. 
 Когато пържите месо, посолете го непосредствено преди да го сложите в тигана, защото 
започва отделяне на сок от него. 

Източник: www.framar.bg 
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ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА ЗА УМНИ МЪЖЕ И ЖЕНИ  
 

Математика за двама 
 Умен мъж + умна жена = романтика 
 Умен мъж + глупава жена = авантюра 
 Глупав мъж + умна жена = брак 
 Глупав мъж + глупава жена = бременност 

 
Математика в офиса 

 Умен шеф + умен служител = печалба 
 Умен шеф + глупав служител = производителност 
 Глупав шеф + умен служител = повишение 
 Глупав шеф + глупав служител = извънреден труд 

 
Алгоритъм на покупките 

 Един мъж ще плати 2 лв. за вещ от 1 лв., която му трябва. 
 Една жена ще плати 1 лв. за вещ от 2 лв., която не й трябва. 

 
Обща статистика 

 Една жена се тревожи за бъдещето си, докато си намери съпруг. 
 Един мъж не се тревожи за бъдещето си, докато срещне жена. 
 Победител е мъжът, който печели повече пари, отколкото жена му може да изхарчи. 
 Победителка е жената, успяла да срещне този мъж. 

 
Уравнение на щастието 

 За да си щастлива с един мъж, трябва много добре да го разбираш и мъничко да го обичаш. 
 За да си щастлив с една жена, трябва много да я обичаш и да не се опитваш да я разбираш. 

 
Парадокс на дълголетието 

 Женените мъже живеят по-дълго от ергените, но по-често са готови да умрат. 
 

Динамика на промените 
 Една жена се жени с един мъж с надеждата да го промени, но така и не успява. 
 Един мъж се жени с една жена с надеждата, че тя няма да успее да го промени, но точно 
това става. 

Техника на дискусията 
 Една жена винаги има последната дума във всяка дискусия. Каквото и да каже един мъж 
след тази последна дума, то ще е начало на нова дискусия. 
 

Кога ще се ожениш? 
 Старите лели идваха при мен на сватби и ме сръгваха в ребрата с думите "Ти си следва-
щия". Спряха да го правят, когато започнах да правя същото на погребения. 
 
 Забележка: Материалът е предназначен за умна жена, която иска да се посмее, или за умен 
мъж, който може да го понесе. 

Източник: highviewart.com 
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ИНСЦЕНИРАНА КРАЖБА 
(Криминална загадка) 

 
 Когато инспектор Стрезов се завърна от няколкодневна командировка, в кабинета си завари 
старшина Варадин, седнал умислен до телефона. 
 – Нещо да се е случило? 
 – Нищо особено, другарю инспектор. Все дребни произшествия, с които се зае капитан Пет-
ров, и една кражба на кола. 
 – Нима кражбата на кола е „нищо особено!“ – смръщи вежди Стрезов. 
 – Но колата се намери още по обяд. Беше оставена на паркинга пред хотел „Балкан“. Опера-
тивната група установи, че багажникът е разбит. От час и половина се мъча да вляза във връзка 
със собственика на автомобила, но явно не е в къщи. 
 – Как му е името? 
 – Кандиларов. Музикант… наскоро се завърнал от турне в чужбина. Има „Рено–16“… 
Кражбата станала през нощта. 
 Стрезов набра телефонния номер на Кандиларов. 
 – На телефона е Кандиларов – чу се от другия край на жицата. 
 – Обажда се инспектор Стрезов от криминалния отдел. Намерихме колата… оставена е на 
паркинг пред хотела. 
 – Много Ви благодаря, другарю Стрезов… 
 – Не бързайте с благодарностите. Багажникът на колата Ви е разбит и вероятно нещо липс-
ва. Ще Ви моля да дойдете и да направим оглед на място. 
 След петнадесет минути и тримата се събраха при колата. 
 – Знаете ли, в багажника имаше лични вещи – обувки, няколко ризи, вратовръзки. Просто 
не успях да ги пренеса в къщи – едва преди два дни се върнах от Виена… Но за тях не става въп-
рос. Липсва магнетофонът, марка „Филипс“, концертен, с тонколони и усилватели. Струваше по-
вече от 2 500 долара. Има го записан и в митническата декларация… 
 – Напълно вероятно е магнетофонът да е изчезнал – тук Стрезов направи пауза, – но в такъв 
случай поне парите от неговата продажба трябва да са у Вас. 
 – Какво искате да кажете? – видимо най-искрено се учуди Кандиларов. 
 – Това, че и дума не може да става за кражба. Дори колата е оставена тук от Вас или от ня-
кой друг, но с Ваше знание. 
 
 Защо инспектор Стрезов е убеден, че в случая става въпрос за инсценирана кражба? 





ОТГОВОРИ НА ТЕСТА: ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ОТ СВЕТА  

ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ: 
 
 

  На въпрос 1: Отговор а – Витрувианският човек 

  На въпрос 2: Отговор б – Обозначава омъжените жени   

  На въпрос 3: Отговор в – Нова Гвинея  

  На въпрос 4: Отговор б – Сова 

  На въпрос 5: Отговор в – Индия 
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