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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 
Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България 

(НАСГБ) проведе свое заседание на 15.04.2015 г. в гр. Пловдив. Поради остро вирусно заболява-
не, съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на УС и председател на ТО на НАСГБ Доб-
рич – Калинка Ковачева, участва с двустранна връзка по скайп. На заседанието присъства със съ-
вещателен глас председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова. 

УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 19.02.2015 г. до 
15.04.2015 г. 

УС утвърди като нови членове на НАСГБ 8 кандидат-члена, съответно по един от ТО Асе-
новград, Добрич, Плевен, София, по двама от ТО Пловдив и от ТО Ямбол.  

УС прие графика за провеждане на годишните отчетни събрания (ГОС) на ТО на НАСГБ 
за 2014 г. (01.06 – 30.06.2015 г.). В тези ТО, където няма избран пълномощник на Общото събра-
ние (ОС), ще присъства член на УС. УС упълномощава председателя на НАСГБ и председателя 
на КС на НАСГБ, по тяхно усмотрение да присъстват на годишните отчетни събрания на ТО. 
Пътните разходи на членовете и техните придружители при провеждане на ГОС на ТО се запла-
щат от показател „б“ на субсидията. 

Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов даде информация за участието си в заседа-
ние на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съ-
вет на 17.03.2015 г. На него са били приети два доклада: Годишен доклад за 2014 г. за изпълнени-
ето на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2014 г. – 
2015 г., и Доклад за изпълнението на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нор-
мативната уредба и политики в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите 
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, от Република България (2013 г. – 
2014 г.). Бе прието да се разработи нов План за действие по Конвенцията за периода 2015 г. – 
2020 г. (подробно представен на стр. 3 в статията за заседанието на НСИХУ от 07-08.05.2015 
г.). 

Членът на УС и председател на ТО Перник, Соня Захариева, даде информация за участие-
то си в работна среща на национално представителните организации на и за хора с увреждания на 
24.03.2015 г. На срещата е бил обсъден проблема с ТЕЛК, във връзка с изказвания на ръководите-
ли в системата на здравеопазването за евентуално закриване на ТЕЛК и заместването им със спе-
циалисти на болничните заведения. Националните организации са се обединили под становище-
то, че единствено лекарски комисии биха могли да устояват на корупционен натиск, докато ни-
кой не би могъл да контролира единични лекари специалисти, овластени да издават експертни 
решения. След тази среща, писменото официално становище на национално представителните 
организации е било внесено в края на м. март до МЗ, МТСП, Комисията в Народно събрание и 
работната група по здравната реформа, със следните основни предложения: „1. Наложително е 
териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да продължат работа в областните центрове 
под ръководството и контрола на НЕЛК в системата на Министерството на здравеопазването, ка-
то се произнасят за: вид и степен на увреждане за лица под 18 и над 65 годишна възраст (над въз-
растта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст); и степен на загубена работоспособност 
за лица от 18 до 65 годишна възраст. 2. На работа в ТЕЛК (НЕЛК) да се завърнат доверените ле-
кари на НОИ. 3. В съставите на ТЕЛК да се завърнат лекарите със специалности от закритите спе-
циализирани ТЕЛК-ове. 4. Ресурсното обезпечаване на ТЕЛК-овете да се възложи на НЕЛК чрез 
бюджета на МЗ и се определят пределни срокове за медицинската експертиза; да се отмени огра-
ничението за работа по съвместителство на специалистите от ТЕЛК (НЕЛК). 5. Да се обсъди въз-
можността ЛКК при МБАЛ и УМБАЛ да се лицензират за извършване на медицински експертизи 
по условията и регламента на съответната Наредба на МЗ.“  

В предиобеда на 16.04.2015 г., Тодор Радев и Величка Великова проведоха съвместно пър-
вите си заседания на комисиите на УС по организационната дейност и по социалната дейност, в 
които очертаха основните насоки на бъдещата работа през настоящия мандат.  
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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НСФСГБ 
 В Клуба за социални контакти на сляпо-глухите в Пловдив, сутринта на 16.04.2015 год. се 
проведе Общото годишно отчетно събрание за 2014 г. на Националната спортна федерация на 
сляпо-глухите в България (НСФСГБ). Участваха по един пълномощник от Обединените спортни 
клубове на сляпо-глухите (ОСКСГ) и техен председател: „Марица“ – Пловдив: Кирил Дамянов; 
„Вихър“ – Варна: Ваньо Биячев; „Устрем“ – Добрич: Калинка Ковачева (по скайп), „Станимашка 
светлина“ – Асеновград: Красимир Касабов. По уважителни причини отсъства Ангелина Кръсте-
ва от „Августа“ – Стара Загора. Присъства и председателя на КС на НСФСГБ, Снежанка Кирчева. 
 Общото събрание бе ръководено от председателя на НСФСГБ Димитър Парапанов. Бяха об-
съдени и приети отчета на УС за дейността на НСФСГБ за 2014 г., както и отчета на КС на 
НСФСГБ за миналата година. В програмата за дейността на НСФСГБ за 2015 г., освен текущите 
спортно-състезателни дейности, се планира продължаване работата по регистрация на Междуна-
родната спортна федерация на сляпо-глухите (като юридическо лице във Финландия и в Бълга-
рия), основаване на още два ОСКСГ и продължаване работата по лицензиране на НСФСГБ от 
ММС. Бе приет размерът на членския внос на ОСКСГ за 2015 г. и 2016 г. да бъде 15 лв. Новоос-
нованият в началото на 2015 г., ОСКСГ „Станимашка светлина“ – Асеновград, бе утвърден за 
член на НСФСГБ.  

* * * * * 
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ 

 На 16.04.2015 г. от 17:00 ч. в гр. Пловдив, в зала „Партерна" на хотел „Рамада Пловдив Три-
монциум” се проведе Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2014 г., на което присъст-
ваха 17 пълномощника. Отсъстваха по здравословни причини пълномощниците Калинка Коваче-
ва – председател на ТО Добрич и Елена Василева от зона „Югозападна” – председател на ТО Хи-
сар. Присъства и Маринка Маринова – председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ. Гости 
на събранието бяха: Спас Карафезов – председател на Национално читалище на слепите „Луи 
Брайл“ – София; Велик Атанасов – член на УС на ССБ и председател на РСО на ССБ Пловдив; 
Ваньо Биячев – председател на ОСКСГ „Вихър“ Варна. Те поздравиха участниците с кратки, но 
топли приветствия. Ваньо Биячев удостои Димитър Парапанов със златен медал „10 години 
ОСКСГ „Вихър“ Варна“ в знак на благодарност за това, което е направил при създаването на обе-
динените спортни клубове на сляпо-глухите, НСФСГБ и МСФСГ.  
 Събранието продължи деловата си работа под ръководството на председателя на НАСГБ 
Димитър Парапанов. Бе разгледан и приет отчетът на УС за дейността на НАСГБ през 2014 г. 
Председателят информира, че наскоро е проведена среща с обществения посредник и със зам. 
кмета на Община Пловдив по общинската собственост, който е съобщил, че до края на 2016 г. не 
се очаква преместване на НАСГБ. Същевременно се работи за търсене на също толкова подходя-
що място и сграда за асоциацията и националния център. По точка 2 бе обсъден и приет отчетът 
на КС на НАСГБ за 2014 г. Величка Великова и Ганка Параскевова благодариха за ползотворното 
обучение в отчетна работа, от страна на Маринка Маринова и Нанка Георгиева, по време на реви-
зиите. М. Маринова отговори на въпрос на Димитър Станев, че наистина почти всички ТО вече 
много са се научили и са напреднали в работата си. По точка 3 бе приет финансовия отчет на 
НАСГБ за 2014 г. Бяха обсъдени конкретни въпроси по счетоводната работа на ТО 
(документиране на 1 лев банкова такса, подмяната на банковите дебитни карти, контролът на сче-
товодството на НАСГБ върху тримесечните отчети на ТО, правилата при разходване на парични 
дарения и др.). По точка 4, след отправени благодарности от Величка Великова и Маринка Мари-
нова до тримата специални педагози на центъра и пожелание за повече провеждане на рехабили-
тация по местоживеене, бе приет отчетът за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2014 г. По 
точки 5 и 6 бяха приети програмата за дейността на НАСГБ и бюджетът на НАСГБ за 2015 г. По 
точка 7 бе приет размерът на членския внос за 2015 г. и 2016 г. да бъде 2 лв., който остава за полз-
ване от ТО на НАСГБ. В точка „Разни“, бяха обсъдени графиците за годишните отчетни събрания 
на ТО и за провеждане на ревизиите на КС в ТО за 2014 г.  

