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Приоритети 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА „ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ И 
НОВОСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

 И ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА“ 
Форумът беше организиран на 19 април 2022 г. от Национално представителни организации на и 

за хората с увреждания, в т. ч. и НАСГБ 
 Национално представителни организации на и за хората с увреждания и всички държавни 
институции се събраха на Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости 
при медицинските изделия и помощните средства“ в Народното събрание.  
 Присъстваха: г-н Никола Минчев, председател на 47-мо Народно събрание, проф. д-р Диана 
Ковачева – омбудсман на Република България, доц. д-р Любомир Бакаливанов – зам. министър 
на здравеопазването,  Владимир Афенлиев и Даниела Попова, Национална здравна осигурителна 
каса, г-н Лазар Лазаров, зам. министър на труда и социалната политика, депутати, представители 
и експерти на НАСГБ, БАРИС, АРДУС: доц. д-р Дончо Дончев, катедра УНГ, Военномедицинска 
академия, АРДУС: презентация "Ролята на ранната диагностика"; д-р Славина Лозанова, СУ, АР-
ДУС: презентация "Значение на слухопротезирането за личностното развитие"; Бончо Пеев – 
"Анка", АРДУС: презентация "Технически спецификации на помощните средства и медицински-
те изделия"; доц. Владислав Борисов Иванов, БАРИС: презентация "Тенденции и стандарти на 
помощните средства предназначени за хора с увреждания"; проф. д. п. н. Мира Цветкова-Арсова, 
СУ, НАСГБ: презентация "Специфика на сляпо-глухотата и компенсация на слуховата загуба при 
сляпо-глухи". 
 Участваха още г-н Искрен Арабаджиев, председател на комисията по труда, социалната и 
демографската политика, Деница Сачева, зам. председател на комисията, Елисавета Белобрадова, 
зам. председател на комисията, Мая Димитрова, зам. председател на комисията, Георги Георгиев, 
член на комисията, доц. д-р Антон Тонев, председател на комисията по здравеопазването,  
проф. Д-р Асен Балтов, член на комисията. 
 Председателят на парламента Никола Минчев откри форума, като изрази увереност, че дис-
кусията ще намери най-верните решения и правилния път за това сънародниците ни с уврежда-
ния да получат нужните им медицински изделия и помощни средства. 
 Проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България, каза: „Цялата администра-
ция на омбудсмана се ангажира с темата. Проблемът с подготовката на процедурата по прех-
върляне на предоставяне на медицински изделия и помощни средства към НЗОК трябва да бъде 
решен, както и трябва новата процедура да е публично известна, подкрепена с информационна 
кампания. Нужни са механизми на контрол за качеството на предоставените средства. Очеви-
ден проблем е и актуализирането на списъците към по-нови и качествени материали.“ 
 От 1 юли предписването и одобряването на медицински изделия ще става по електронен 
път. Това обяви заместник-министърът на здравеопазването Любомир Бакаливанов. "С това се 
цели да се облекчи цялата процедура по предписване и получаване на изделия от правоимащите 
лица, които след определяне с медицински документ от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК на вида и степента 
на увреждания трябва да подадат заявление за отпускането на целевата помощ за покупка на 
съответното изделие", обясни той.  
 Експертите от всички представени организации и институции набелязаха основните пробле-
ми, свързани с медицинските изделия и помощните средства в България, като наблегнаха на нуж-
дата да се промени цялостно отношението, като се смени представата им като търговски продукт.  
Преминаването на тази дейност от МТСП към НЗОК ще доведе до проблеми, смятат експертите 
от страна на хората с увреждания в България. В Касата няма налични технически специалисти и 
съответно при договарянето на стойностите, има много неточности, смята Бончо Пеев, който има 
над 30-годишен опит в обслужването на хора с увреден слух и слухопротезирането. 
 „Твърдим, че хората с увреждания са като всички останали и за това помагат медицинските 
изделия и помощните средства. Така хората с увреждания могат да бъдат полезни на себе си, се-
мействата си и обществото. Надяваме се да ни припознаете като свои партньори“, заключи Веска 
Събева, зам. председател на Национален съвет за хората с увреждания, председател на Асоциа-
ция на родители на деца с епилепсия, която модерираше кръглата маса. 