Блока подготви: Снежанка Кирчева 
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КРЪГЛА МАСА И ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НСИХУ КЪМ МС 
 
От 07 – 08 май 2015 г. в гр. Правец се проведоха Кръгла маса по Конвенцията за правата на 

хората с увреждания (КПХУ) на ООН и изнесено заседание на Националния съвет за интеграция 
на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съвет. Участваха председатели на национал-
но представителни организации на и за хора с увреждания, представители на министерствата, об-
щините, синдикатите и работодателските организации. НАСГБ бе представлявана от председате-
ля Димитър Парапанов. Кръглата маса се проведе по проект на МТСП към програма „ПРОГРЕС“ 
на ЕС. Беше представена Комуникационна стратегия за промяна на обществените нагласи към 
хората с увреждания.  

 
 Заседанието бе ръководено от зам. министър Лазар Лазаров. На него бяха обсъдени и прие-
ти: План за действие на Република България за прилагане на КПХУ на ООН (2015 г. – 2020 г.); и 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и уче-
ници със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.  
 Поради голямото значение за сляпо-глухите и за глухите хора, ще представим подробно 
Плана за действие за прилагане КПХУ на ООН за периода 2015 г. – 2020 г., в частта му 
„Въвеждане на жестовия език“, която касае въвеждане на българския жестов език и на специални-
те комуникативни системи за глухи и сляпо-глухи; преводачите на глухи и интерпретаторите на 
сляпо-глухи – тяхното обучение и предоставяне на услуги; глухите и сляпо-глухите деца и въз-
растни – тяхното обучение и получаване на услуги.  

 
Тези дейности са част от изпълнението на промени в законодателството, които са опре-

делени чрез: 
Стратегическа цел: 4. Извършване на промени в нормативната уредба. 
Оперативна цел: 4. Изготвяне на проекти на нормативни актове по ресорни министерства. 
Дейност: 4. Подготовка на проекти на нормативни актове по ресорни министерства. 
Финансиране: В рамките на държавния бюджет. 
Срок: постоянен. 
Очаквани резултати: Промени в нормативната уредба. 
Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: 0; целеви индикатор: Брой промени в 

нормативната уредба. 
Отговорна институция: Всички ресорни министерства. Партньори: Комисия за защита 

от дискриминация (КЗД), Омбудсман на Република България, Национално представителни орга-
низации на и за хора с увреждания. 

 
Нейна подцел, се явява:  
Стратегическа цел: 4.2. Въвеждане на жестовия език. 
Която се осъществява чрез реализирането на шест оперативни цели. Първата от тях е: 
Оперативна цел: 4.2.1. Осигуряване на финансиране за изследване на жестовия език. 
Дейност: 4.2.1. Проекти за изследване на жестовия език. 
Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/или други източници на финансиране. 
Срок: 2020 г.  
Очаквани резултати: Разработени проекти за изследване на жестовия език. 
Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: Лингвистично описание и допълване на 

жестове; целеви индикатор: Брой проведени изследвания. 
Отговорна институция: МОН. Партньори: Национално представителни организации на 

и за хора с увреждания, Академични среди, Представител на специализираните училища за деца с 
нарушен слух.  

Съгласно КПХУ на ООН, Световната федерация на глухите, водещите международни 
научни изследвания, включително и сред изследователите на алтернативните методи за общу-
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ване със сляпо-глухи (д-р Саня Тарцай, Хърватия) и според разпоредбите на националните зако-
нодателства за методите за комуникация на глухи и сляпо-глухи (Закон за унгарския жестов 
език), езикът на знаците (или жестовия език), възниква като естествен език с независима гра-
матика и синтаксис в общността на хората, които са родени глухи или загубили слух в ранна 
детска възраст. Знаковият език, в съответни адаптации (тактилен, локализиран и насочван 
жестов език) се ползва и от сляпо-глухите с първоначална глухота и последваща загуба на зре-
ние. Ръчните азбуки, като част от жестовия език, се прилагат в различни адаптации и за сля-
по-глухи, като методи за предаване на писмената реч. Знакови системи се адаптират и към 
хаптичната комуникация на сляпо-глухи. Лицата с по-късна глухота, които имат добре развит 
словесен език, ползват пригодена жестова лексика за синхронно представяне на точния слово-
ред на устната реч с жестове, придружавано с изговаряне (артикулиране) на думите с устни – 
това е „калкиращата жестова реч“, която представлява „жестуван словесен език“. Поради 
обективни причини, в България предстоят да се правят задълбочени научно – практически 
изследвания, както върху естествения независим български жестов език, така и върху жес-
товете на българската калкираща жестова реч при жестуване на словесния език. Основна 
роля в тази дейност ще играе МОН, в партньорство със Съюза на глухите в България (СГБ) и 
научни работници от университетите и БАН, като НАСГБ ще подкрепя и партнира в този про-
цес.  

 
Оперативна цел: 4.2.2. Признаване и популяризиране на българския жестов език като 

езикова система.  
Дейност: 4.2.2. Осигуряване на обучителни модули по жестов език. 
Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/ или други източници на финансиране. 
Срок: 2020 г. 
Очаквани резултати: Осигурени обучителни модули по жестов език.  
Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: Български жестов език – признат като 

езикова система; целеви индикатор: няма.  
Отговорна институция: МОН. Партньори: Национално представителни организации на 

и за хора с увреждания. 
 
Оперативна цел: 4.2.3. Законово регулиране на разходите за преводи на български жес-

тов език, за обучителни модули на интерпретатори за сляпо-глухи, за обучение на учители на де-
ца с увреден слух, за преводачески и интерпретаторски услуги, за интерпретатори по алтернатив-
ни методи за комуникация на сляпо-глухи, за технически комуникационни средства. 

Дейност: 4.2.3. Осигуряване на преводачески услуги и технически комуникационни сред-
ства според потребностите на хората с увреден слух. 

Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/ или други източници на финансиране.  
Срок: 2020 г. 
Очаквани резултати: Осигурени преводачески услуги и технически комуникационни 

средства. 
Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: Постигнати добри възможности за уп-

ражняване на своите права, свободно изразяване на себе си и своето мнение и достъп до инфор-
мация и комуникация чрез жестов език; целеви индикатор: Брой обучителни модули. 

Отговорна институция: МОН. Партньори: Национално представителни организации на 
и за хора с увреждания. 

 
Нови разпоредби на Закон за българския жестов език, по модела на Унгарския закон за 

жестовия език, ще заместят сегашните разпоредби на чл.44, ал.1, т. 4 от ЗИХУ и на чл. 51 и 
53б на ППЗИХУ, относно услугите на жестомимичния превод за глухи и интерпретирането и 
придружаването на сляпо-глухи. Сегашните нормативни документи имат редица непълноти и 
не отговарят на потребностите на хората с глухота и сляпо-глухота. НАСГБ активно ще 
участва заедно със СГБ, както в цялостния процес по приемане на нови законови и подзако-
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нови регламенти, така и в областта на методите за комуникация със сляпо-глухи. В тези 
методи ще бъде включен също методът на ползването на устен превод от страна на прево-
дача, като глухите с остатъчно зрение ще наблюдават и отчитат по устните, а слепите с ос-
татъчен слух (включително и чрез слухов апарат) ще слушат ясната гласова реч на интерпре-
татора. Преводачите по жестов език ще преминават допълнителни модули за обучение в 
интерпретиране на сляпо-глухи по всички възможни системи за комуникация, както и в ин-
терпретиране на обкръжаващата среда, и в придружаване на сляпо-глухите.  

 
Оперативна цел: 4.2.4. Въвеждане на български жестов език като език и калкираща жес-

това реч в специалните училища. 
Дейност: 4.2.4. Създаване на условия в образователната система за използването на раз-

лични средства за преподаване.  
Финансиране: В рамките на държавния бюджет и/ или други източници на финансиране. 
Срок: 2020 г.  
Очаквани резултати: Създадени условия в образователната система за използването на 

различни средства за преподаване.  
Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: Постигнати добри възможности за га-

рантиране достъп до учебното съдържание, съобразено с езиковите и комуникативни потребнос-
ти на учениците; целеви индикатор: Брой училища с постигнати добри възможности в използва-
нето на жестовия език.  

Отговорна институция: МОН. Партньори: Национално представителни организации на 
и за хора с увреждания. 

 
Оперативна цел: 4.2.5. Включване на специалисти с увреден слух като учители или въз-

питатели в специалните училища.   
Дейност: 4.2.5. Създаване на условия в образователната система за използването на бъл-

гарския жестов език 
Финансиране: В рамките на държавния бюджет.  
Срок: 2020 г.  
Очаквани резултати: Създадени условия в образователната система за използването на 

БЖЕ.  
Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: Включване на български жестов език в 

образователния процес; целеви индикатор: Наредба/стандарт. 
Отговорна институция: МОН. Партньори: Национално представителни организации на 

и за хора с увреждания. 
 
Оперативна цел: 4.2.6. Подобряване на условията при обучението на студенти с увреден 

слух. 
Дейност: 4.2.6. Предоставяне на информация чрез текст, аудио и видео запис с жестов 

превод и осигуряване на преводач.  
Финансиране: В рамките на държавния бюджет. 
Срок: 2020 г. 
Очаквани резултати: Предоставена информация чрез текст, аудио и видео запис с жестов 

превод и осигуряване на преводач.  
Индикатори за изпълнение: текущ индикатор: Постигане на добри възможности за обу-

чението на студентите с увреден слух; целеви индикатор: Брой висши училища с предоставени 
добри възможности за обучение на студенти с увреден слух.  

Отговорна институция: МОН. Партньори: Университетите, Национално представител-
ни организации на и за хора с увреждания. 

Светлозар Парапанов 
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ЕДНА МИЛА И УСМИХНАТА ЖЕНА ЗАКРЪГЛИ 80 ГОДИНИ 

 Председателката на бившата търговищка организация 

Тодорка Аврамова е родена на 11 май 1935 г. в с. Здравец, Тър-

говищка област. До осми клас учи в родното си село. Продъл-

жава гимназия в гр. Търговище. Висшето си образование за-

вършва в селскостопанската академия „Георги Димитров“, гр. 

София, специалност агрономство. След дипломирането си за-

почва работа в с. Александрово, област Търговище, като агро-

ном – 15 години. Продължава в „Агропроект“, гр. Търговище. 

До пенсионирането си е работила в лозаро-винарски комплекс. 

От трудовата си дейност е събрала 35 години стаж. Има дъще-

ря, син и трима внука, които много обича и се гордее с тях. 

След пенсионирането си през 1995 г. зрението й започва да се 

влошава и намалява. Инвалидизирана е първа група с чужда 

помощ. През 2009 г. е избрана за председател на ТО на сляпо-

глухите в Търговище. Изпълнявала е съвестно и отговорно своите задължения. Винаги се е стре-

мяла да разнообразява живота на сляпо-глухите, доколкото може, тъй като броят на членовете е 

бил много малък – около 7 души. Има много добро сърце. След близо три години членовете оста-

ват 4 и се прехвърлят към ТО на НАСГБ гр. Шумен. 

 Тодорка, или както всички я наричаме Дора е винаги усмихната и лъчезарна. Обича да по-

мага на хората изпаднали в беда и най-вече на хората с увреждания. Пожелаваме й много здраве, 

да е все така добра, мила, отзивчива и да се радва на голямата любов на близки и приятели! 

Честит юбилей, Доре! 

Върбина Станкова 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 На третия ден от Великден членовете на ТО на НАСГБ Плевен, приятелите ни от ТСО на 
ССБ и съюза на инвалидите отново се събрахме заедно. Клубът беше празнично украсен с уханни 
пролетни цветя. Хората пристигаха пременени и усмихнати, поздравяваха се с "Христос Воскре-
се" и си пожелаваха здраве и късмет. Всеки носеше великденски яйца, козунак и сладкиши. На 
масата бяха красиво подредени всички вкусотии. Комисия определи трите най-красиво боядиса-
ни яйца. Първо място спечели Надка Дончева, второ място зае Стефка Асенова, а трето място се 
падна на Ганка Цолова. Най-големи бяха емоциите, когато започна традиционното „чукане“ с 
яйцата. Борец се оказа яйцето на Йордан Кръстев. Певческата група към клуба поздрави присъст-
ващите с няколко свои изпълнения. След деловата част тържеството продължи с почерпка, песни 
и танци. Разделихме се с пожелание силата и светлината на "Воскресението" да ни пази и закриля 
в бъдните дни!  

Иванка Христова  
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ИСТИНСКАТА СТОЙНОСТ НА ПРЪСТЕНА 
 
 Всички имаме необходимост от вниманието и уважението на другите, за да изградим собст-
веното си самоуважение. Всеки е изпадал в ситуация да се оплаква, че му липсва пълното разби-
ране на родителите му, че не е любимец на приятелите си, че не успява да получи признание в 
работата си. По този повод има една стара история – за един младеж, който отишъл при мъдреца 
да търси помощ. 
 – Учителю, идвам при теб, защото се чувствам толкова жалък, че нямам желание за нищо. 
Казват ми, че за нищо не ме бива, че нищо не върша като хората, че съм непохватен и много тъп. 
Как да се поправя? Какво да сторя, че да ме ценят повече? 
 Без да го поглежда, учителя му рекъл: 
 – Съжалявам много, момко. Не мога да ти помогна, защото първо трябва да разреша един 
личен въпрос. Може би след това… – И след кратка пауза добавил: – Но ако склониш да ми по-
могнеш, ще се справя по-бързо с него и после може и да ти помогна. 
 – О! Колко се радвам, учителю – измънкал момъкът, разбирайки, че отново го подценяват и 
пренебрегват. 
 – Добре – продължил учителят. Свалил пръстена от кутрето на лявата си ръка и като го по-
дал на момчето, му рекъл: – Яхни коня, който е навън и иди на пазара. Продай този пръстен, за-
щото трябва да изплатя един дълг. Постарай се да получиш възможно най-високата цена и да не 
скланяш на по-малко от една златна монета. Тръгвай и се върни по-бързо с жълтицата. 
 Момъкът взел пръстена и тръгнал. Щом стигнал до пазара, започнал да предлага пръстена 
на търговците, които го поглеждали с известен интерес, докато не споменял цената, която иска. 
Отворил ли дума за златната монета, едни му се присмивали, други му обръщали гръб и само 
един старец си направил труда любезно да му обясни, че една златна монета е твърде голяма цена 
за този пръстен. Някой се смилил над него и му предложил сребърна монета и медна съдинка, но 
заръката била да не скланя на по-малко от жълтица и момъкът отказал. Като предложил пръстена 
на всички, които срещнал на пазара, а това били повече от сто души, отчаян от неуспеха, той ях-
нал коня и се върнал при учителя. Колко би искал момъкът да има една златна монета и да я даде 
на учителя, за да се отърве той от дълга си и най-сетне да го посъветва и да му помогне. Влязъл 
при стареца. 
 – Учителю – рекъл, – съжалявам. Това, което ми заръча, е невъзможно. Сигурно щях да по-
луча две-три сребърни монети, но не мисля, че можех да заблудя някого за истинската стойност 
на пръстена. 
 – Това, което каза, е много важно, млади приятелю – усмихнат, отвърнал учителят. – Първо 
трябва да узнаем истинската стойност на пръстена. Яхай пак коня и върви при бижутера. Че кой 
ще знае по-добре от него? Кажи му, че искаш да го продадеш и питай колко ще ти даде за него. 
Но каквото и да ти предложи, не го продавай. Върни се тук. 
 Момъкът отново яхнал коня. Бижутерът погледнал пръстена под светлината на маслениче-
то, разгледал го под лупа, претеглил го и после казал на момчето: 
 – Момко, кажи на учителя, че ако иска да продаде пръстена още сега, не мога да му дам по-
вече от петдесет и осем златни монети за него. 
 – Петдесет и осем монети ли? – възкликнал момъкът. 
 – Да – отвърнал бижутерът. – Знам, че след време може да вземе към седемдесет монети, но 
ако го продава спешно… 
 Момъкът се развълнувал и препуснал към дома на учителя да му каже новината. 
 – Седни – рекъл му той, като го изслушал. – Ти си като този пръстен: рядък и скъп накит. И 
като него, можеш да бъдеш оценен само от истинския познавач. Защо си тръгнал да искаш от все-
ки да види истинската ти стойност? И като казал това, сложил отново пръстена на кутрето на ля-
вата си ръка. 
 