Величка Драганова,  
Председател и юрисконсулт 

на Национална асоциация на  
сляпо-глухите в България (НАСГБ)  



Приоритети 

2 

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
 НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

пред Национална кръгла маса на тема  
„Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“,  

организирана от Национално представителните организации на и за хората с увреждания 
проведена на 19 април 2022 г., София, зала 1, Народно събрание, пл. “Княз Александър I” 1 

 
СЛУХОВИТЕ АПАРАТИ ЗА ХОРАТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХОТА 

 В сферата на социалното подпомагане, функционирала досега по реда на ЗХУ, ППЗХУ и 
посредством ЛКК и териториалните дирекции "Социално подпомагане" на АСП, хората със сля-
по-глухота, спадащи към най-преобладаващата група: незрящи със силно намален слух, 
водещ до невъзможност за разбиране на речта, изключително и само разчитат на помощни-
те технически средства за компенсиране на слуха – слуховите апарати.  
 С промените на нормативните разпоредби през последните няколко години, бяха въведени 
ограничения към хората в пенсионна възраст по отношение размера на целевата помощ за слухов 
апарат, която бе фиксирана до 170 лв. При незрящите лица със значителна слухова загуба, во-
деща до невъзможност за разбиране на речта, единственото сетиво за информация от заоби-
калящата среда и за комуникация с хората, е слабият остатъчен слух, и един слухов апарат 
от 170 лв. няма техническите характеристики да компенсира този слухов дефицит. Необходимо е 
подборът на слухов апарат да се индивидуализира, като тази дейност трябва да бъде изцяло в екс-
пертите: медицинските лица и слухопротезистите, които да предписват слухов апарат, отговарящ 
изцяло на индивидуалните потребности. Това е в идеалния случай, когато трябва да се обхванат 
всички хора със слухов дефицит и те да получат максимално оптималния за техния тип слухова 
загуба, слухов апарат, без да се подразделят на категории.  
 Все пак, при по-ограничен национален бюджет, както е досега и в момента в нашата страна, 
следва да се подходи приоритетно, с фокус към децата, учащите и студентите, това да продължи 
и към вече завършилите студенти, и към работещите лица. При хората в надтрудоспособна въз-
раст, следва да се вземе предвид, дали те са придобили слуховото увреждане в късна възраст или 
имат слухово увреждане и постоянно носят слухов апарат от зряла или по-ранна възраст и не 
следва автоматично да минават на нисък лимит целева помощ. Най-ощетена в моментната си-
туация, целева група, са незрящите, които са със значително слухово увреждане, водещо до 
невъзможност за разбиране на речта,  и ако към момента не са учащи и студенти, лимитите 
са такива, че получават малкопригоден слухов апарат (ако са в трудоспособна възраст) или 
абсолютно непригоден слухов апарат (ако са в пенсионна възраст), и губят всякаква връзка 
със заобикалящата среда и контакт с хората. Не е все едно да се слухопротезира зрящо сла-
бочуващо лице, което може да отчита по артикулацията, и незрящо слабочуващо лице, чий-
то единствен проводник на информация е качественият слухов апарат. Още повече, че дохо-
дите от пенсия не позволяват закупуване на качествен слухов апарат. Така хората в пенсионна 
възраст се оказват два пъти ограничени – един път от занижения лимит и втори път от ниските 
доходи от пенсия, като биват поставени в ситуация без изход.  
 Във връзка с така поставените проблеми и предвид предстоящата промяна в законодателст-
вото, единственото решение е хората, които са незрящи със значително слухово увреждане, 
водещо до невъзможност за разбиране на речта, да се категоризират в специална група за 
слухопротезиране със слухови апарати, изцяло компенсиращи слуховата загуба и осигуря-
ващи пълно разбиране на речта, като се предвиди необходимият за целта лимит без допла-
щане от лицето.   