Хорхе Букай от "Нека ти разкажа" 
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ДОСТОЙНО ЗА ПРИМЕР И ВЪЗХИЩЕНИЕ 
 

Има много велики и обикновени хора, гениални личности, дейци на науката, изкуството и 
културата, политици, хора с обикновена и необикновена съдба, но не са толкова много тези, които 
побеждават собствената си съдба. Личността, която намира достойно място в нашето общество и 
която представям в статията е точно такава. Това е г-жа Величка Драганова, председател на сляпо
-глухите в Плевен.  

Защо именно за нея? Тя е първият и единствен сляпо-глух човек в България изучаващ пра-
во, на когото му предстои дипломиране. Ето какво сподели тя за вестник „ВЯРА”: 

 
1. Какво би разказала за себе си в личен план, дори да бъде накратко? 
 
Казвам се Величка Драганова, родена 1962 г. в пернишкото село Сирищник, където завър-

ших основното си образование. Средното си образование съм завършила в природо-
математическа гимназия в гр. Перник. Работила съм като хронометражист-изчислител в ЗВПМА-
Радомир. Прогресивното ослепяване се появи в годините, когато работех като счетоводител – 
ВВК. Това бе и края на моята трудова реализация като зряща. Майка съм на две дъщери, които ме 
дариха с 5 внуци. 

 
2. Кога се зароди идеята ти за изучаване на правните науки? 
 
Желанието ми да следвам право е още от тийнейджърски години, но поради силно нама-

лен, по рождение, слух нямах смелостта да кандидатствам. След пълната загуба на зрението си 
невъзможно бе да работя като счетоводител, въпреки, че в НЦРСГ ”Хелън Келър”– Пловдив се 
роди счетоводен софтуер за незрящи счетоводители. Пречка да мога да го ползвам е това, че в 
България първичните документи все още се пишат на ръкопис, който говорящата програма за нез-
рящи, не може да чете. Жаждата за трудова реализация не стихваше, което обстоятелство ме мо-
тивира да търся друга алтернатива, която би отговорила на моето желание, да не кажа мечта. Ис-
ках да бъда полезна на семейството си, на себе си, а защо не и на обществото. Най-онеправданата 
прослойка от обществото са именно хората с увреждания, с които е свързана и моята съдба. Ис-
кам да държа инструментариум, който би допринесъл за справедливо съществувание. 

 
3. Как протече твоят кандидатстудентски изпит, как бе преодоляно твоето 

"различие" от останалите? 
 
Ами що се отнася до приемния ми изпит, мога да кажа, подготовката бе трескава. Нещо 

повече, изпитните ми въпроси бяха същите, каквито бяха на общия поток кандидат-студенти. Раз-
личното бе, че изпитите положих в устна форма, а останалите в писмена форма. Изпитните резул-
тати бяха с много добра оценка, което ме тласна напред в класирането. 

 
4. Проявяваха ли разбиране твоите преподаватели при усвояване на преподадения 

материал и форма на изпитване, като се има в предвид проблема в сетивността ти? 
 
Цялото ми обучение е плод на самообучение причина, за което е зрително-слуховото зат-

руднение. 
 
6. Как организираше своето самообучение, получаваше ли помощ от някого? 
Занятия не съм посещавала поради сетивния си дефицит. Учебния материал набавях с по-

мощта на моя съпруг и внуците. 
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7. През тези години как НАСГБ и ССБ ти съдействаха? 
 
Тук е мястото да изкажа искрената си благодарност към НЦРСГ "Хелън Келър" и НЦРС 

Пловдив, които са основните виновници за моето компютърно-информационно ограмотяване, 
което от своя страна е машината, която движеше успешно моето шест годишно обучение, дай 
Боже да доведе и до дипломиране. 

 
8. Коя част от правото ти допада най-много, гражданско, наказателно, администра-

тивно или финансово? 
 
Ориентацията ми е главно към гражданско, семейно и наследствено, отчасти наказателно. 
 
9. В коя област от правораздаването би желала да се занимаваш? 
 
Погледнато реално всички области ми харесват, но годините ми напреднаха и няма да 

имам възможност да се докосна до всяка от тях. Вероятно ще практикувам адвокатура. Е, няма да 
се двоумя ако ми се отдаде възможност да работя в следствен отдел. 

 
10. Какви чувства ще те вълнуват след твоето дипломиране, при все, че си първият 

сляпо-глух правист? 
 
Първото, с което се гордея е, че съм българка. Второто, което е, че съм закърмена с борбе-

ността на българина. Не на последно място чувствам задоволство, че извървях трудния път на 
студентския живот и че макар и сляпо-глуха, се чувствам достоен гражданин на Република Бъл-
гария. 

 
11. Ще ни разкажеш ли интересен случай от твоето следване? 
 
Да, интересните случки започнаха още от първи курс. Колеги състуденти са ме питали по 

каква дисциплина ще полагаме изпит. Веднъж се опитах да преразкажа зададения ми въпрос, но 
изпитващия ми каза, че в правото няма преразказ и разбира се ме покани на поправителния из-
пит. По административно право се бях подготвяла по неактуални нормативни актове, което също 
ме отпрати на последващ изпит. По международен наказателен процес чувам софийски междуна-
роден съд, а то е било токийски международен съд, което разсмя всички наоколо. 

 
12. Ще продължаваш ли да бъдеш все така активна в работата и дейността на 

НАСГБ? 
 
Да, разбира се, даже ще увелича работното си темпо. Ще мога да оказвам правна помощ 

на съсъдбениците си не само, но на всички, които са пряко свързани с НАСГБ. 
 
13. Какво би казала на хората, които са били винаги до тебе в тези, предполагам не-

леки години? 
 
Бих изказала искрената си благодарност за всичко, което сториха за мен. Нито за миг не се 

почувствах сама в стремежа си да успея да постигна целите си. 
 
Благодаря ти за споделеното пред нашите читатели! Пожелаваме ти нови, бъдещи 

успехи. 
 

Инж. Румен Петков 
в. ВЯРА, Плевен 
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 ЯНЕ САНДАНСКИ –  
РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ СЪС СПОРЕН ПРИНОС 

  

 Яне Сандански – една от безспорно най-
интересните личности, живели в края на 19 и на-
чалото на 20 в. Роден е през 1872 г. в с. Влахи, 
близо до Мелник. Бъдещият водач на ВМОРО 
израства в Дупница, където се преселва семейст-
вото му. Завършва местното училище, а после 
чиракува при известен обущар. Запален от идеята 
за обединение и идеалът Санстефанска България, 
Яне се включва в редиците на организацията 
„Единство“, чиято цел е освобождението на бъл-
гарите в Македония. Присъединява се към четата 
на воеводата Стойо Костов и поема с нея към Ро-
допите. Момците нападат с. Доспат, при което 
загиват около 40 души от местното население. 
Действията на българите предизвикват империя-
та, която изпраща по петите им войски. Четници-
те обаче достигат родината и се разпускат. Яне 
също се прибира в Дупница, където продължава 
работата си. Когато избухва гръцко-турската вой-
на през 1897 г., деецът Кръстьо Захариев повежда 
новосформирана чета към териториите на Осман-
ската империя, целящи предимно да всеят хаос, 
който да бъде отразен и впечатли великите сили. 
Българите достигат до главното било на Пирин, 
където участват в престрелка с турците. Санданс-
ки е ранен и е принуден да се върне в родината, за да се лекува, но в главата му вече се въртят но-
ви планове за бъдещето. Недоволен от постигнатото до момента, той решава цялостно да проучи 
мрежата от организации, борещи се за свободата на македонските българи. С течение на времето 
разбира, че има и друга голяма организация, която действа в името на свободата на българите. 
Яне се присъединява към дружеството „Младост“, на което по-късно става председател. След 
оформянето на своите политически възгледи той се определя като привърженик на радослависти-
те. Когато те получават властта, Яне получава пост като началник на затвора в Дупница. Междув-
ременно, революционерът влиза все по-навътре в структурите на движението против османската 
власт в Македония и Тракия. Среща се с идеолога Гоце Делчев и двамата започват да се стремят 
към сближаване на дупнишката организация и ВМОРО. Яне Сандански оглавява дружеството и 
през 1900 г. отива делегат на Македоно-одринския конгрес в столицата. Там той става свидетел 
на идейния разрив между някои от дейците. Част от тях се обявяват за мирно решаване на въпро-
са със съдбата на българите в Македония и одринско, докато други продължават да настояват за 
революция. Яне подкрепя идеята на ВМОРО, че е твърде рано да се действа с оръжие. ВМОК 
обаче настояват борбата да започне. Виждайки двете страни на монетата, революционерът вече е 
категоричен в решението си да застане зад Македоно-одринската организация. Той напуска служ-
бата си и оставя своята любима. Събира осмина съзаклятници и започва агитационна дейност в 
района на Горна Джумая и Разлог. Отдалечаването на ВМОК ограничава сериозно финансите на 
ВМОРО. Яне се оказва длъжник на комитета и търси начини да събира пари, за да се изплати. 
Той извършва няколко отвличания за откупи, чрез които да си набави необходимата сума. С иде-
олога Гоце Делчев започват да обсъждат вариантите за справяне с финансовия проблем. Санданс-
ки първоначално е категоричен, че трябва да бъде отвлечен цар Фердинанд, но Делчев успява да 
го вразуми. В крайна сметка се достига до мнението, че по-добре е да се действа на територията 



11 

на Османската империя. Яне отново организира чета и поема към Банско. Те попадат на чуждест-
ранната мисионерка мис Елън Стоун и я отвличат, като дават началото на т.нар. „Афера мис Сто-
ун“. Дейците искат 15 000 турски лири за да върнат Елън, които след дълги преследвания са им 
изплатени. След като е освободена, Елън Стоун се връща в Америка. Интересът на тамошното, а 
и на европейското общество към историята й, е сериозен. Тя разказва пламенно историята за кау-
зата на македонистите и тежката съдба на българите останали в рамките на Османската империя. 
Междувременно, в месеците след освобождаването конфликтът между ВМОРО и ВМОК нараст-
ва. През 1902 г. чети на двете организации влизат в битка. Яне Сандански продължава да работи 
активно за реализирането на своите убеждения и се превръща в една изключително авторитетна 
фигура. На следващата година разрив в мисленето достига и самото ВМОРО. Някои от членовете 
дълбоко вярват и се подготвят за реализирането на Илинденско-Преображенското въстание. Яне 
Сандански ясно съзнава, че е твърде рано да се предприемат такива рискови ходове и остава наст-
рана от решенията. Въпреки това обаче, при избухването на бунта той се включва активно в бой-
ните действия. За кратко бившите врагове от ВМОРО и ВМОК застават един до друг в името на 
свободата. Бунтът обаче е прибързан, недостатъчно добре организиран и в крайна сметка се оказ-
ва провал. Яне Сандански е един от последните, които напускат бойното поле. Падението на 
Илинденското въстание става причина и за катастрофалния разрив във вътрешността на ВМОРО. 
Започва период на братоубийства, предателства и борба за налагане на собствената воля. По това 
време Яне застъпва тезата, че македонският въпрос вече не трябва да се разглежда като национал-
но обединение на всички българи, останали под османска власт. Той се обявява и в подкрепа на 
идеята за Балканска федерация, като именно от тези две негови убеждения произтичат основните 
критики към личността му. През 1908 г., по време на Младотурската революция Сандански заста-
ва зад идеите на младотурците, подкрепяйки „османизма“. В този период противниците му започ-
ват да отправят жестоки хули по него, като дори го набеждават, че взема заплата от турското пра-
вителство. Сандански дори участва в похода на младотурците към Цариград, за свалянето на сул-
тана. Напрежението ескалира и се стига до три опита за покушение над революционера, но неус-
пешни. След събитията, Яне се оттегля от дейността си и отива в Роженския манастир. Организа-
цията продължава да търпи промени, българската държава вече е абсолютно независима от Висо-
ката порта и в обстановката се усеща, че нещата отиват към война. ВМОРО е възобновено и на 
него вече се гледа с по-добро око от страна на правителството в Царство България. Сандански 
обаче продължава да отказва участие на съвещанията. Началото на Балканската война променя 
отношението му. Той води разговор с един от най-важните по онова време дейци – Христо Черно-
пеев и завършва с думите „Кръвта вода не става“. Яне напуска Роженския манастир, организира 
чета от 500 души и се включва активно в бойните действия. Преди началото на Междусъюзничес-
ката война, той успява да се договори с албанците за съвместни действия срещу Сърбия. Арнау-
тите обаче се отмятат в последния момент. Яне отново е изпратен на бойното поле и продължава 
да се бие за родината си, като неведнъж четниците му изиграват ключова роля в отблъскването на 
гръцкото настъпление. Както всички знаем обаче, войната от 1913 г. завършва трагично и остава 
в историята като „Първа национална катастрофа“. Наближава Първата световна война и времена-
та, които много българи ще разглеждат като шанс за възмездие срещу предателите. Сандански 
настоява България да остане неутрална, но желанието му така и не се сбъдва. Той отказва и да 
възстанови четническата дейност на организацията, под предлог че това провокира сърбите и гър-
ците да издевателстват над населението. В последните години от живота си Яне се превръща в 
изключително неудобна личност и на него отдавна му е издадена „смъртна присъда“ от ВМОРО. 
Самият той е бил наясно със съдбата си и казва „Аз съм обречен, кога да е, ще ме убият“. Така и 
става. На път от Роженския манастир за Неврокоп, попада на предварително устроена засада. Ма-
кар, че е тежко ранен, той продължава престрелката, но не може да се справи със седмината, кои-
то са добре въоръжени. 22 април 1915 г. край с. Пирин, в местността „Блатата“ смъртта си среща 
една от най-интересните и спорни личности в българската история – Яне Сандански. 

 

Екип "Българска история" 
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СТАТУЯ НА ЗЕВС ОЛИМПИЙСКИ 

Статуята на Зевс Олимпийски е изваяна от прочутия гръцки скулптор Фидий около 435 

г.пр.н.е. Тя е едно от старите Седем чудеса на 

света. Олимпия била важен религиозен цен-

тър на Древна Гърция. Именно там Зевс е по-

бедил кръвожадния Кронос. През 5 в. пр.н.е. 

гражданите на Олимпия решили да построят 

храм на Зевс. Той бил 64 м. на дължина и 28 

м. на ширина.  

Височината на вътрешното помещение 

била 20 м. Статуята на Зевс била поставена в 

дъното на храма. Според изворите е била ви-

сока около 12 м. и създавала впечатлението, 

че ако Зевс стане, ще разруши тавана. Била 

изработена от дърво, което било покрито с 

нежно-розова слонова кост, а дрехите на Зевс 

били от златни листи. В дясната си ръка дър-

жал златна статуя висока около 5 м. на боги-

нята на победата Нике, а в лявата си – скиптър. 

През 394 г. от н.е., около 800 години след създаването й, тя е пренесена в Константинопол, 

столицата на Византийската империя. Въпреки, че вече християнството се е наложило като рели-

гия и статуята на Зевс се явявала езическа скулптура, никой не посмял да я разруши, поради неве-

роятната й красота. Историците смятат, че е изгоряла по време на пожар в двореца на император 

Теодосий втори през 462 г.  

 

Статуята на Зевс Олимпийски е единственото от седемте чудеса на света, което е било и на 

европейска земя. 