Величка Драганова,  
Председател и юрисконсулт 

на Национална асоциация на  
сляпо-глухите в България (НАСГБ)  
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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ  
ЗА ОТЧЕТНАТА 2021 Г. 

 На 19.05.2022 г. от 09:30 ч. в гр. Пловдив, в хотел "Интелкооп", ул. "Константин Нунков" 
13А, се проведе Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2021 г. На събрание-
то присъстваха 17 от общо 24-те пълномощници на НАСГБ. Присъства и Цветанка Гребчева – 
счетоводител на НАСГБ. Гости на Общото годишно отчетно събрание бяха Тодор Радев – поче-
тен член на НАСГБ и член на УС , Искра Пръшева – учредител и активист на НАСГБ и Ивайло 
Петков – член на ТУС – София. 

 Председателят на НАСГБ г-жа Величка Драганова откри събранието с едноминутно мълча-
ние в памет на починалите членове на НАСГБ. 

 Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ се проведе при следния дневен ред: 

 1. Отчет на Управителния съвет (УС) за дейността на НАСГБ за отчетната 2021 г. 

 2. Отчет на Контролния съвет (КС) на НАСГБ за отчетната 2021 г. 

 3. Финансов отчет на НАСГБ за отчетната 2021 г. 

 4. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ за 2023 г. 

 5. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2023 г. 

 6. Приемане и утвърждаване на размера на членския внос на НАСГБ за 2022 г. и 2023 г. 

 7. Разни. 

 Пълномощниците дадоха добра оценка за дейността на УС и на КС през 2021 г., задълбоче-
но обсъдиха и приеха отчетите им. Бяха обсъдени и приети: организационния отчет за отчетната 
2021 г., финансовият отчет за 2021 г., проекто-програмата на НАСГБ за 2023 г., проекто-
бюджетът на НАСГБ за 2023 г. Обсъден бе и размерът на членския внос за 2022 г. и за 2023 г., 
който остава за ползване от Териториалните организации, като се прие размер на членския внос, 
да остане три лева. 

 По точка седем: "Разни", председателят Величка Драганова даде предложение всички пред-
седатели на ТО на НАСГБ да преминат обучителен курс по "Организационна дейност". Подчер-
та, че по този начин председателите ще обогатят знанията  и уменията си по отношение на водене 
на необходимата документация, преодоляване на проблеми и по-добра организация на дейности-
те в ТО. След дискусии, предложението бе прието единодушно. 

 След изчерпване на дневния ред, председателят на НАСГБ Величка Драганова благодари на 
пълномощниците за участието им и закри Общото годишно отчетно събрание за отчетната 2021 
г., с пожелание за здраве и по-леко справяне с предизвикателствата в ежедневието като цяло. 

 

Редакцията на сп. „Звук и светлина“ 
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 
 За периода от 08 март до 18 май 2022 г. са проведени 2 заседания по имейл и две присъстве-
ни  заседания.  

 На 18 май 2022 г. от 16:40 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на НАСГБ, по пред-
варително обявения дневен ред. 

 На заседанието присъстваха: 
 
 1. Величка Драганова – председател на УС  
 2. Ваньо Биячев – член на УС 
 3. Владимир Маринов – член на УС 
 4. Стойко Карамфилов – член на УС 
 5. Тодор Радев – член на УС 
 
 На заседанието присъстваха също: Цветана Гребчева – счетоводител на НАСГБ и Светлозар 
Парапанов – протоколчик, като  чете докладните в заседанието.  
 Протоколът от заседанието на 08 март 2022 г. е приет с 5 гласа "за". 

 Светлозар Парапанов изчете организационния отчет на УС за периода от 08 март до 18 май 
2022 г. По отчета нямаше въпроси и неясноти. Същият бе подложен на гласуване и приет с 5 гла-
са "за". 