Източник: www.idi.bg 
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КОЛОНИЯ ОТ ВИДРИ НА ПЛАЖА ВЪВ ВАРНА, 
 МАЙ СА ДОШЛИ ОТ КАМЧАТКА 

– с продължение –  
 
 Морската видра е рядък вид, който обитава тихоокеанското крайбрежие на САЩ, Канада, 
Русия и Япония. Възрастните морски видри тежат между 14 и 45 кг., което ги прави най-едрите 
представители на семейство Порови, но за сметка на това са най-дребните морски бозайници. 
Приема се, че морската видра има най-гъстата, топла и водоустойчива кожа в животинския свят, 
която, въпреки липсата на мастен слой, й помага да поддържа температура от 38 градуса. Въпре-
ки, че може да ходи по сушата, тя прекарва почти целия си живот в океана. Плува по гръб, докато 
се храни, използвайки коремчето си 
за маса, а когато спи, се увива във 
водорасли, за да не я отнесе течение-
то. Морските видри обитават пре-
димно крайбрежните части на море-
тата, където се гмуркат за намиране 
на храна. Плячката включва морски 
безгръбначни – морски таралежи, 
мекотели, ракообразни, както и реди-
ца видове риба. Забелязана е употре-
бата на камъни за разчупване на че-
рупки и раздробяване на плячка, кое-
то прави морската видра един от 
малкото бозайници, използващи инс-
трументи. Хранителните навици на 
морската видра включват и видове използвани от хората за храна, което често е причина за кон-
куренция между тях. Заради ценната си кожа, морската видра е била подложена на изтребление и 
днес е застрашен от изчезване вид. Тя се обособява като биологичен вид първоначално в северен 
Хокайдо и Русия, а по-късно се разпростира до Алеутските острови, Аляска и на юг към Западно-
то крайбрежие на Северна Америка. В сравнение с китоподобните, сирените и тюлените, които 
влизат във водата преди 50 милиона, 40 милиона и 20 милиона години респективно, морските 
видри се приспособяват към воден начин на живот сравнително късно в еволюцията. В някои от-
ношения обаче, морските видри са по-пълно приспособени за живот в океана от сходните морски 
бозайници. Тюлените например раждат на сушата или леда, докато морските видри не напускат 
водата. 
 Цяла колония от видри се разхожда под водата на варненския плаж от години насам. Преди 
10 лета разказите за това животно в морето се смятаха за чисти рибарски лакърдии. От по-
миналото лято обаче видрите са неоспорим факт за всички въдичари по варненския вълнолом. 
"Едно куче скочи навътре във водата!", провиква се рибар, който виси за сафрид пред Морската 
гара. Всички обаче прихват от смях на реакцията на Червения Иван, който е от Исперих и въпре-
ки, че от години лови сафрид, не може да различи видра от куче. Видрите от вълнолома въобще 
не се плашат от хората и миналата есен една от тях мина покрай десетките светещи плувки на ча-
кащите да ловят чернокоп около фара в пристанището. Гъвкавото животно по чудо не се закачи в 

Морска видра 
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някоя от големите куки с нанизани на тях филета от сафрид. "Гледали сме под нас, под водата, 
как две видри ядат риба. Веднъж се опитах да хвана една. Отиде на въдицата ми и захапа парчето 
от сафрид. Почнах да я тегля, но тя по някакъв свой начин откачи куката. Има такива зъби, че 
спокойно ще прегризе и самата кука, и влакното", казва един от водачите на протестиращите във 
Варна Тодор Тодоров. За здравите зъби на хищника от рода на бобрите свидетелства и известният 
столичен рибар Павлин Петков. Доскоро се мислеше, че са рибарски легенди. Видрите не се стра-
хуват от рибарите и често отмъкват стръвта от кукичките. “Бяхме на река Струма и ловяхме чер-
на мряна цял месец. Когато си тръгвахме за София, извадихме металния живарник и видяхме, че 
видрата го е разкъсала със зъби, за да отмъкне 20-те килограма риба, която бяхме наловили", раз-
казва той. “Че варненските видри са цяла колония, е ясно от един случай преди 2 години. На Тре-
та буна в града въдичарите редовно хващаха заргана. Надвечер обаче рибата внезапно изчезваше 
напук на правилото, че тогава кълве най-много. В един здрач рибарите видяха как малка видра 
излиза на брега и се доближи да си играе с малко коте на плажа. Мястото е необичайно за тези 
бозайници, но те все пак са се приспособили. Двете животни обаче само се подушиха и бебето 
видра се върна обратно във водата." "Видрите по нашите брегове живеят на сушата и влизат в мо-
рето само за да крадат риба. Най-потърпевши от години са рибарите, тъй като хищниците разкъс-
ват таляните и взимат риба. Страдат и собствениците на каяджийски мрежи, тъй като видрите ги 
правят направо на огромни дупки. Най-много родни видри се срещат на Калиакра, около Бяла и 
Китен. Смятам, че това са местни наши речни видри, които са се адаптирали и към морето, защо-
то то е слабо солено", каза научният сътрудник и специалист по морски бозайници Цветан Ста-
нев. В Червената книга е отбелязано, че през 30-те години в България е имало до 5000 видри. Те 
обаче са били избивани заради ценната си кожа и заради конкуренцията на рибарите. През 1990 г. 
бройката им отново нараснала и достигнала 1500. Въпросът е какви точно видри живеят на плажа 
във Варна. Родните речни екземпляри стигат до дължина от 80 см. Плюс опашка от 50 см. Тодор 
Тодоров твърди, че видрата, която се е закачила на въдицата му, е точно толкова голяма. Според 
други свидетели обаче под камъните на вълнолома са забелязани огромни туловища. Това може 
да са морските видри, които руснаците наричат калани. Не е ясно дали е възможно такива видри, 
които живеят край бреговете на Камчатка и стигат до 45 кг., да са хвърлени от някой кораб в Чер-
но море. Има и друга версия за варненските видри. Преди 40 години СССР започва да заселва на-
шето море с тихоокеански риби и така се появява жълтият китайски кефал соу-ю, когото руснаци-
те наричат пиленгас. Не е ясно дали в тайните експерименти не са били замесени и видрите като 
вид, още повече, че преди 15 години по нашия бряг се появиха белугите, бели делфини, които се 
срещат на Северния полюс. Биологът Галина Василева от Варненския зоопарк свидетелства, че 
никога не е имало видри в него, така че възможността някое животно да е избягало оттам отпада. 
В Районната инспекция по опазване на околната среда поискаха въпросите за видрите от вълно-
лома да бъдат регистрирани като сигнал на граждани за наличието на тези хищници от семейство 
порови. "Като всички животни са страхливи и бягат. При нас няма регистриран случай на ухапва-
не от видра. Но всяко животно може да го направи, ако го притиснеш или настъпиш", каза екс-
пертът Христо Димов. Във филм по "Анимал планет" бяха показани цяла колония от огромни 
видри от река Ганг. Коментаторът заяви, че грамадните крокодили никога не нападат видрите, 
защото гъвкавите създания се гмуркат под тях и им разпарят коремите. Под тези камъни била ко-
лонията, твърдят рибари. 

Източник: в. 24 часа 
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БАБИНАТА ЛЕЩА  
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен) 

 Продукти: 250 гр. леща, 1 глава лук, 2 глави чесън, 5 с.л. олио, 1 ч.л. червен пипер, чубрица 
и сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Изсипваме лещата в 600 мл. хладка вода и слагаме да ври. След ка-
то кипне варим 15 мин., изхвърляме водата и наливаме същото количество нова вода.  
Посоляваме, поръсваме с черен пипер, прибавяме ситно нарязания лук. След 5-6 мин. добавяме 
главите чесън – измити добре, но необелени. Варим, докато лещата стане гъста. Сгорещяваме 
олио в тиган и изпържваме в него за 30-40 сек. червения пипер. Изсипваме го върху лещата, по-
ръсваме го с чубрицата и варим още 5-6 мин. 



ЛАПАДНИК 
(предложение на Кръстинка Петрова от Добрич) 

 Продукти: 400-500 гр. пресен лапад, 2 стръка пресен лук, олио, няколко стръка пресен джо-
джен, 6 яйца, 200 гр. кисело мляко, 1 к.л. сода бикарбонат, сол на вкус, 1 пакет кори за баница. 
 Начин на приготвяне: Само листата на лапада се измиват и нарязват на ситно, като се отс-
транява средната твърда част. Попарва се за няколко минути във вряща вода, след което се от-
цежда хубаво. Лукът и джодженът се нарязват на ситно и се запържват с олио в дълбок тиган. До-
бавя се лападът и се пържи още 10 мин., като непрекъснато се разбърква. Сместа се оставя да изс-
тине. Прибавят се към нея 5 яйца и 1 белтък (жълтъкът се отделя за намазване), посолява се на 
вкус, добавя се и киселото мляко с разбитата в него сода и всичко се разбърква добре. На дъното 
на широка тава се слага малко олио и един ред кори. Отгоре се разпределя от плънката. После от-
ново се редят кори и плънка, като през 2-3 кори се ръси олио. Последната кора се намазва с раз-
бит жълтък и малко олио. Пече се в предварително загрята фурна на 250 градуса. Рецептата може 
да се приготви и със спанак. 



ЗАПЕКАНКА ОТ ТИКВИЧКИ С КАЙМА И ДОМАТИ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 400 гр. пилешка кайма, 1 кг. и 200 гр. тиквички, 6 домата, 3 глави лук, 100 гр. 
кашкавал, 2 с.л. доматено пюре, 3 яйца, 150 гр. заквасена сметана, сол и подправки на вкус. 
 Начин на приготвяне: Нарежете лука и го изпържете в малко мазнина. Добавете каймата, 
подправете на вкус и сложете доматеното пюре. Изпържете всичко за кратко. Настържете тиквич-
ките на едро ренде, подсолете и отцедете сока им. Доматите нарежете на кръгчета, яйцата разбий-
те със сметаната и подсолете. Подмажете подходяща форма, сложете половината от тиквичките, 
върху тях разпределете каймата, отново тиквички и подредете кръгчетата домати. Залейте всичко 
със сметаново-яйчната смес и поръсете с настърган кашкавал. Изпечете ястието във фурната при 
температура от 180 градуса в продължение на 30 - 35 мин.  



ЗЕЛЕН ФАСУЛ 
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 Продукти: 2 буркана консервиран зелен фасул, 2 глави лук, 1 к.ч. олио, 1 с.л. червен пипер 
и сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Отцеждаме зеления фасул от водата. Нарязваме лука на дребно и го 
запържваме до златисто. Запържваме червения пипер, заливаме зеления фасул и разбъркваме. 



16 

ЯХНИЯ ОТ СКУМРИЯ 
(предложение на Александър Александров от Шабла) 

 Продукти: 4 средно големи скумрии, сол на вкус, 2-3 с.л. олио или зехтин, 2 глави кромид 
лук, 5-6 скилидки чесън, 1 ч.л. червен пипер, сок от 1 лимон, 1 дафинов лист, 10-12 зърна черен 
пипер и 2-3 с.л. доматено пюре. 
 Начин на приготвяне: Изчистената и измита риба се осолява добре. Запържват се в дълбо-
ка тенджера ситно нарязаните лук и чесън, прибавя се червения пипер, рибата, нарязана на пор-
ции и лимоновия сок. Задушава се под похлупак, като се долее малко топла вода. Слагат се дафи-
новият лист и черният пипер. Когато ястието е почти готово, се прибавя размитото доматено пю-
ре и се доварява. Поднася се с гарнитура от варени картофи с копър. 



ПЕЧЕНИ КАРТОФИ СЪС СПАНАК  
(предложение на Еленка Демирева от Добрич) 

 Продукти: 1,250 кг. картофи, 1 кг. спанак или коприва, 1 скилидка чесън, 4 с.л. олио, поло-
вин ч.ч. натрошено сирене, половин ч.ч. настърган кашкавал, 1 и половина ч.ч. прясно мляко, 3 
яйца, сол и черен пипер на вкус. 
 Начин на приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и се настъргват на едро ренде. 
Спанакът се почиства, измива се и се обръща да завехне в сгорещеното олио с чесъна. Леко се 
посолява на вкус. Картофите се разбъркват със сиренето и кашкавала. Яйцата се разбиват с мля-
кото, подправят се със сол и пипер. Картофената смес се разбърква с яйчната. Половината се сип-
ва в тавичка за печене, намазана с масло, отгоре се слага спаначената смес, а върху нея останала-
та картофена. Пече се в умерена фурна до зачервяване. 



СПАНАК С ПИЛЕШКО ФИЛЕ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 500 гр. пилешко филе, 500 гр. спанак, 3-4 стръка пресен зелен лук, 1-2 моркова, 
100 мл. олио, 1 ч.л. червен пипер, 1 с.л. брашно, 1-2 щипки суха мащерка, половин връзка пресен 
магданоз, 100 мл. доматен сок или пюре, черен пипер и сол. 
 Начин на приготвяне: В дълбока тенджерка се запържва пилешкото филе, нарязано на 
хапки. Измитите спанак и лук се нарязват на дребно и се сипват в тенджерата при запърженото 
филе. След като се задушат, се слага червеният пипер, доматеното пюре и около 2 ч.ч. вода с ос-
таналите подправки, разбърква се и ястието се оставя да къкри около 40 мин. като от време на 
време се разбърква. Няколко минути преди да се отстрани от огъня, се сгъстява с брашното, раз-
мито в малко вода. Накрая се поръсва със ситно нарязания пресен магданоз. Ако се ползва сух, се 
добавя заедно с останалите подправки. 



ТИКВИЧКИ БЮРЕК 
(предложение на Мария Паскалева от Добрич) 

 
Продукти: 4 тиквички, 250 гр. обезсолено сирене, 3 яйца, 3 с.л. нарязан копър, 1 ч.ч. 

брашно, 1 ч.ч. галета, 1 ч.ч. олио. 
Начин на приготвяне: Тиквичките се режат по дължина на филии с дебелина 1 см.  

 Пържат се и се оставят върху салфетка, за да се оцедят от мазнината.  
Намачканото сирене се омесва със ситно нарязания копър и едно яйце. Част от сместа се поставя 
върху филия изпържена тиквичка и се захлупва с друго парче. Така се залепват всички парчета. 
След това се овалват последователно в брашно, разбито яйце и галета. Пържат се в сгорещено 
олио по 2 мин. от всяка страна. Могат да се поднесат със заливка от кисело мляко, чесън и копър. 
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100 БОЛЕСТИ, 100 РЕЦЕПТИ 
–с продължение – 
Отвара от мента 

 Много е полезна при доста заболявания. Помага да се избавите от болки в сърцето, главата, 
действа и като успокоително средство. Понякога, в резултат на нервен стрес и преумора, се поя-
вява усещането, че всичко Ви боли, дори стомахът. Човек става раздразнителен. Не бързайте да 
ходите на лекар, да пиете обезболяващи и успокоителни хапчета. Вземете торбичка с мента, коя-
то сте събрали и изсушили през лятото и направете от нея отвара. Добавете малко шипка, лъжич-
ка мед. Разбира се, от една чаша няма да има осезателен резултат. Седмица-две, сутрин и вечер, 
пийте отварата от мента и ще усетите, как тялото Ви ще олекне, ще изчезнат болките и раздраз-
нителността. 

* * * 
Гласът Ви е спаднал 

 Какво да правим? „Лечебникът“ препоръчва: половин чаша семена от анасон се заливат с 
половин литър вода, оставят се да врат 15 минути. След това семената се изхвърлят, а в отварата 
се добавя четвърт чаша мед и се оставя да кипне отново. Сваля се от котлона и се прибавя една 
лъжица коняк или водка. Пие се по една супена лъжица на всеки половин час. До вечерта гласът 
Ви ще се възстанови напълно. 
 Още една рецепта. След като кипне един литър вода, в нея се добавят 400 грама някакъв 
вид зърнени посевки. Пие се горещо по малко през целия ден. До вечерта болките в гърлото ще 
престанат, напълно ще се възстановят звукът и тембърът на гласа. 

* * * 
 Как да се избавим от зъбобол 

 Най-простата рецепта: приготвя се гъста отвара от конски босилек, жабурка се с горещата 
течност от страната, където е болният зъб. Повтаря се няколко пъти. 
 Тънко парче прясна сланина се слага между болния зъб и бузата. Оставя се за 15-20 мину-
ти. Болката утихва задълго. 
 В ухото от страната на болния зъб се слага добре измито коренче живовляк. След половин 
час болката минава и също така – задълго. 
 Листа от малина, дъб или орех, плюс мента (в равни количества) се нарязват на ситно, сла-
гат се в бутилка, заливат се с горещ винен оцет и се оставят за три дни. С тази настойка се жабур-
ка болният зъб. Добре е да се използва настойката за укрепване на зъбите и за премахване на ло-
шия дъх. 
 Нарязва се на ситно една голяма скилидка чесън, увива се в чиста марля, слага се на китка-
та на ръката от страната на болния зъб. Стегнато се бинтова. Болката изчезва бързо и задълго. 