 Цветана Гребчева - счетоводител на НАСГБ, подробно представи финансовите параметри 
на организацията, като допълни, че се следва предварително утвърдения финансово-счетоводен 
план. 

 В настоящото заседание на УС на НАСГБ са утвърдени трима нови членове на НАСГБ. 

 След разширено разискване, УС взе решение: 

 1. До края на 2022 г. да се актуализира Наредба за осигуряване на ПТС, влязла в сила от 
08.03.2022 г, като се добави представяне на медицински документ за необходимост от апарат за 
измерване на кръвно налягане, при подаване на заявление за същия. До актуализацията на Наред-
бата, всички заявления за апарат за измерване на кръвно налягане да бъдат придружени с меди-
цински документ за необходимостта от това.  

Управителният съвет на НАСГБ взе окончателно решение за провеждане на: 

 1. Юбилейно събитие и провеждане на мероприятие по художествена самодейност, да се 
състоят на 15 август 2022 г., в х-л "Интелкооп", при следните условия: 

 1.1. Участниците с настаняване в хотела да не надвишават 100 души, като броят им от всяка 
ТО да не е по-висок от 20% от броя на членовете й. 

 1.2. Спортните мероприятия да се проведат на 16 и 17 август 2022 г., като отново се съобра-
зи с квотата от 20% от броя на членовете на ТО.  

 1.3. Да се изготви и изпрати до всички ТО, уведомително писмо, съдържащо програма, ред 
и условия за участие в събитието. 

От редакцията 
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МИСТЕРИОЗНАТА АВАНТЮРИСТКА ЛЮБА КУТИНЧЕВА 

 Страстта към пътешествията е явление, което съ-

пътства човешкото развитие от античността до наши 

дни. Българската история също ни среща с личности, 

които са се отправили в търсене на непознатото далеч 

извън пределите на страната. Сред слабо познатите име-

на е и една дама – Люба Кутинчева, чийто живот е из-

пълнен с интересни случки и перипетии. 

 Тя е родена на 15 май 1910 година във Велико Тър-

ново в семейството на лекар и музикантка. Нейната май-

ка е племенница на капитан Райчо Николов, убит по 

време на Съединението от 6 септември 1885 година. Още когато е на 2 години, Люба заминава с 

цялото си семейство за Силистра, която малко по-късно ще премине под румънско управление. 

Самата тя определя този период от живота си като „робски гнет“ и не е изненадващо, че нейния 

баща става част от Добруджанската революционна организация „Свободна Добруджа“. 

 Семейство Кутинчеви избягва репресиите, заминавайки за България, а самата Люба отива в 

Цариград при свой чичо. Там тя започва да изнася сказки, посветени на българската литература 

и традиции, насочени към опитите за асимилация на населението в Добруджа от румънските 

власти. Беседите се радват на голям успех, а когато не е заета с тях, Кутинчева върши различна 

селскостопанска работа. В резултат на това скоро младата дама успява да се стабилизира финан-

сово. Когато е на 19 години, решава да направи нещо нетипично за нейните съвременнички – да 

пътешества. 

 В рамките на следващите няколко години тя обикаля множество страни в Африка, Близкия 

и Далечния Изток, неизменно придружавана от агронома Никола Кутинчев. Пред чужденците те 

се представят за съпрузи, а в последните си години тя ще твърди, че това е нейния баща. Факти-

те не подкрепят нито една от двете тези – тя сключва брак чак през 1939 година с журналиста 

Александър Дагоров, а презимето й Иванова изключва Никола да е неин баща. 

 Пътешествието на авантюристката започва от Палестина, Израел и Египет, като в нейния 
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запазен архив фигурират снимки от  църквата „Възкресение Христово“, пирамидите и Сфинкса в 

Гиза. След това тя се насочва към Трансйордания, където бива приета на аудиенция в двореца 

„Рагадан“ от емира Абдала ибн Хусeйн, Ирак, Персия и Оман. Пътят й през Индия пък дава 

шанс на Кутинчева да се срещне със самия Махатма Ганди. Съдбата обаче подготвя и изпитания 

за българката, която минавайки през Цейлон, Бирма и остров Суматра, се разболява от тропичес-

ка треска и се възстановява със сериозни усилия. 

 Кутинчева посещава и окупираната от Япония Маджурия, преди да стигне до китайския 

град Шанхай, където бива отвлечена заедно с две англичанки и освободена срещу откуп от 5000 

долара. Тези любопитни детайли карат някои изследователи да смятат, че освен като пътешест-

веничка, тя е посетила тези екзотични места и в качеството си на шпионка. 

 Със сигурност е установено, че Люба е в тесен контакт със съветски дипломати, но какъв е 

характерът на нейните визити, не е съвсем ясно. Профилът й обаче прави шпионската версия 

много правдоподобна – освен че пътува много, тя владее френски, румънски, турски и руски 

език, а впоследствие научава арабски и есперанто. 

 При всички положения през 1935 година Люба Кутинчева временно спира странстванията 

си и се установява в Париж, където следва журналистика и френска филология. Двете специал-

ности напълно отговарят на авантюристичната й натура и в продължение на година тя е фотоко-

респондент на различни местни издания, като в същото време е акредитирана от името на бъл-

гарския вестник „Дневник“. Използвайки предимствата на професията си, тя посещава мароканс-

ките градове Тетуан и Казабланка, Южна Африка и Мадагаскар. 

 През 1942 година видната пътешественичка публикува книгата „Япония – лични впечатле-

ния, наблюдения и проучвания“, което остава единственото й произведение. Тя се състои от пъ-

теписна част, озаглавена „Към японския бряг“ и статистическо-описателна глава. След 9 септем-

ври 1944 година името на Люба Кутинчева изчезва от публичното пространство, а смъртта й на 

20 септември 1998 година оставя без отговор множество въпроси, свързани с интересната й жи-

тейска съдба. 

 

Източник: www.bulgarianhistory.org 
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Щрихи от родината 