 
* * * 

Сокове против камъни 
 Много хора се оплакват от камъни и пясък в жлъчния мехур, бъбреците, черния дроб. Мо-
жете да се отървете от тях много лесно. Ето няколко съвета. Преди всичко – строга диета. А за 
няколко дни – глад. По време на гладуването за един ден трябва да се изпиват 10-12 чаши гореща 
вода със сок от един лимон във всяка. Към това се добавят три чаши пресен сок от моркови, от 
червено цвекло, от прясна краставица. На втория ден е възможно да се появят болки и спазми. 
Камъните и пясъкът започват да излизат. След седмица процедурата се повтаря, след което нас-
тъпва оздравяването. При спазване на съответната диета задълго, а може би и завинаги, ще се 
отървете от болестта. 
 При чернодробни заболявания по време на гладуването е добре да се пие сок от моркови, 
сокове от целина и магданоз. Или още нещо: половин чаша сок от кисело зеле или прясно зеле се 
смесва със същото количество сок от пресни домати. Необходимо е соковете да се пият доста 
време. Ефектът е поразителен. 

Източник: Народен лечебник 



 18 

10 БЪЛГАРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ В СПОРТА 
(с продължение) 

 
САЩ ‘94 

 Спортното събитие, донесло най-голяма слава на България безспорно е американското фут-
болно лято през 94-та. След знаменити победи като тези над Гърция с 4:0 (първа победа за Бълга-
рия на световно първенство), Аржентина 2:0, Мексико след дузпи и разбира се Германия, Бълга-
рия с Димитър Пенев начело се изправя в мач срещу Италия, осигуряващ място на финала. Там 
не без помощта и на странични фактори, „лъвовете“ приключват своето „Незабравимо американ-
ско лято“ като четвърти в света, а звездата Христо Стоичков поделя голмайсторския приз с рус-
нака Олег Саленко. Освен с майсторството на терена, българският отбор се отличава и с невероя-
тен колорит. Внушителният Трифон Иванов стряска сънищата на съперниците си, а Стоичков 
пророчески обяснява на чист немски на германските журналисти как ще се развие финала. Фут-
болистите са посрещнати в София като герои, които едва ли са осъзнавали, че доставят всенарод-
на българска радост. 

* * *  
ЛОНДОН 2012 – ПОСЛЕДНИЯТ ТАНЦ НА ЙОРДАН ЙОВЧЕВ 

 Последната, шеста Олимпиада в кариерата на „Властелинът на пръстените“ не е най-
предното класиране в кариерата на големия спортист. Двойният световен шампион на земя и 
халки и четирикратен олимпийски медалист обаче спечели уважението на целия свят с участието 
си на рекордната пета Олимпиада. В Лондон 39-годишният пловдивчанин успя да достигне до 
финала на последното си състезание, въпреки вече прошарените си коси. Така той успя да се пре-
бори с несправедливостта и обезличава гаврата на съдийската мафия, позорно отнела злато в 
Атина 8 години по-рано. Участието в шест олимпиади е постижение, което в спорт като гимнас-
тиката, изискващ непосилни натоварвания, е трудно да се опише с думи. 
 

* * * 
ЕКАТЕРИНА ДАФОВСКА ИЛИ КАК ТИТЛАТА СТИГНА  

ОТ ЯПОНИЯ ДО РОДОПИТЕ 
 Чаровната родопчанка е биатлонистката, благодарение на която България е в списъка на 
страните, гордеещи се със зимна олимпийска титла. През 1998 г. в Нагано Дафовска пробягва 
дистанцията от 15 км. най-бързо и с една грешка в стрелбата донася златото в родното Чепеларе. 
Най-талантливото поколение в този спорт допълва успехите ни с още две постижения – четвърто 
място на Павлина Филипова в същия старт и трето на Ирина Никулчина 4 години по-късно в 
Солт Лейк Сити. Това прави биатлона вторият най-успешен зимен олимпийски спорт у нас след 
шорт трека, в който Евгения Раданова печели общо 3 медала. 
 

* * * 
МОСКВА 1980 – НАЙ-ГОЛЕМИЯТ МАСОВ  
ОЛИМПИЙСКИ УСПЕХ НА БЪЛГАРИЯ 

 Макар и бойкотирана от западния свят, Олимпиадата в Москва си остава може би най-
забележителното постижения на българския спорт. Само Русия и ГДР изпреварват нашата страна 
по медали. Четвърти са кубинците с двойно по-малък брой от нашите отличия. Родните атлети 
завоюват 8 златни, 16 сребърни и 17 бронзови медали. От днешна гледна точка може би изглеж-
да немислимо, но през 1980 г. имаме цели 3 отборни медала. В тройката влизат волейболните ни 
национали при двата пола, като мъжете са вицешампиони. Същото класиране постигат и дамите 
в баскетбола. Макар и стечението на обстоятелствата да допринася за успехите на родните спор-
тисти, то не омаловажава техния труд и устрем, увековечен в цели 41 качвания на почетната 
стълбичка. 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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 Мъж се прибира пиян късно вечерта. Влиза в спалнята, където е тъмно и тихо. Изчаква 
малко на вратата без да пали лампата и след малко измърморва: 
 –Аре де жена, почвай да мрънкаш, да се ориентирам къде беше леглото… 


 Той: 
 – Защо плачеш? 
 Тя: 
 – Казаха ми, че съм дебела… 
 Той: 
 – Глупости! Взимай два стола и сядай при нас.  


 Мъж звъни на личния си лекар: 
 – Докторе, изглежда жена ми има възпален апандисит. 
 – Невъзможно – отговаря лекарят. – Миналата година я оперирахме от апандисит. До сега 
не съм виждал човек с втори апандисит! 
 – А човек с втора жена не си ли виждал? 


 Звъни се във фирма за ремонт на офис техника: 
 – Добър ден, принтерът ми започна да печата некачествено! 
 – Вероятно трябва да се почисти. Това ще Ви струва 50 лв. Но бихте могли да прочетете 
инструкцията и сам да си го почистите. 
 Клиентът, удивен от тази откровеност пита: 
 – А, Вашият шеф знае ли, че по този начин губите пари? 
 – Ами всъщност ние получаваме доста повече работа, когато нашите клиенти първоначал-
но се опитат сами да ремонтират нещо… 


 Съдията пита свидетеля: 
 – На какво разстояние се намирахте от местопроизшествието? 
 – На 14 метра и 39 сантиметра. 
 – Какво? Откъде знаете толкова точно? 
 – Ами след катастрофата си отидох до нас, взех един метър, върнах се и го измерих. 
 – Защо? 
 – Защото бях сигурен, че някой като Вас ще ми зададе този идиотски въпрос. 


 Загрижен, многодетният Асан отива при сексолог за съвет. 
 – Ще пазиш, братко, ще пазиш – съветва лекарят. 
 Излизайки, Асан навел глава и промърморил: 
 – Аз пазя, ама другите не пазят… 


 Кула: След приземяването моля да се насочите към стоянката по рулевите пътеки Alpha 7, 
Alpha 5, Whiskey 2, Delta 1 и Oscar 2. 
 Пилот: А къде са всичките тези неща, не можем да се ориентираме? 
 Кула: Не знам и аз, днес ми е втори ден тук… 

 
 През салона в самолета минава забързано пилотът с парашут на гърба. 
 – Какво става? – пита разтревожена пътничка. 
 – А, нищо. Проблеми в работата... 

 
 – Тате, когато порасна, ще мога ли да правя каквото си искам?  
 – Не, синко. Тогава вече ще си женен... 
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ВЪПРОСИ ОТ КНИГАТА "ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ" 

НА НИКИ КЪНЧЕВ 
 
 
 1. Коя е първата книга, напечатана на машина? 
 
  а) Том Сойер 
  б) Робинзон Крузо 
  в) Островът на съкровищата 
 

* * * 
 

 2. В коя страна във всеки затвор карат затворниците да учат Корана наизуст и да го рецити-
рат? 
  а) Иран 
  б) Саудитска арабия 
  в) Либия 
 

* * * 
 

 
 3. Коя страна от Близкия изток няма на територията си пустини? 
 
  а) Ирак  
  б) Дубай 
  в) Ливан 
 

* * * 
 

 
 4 Коя от африканските нации никога не е била европейска колония? 
  а). Мароко 
  б). ЮАР 
  в). Етиопия 
 

 
ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА 

 ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ 
(НА ГОСТИ ПРИ ПРИЯТЕЛ) 

 

 Абсидата на всяка църква е ориентирана на изток, така че стаята на Пешунов има западно 

изложение. Следователно слънцето не може да грее рано сутрин в прозореца, както твърди 

Джафков. 
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