ОБАЯНИЕТО НА СТАРА ПЛАНИНА 
 
 Величествен и красив – Балкана – 
това е най-голямата и най-дългата пла-
нина, намираща се на територията на 
България, чието име е свързано с хиля-
долетното минало на страната ни. Това 
е Стара планина. 
 Величествената верига представ-
лява поредица от планински дялове, 
планини и ридове, отделени чрез седло-
вини, проходи, котловини и дълбоки 
речни долини. Простира се по цялата 
дължина на страната ни – от границата 
ни със Сърбия, та чак до Черно море. Най-високият й връх е връх Ботев, който наброява цели 
2376 м. височина. 
 Най-старите наименования на планината са Хаймон, Хаймос, Хемус, които са с тракийски 
произход и означават – било, водораздел, граница. По-късно обаче, отделни нейни дялове полу-
чават различни названия – Сребърна планина, Маторние гори, Зигос, Им планина. 
 Името “Стара планина” за първи път се появява през 1533 г. в пътеписа на далматинския 
пътешественик Антун Вранчич. Името “Балкан” обаче е по-старо. Съществуват различни пред-
положения за произхода и историята му и въпреки, че не е официалното име, именно то е най-
популярно през последните векове. 
 От Балкан произлиза и наименованието на нашия удивителен полуостров – Балкански, на-
ричан обобщено с името Балкани. Името Балкан добива голяма популярност и по-късно дава 
името на целия Балкански полуостров, а Стара планина е величествената кръстница на Балканс-
кия полуостров. 
 Стара планина принадлежи към младонагънатите планински образувания и е изградена ос-
новно от гранити. Главната старопланинска верига се състои от три части: Западна, Средна и Из-
точна. Предбалканът също заема своето знатно място в планината. Всяка една от частите на Ста-
ра планина е красива и приказна по своему. Изключителна красота и богат набор от забележи-
телности, които безспорно заслужават вниманието на туристите, са „собственост” именно на 
Стара планина. 
 Културните и природните забележителности, намиращи се на територията на Балкана, са 
много и част от тези обекти са включени в движението „Сто национални туристически обекта”. 
Сред тях са: връх Ботев; връх Шипка и историческият връх Вола. Историческите градове, нами-
ращи се в Стара планина, привличат туристи не само от страната, но и от цял свят. Градове като 
Котел, Жеравна, Казанлък, Габрово, Боженци, Дряново, Трявна, Карлово, Калофер, Сопот и дру-
ги също присъстват в движението „Сто национални туристически обекта”, защото са запазили 
историческото си минало автентично и зареждащо с онова пламъче гордост, което гори в сърце-
то на всеки българин. 
 Най-живописната част на планината е територията на Национален парк „Централен бал-
кан“. Деветте му резервата – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Стара река“, 
„Джендема“, „Северен Джендем“, „Пеещи скали“ и „Соколна“ са успели да съхранят уникалната 
природа на Стара планина. Вековни гори от бук, ела и бяла мура съжителстват с растения, които 
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се срещат единствено тук – алпийската роза и срамежливият еделвайс. Паркът е едно от послед-
ните в Европа убежища на кафявите мечки, вълците и дивите кози. През деня могат да се видят 
прелитащи орли, ястреби и соколи, а настане ли вечер се появяват бухал и сова. 
 За любителите на активната почивка са специално създадените край Априлци излети за наб-
людение на редки птичи и животински видове, разходките с коне, които са съчетани с приятни 
пикници сред природата. Предизвикателство за любителите на лова са ловните бази край Габро-
во, Априлци и Троян. 
 Лековитата сила на минералните извори, във Вонеща вода край Трявна, в селата Чифлик и 
Шипково край Троян и в с. Рибарица край Тетевен, помага на хора със сърдечно-съдови и хра-
носмилателни проблеми и със заболявания на опорно-двигателната система.  
 В местността „Карандила” в Сливенска планина, се намира прочутият минерален извор 
Кушбунар (Птичи извор). До него има паметник на орлица и малко орле, които символизират 
здравето и дълголетието. 
 Тракийска легенда разказва, че орлите първи открили лечебната сила на бистрия планински 
извор. Те водели тук малките орлета и ги потапяли в чудодейните води, за да станат здрави и сил-
ни. Щом старите, болни и изнемощели орли се окъпели във вълшебния извор, силите им се възв-
ръщали и те отново гордо се понасяли към върховете. Това място е удивително и заредено с по-
ложителна енергия, която те кара да се чувстваш като прероден. 
 Стара планина е богата и на множество водопади. Всеки един от тях заслужава внимание и 
посещение, но най-красивия, най-приказния е Райското пръскало. Той се намира в Средна Стара 
планина на територията на един от българските природни резервати – Джендема. Райското пръс-
кало е най-високият водопад не само у нас, но и на целия Балкански полуостров.  
 В Стара планина се намират и приказно красиви пещери. Който ги посет,и сякаш попада в 
една нереална приказка. При посещение и обиколка на планината, задължително се отбийте да 
разгледате пещерите „Бачо Киро” и „Леденика”, които са емблемата на Балкана. Първата зала на 
пещерата „Леденика” е Преддверието, което е най-ниската част на пещерата. През зимата и про-
летта тази зала очарова с ледено кристалната си украса, дала името на пещерата. Няколко метра 
човек трябва да се движи ниско наведен през прохода „Плъзнята“, за да стигне до малката зала, 
която има почти кръгла форма, а след още едно стеснение се озовава в Голямата (Концертна) за-
ла. Тук всичко е величествено и неповторимо, като се започне от Крокодилът, Главата на велика-
нът, Соколът и малкото езеро с вълшебната вода.  
 Пещерата „Бачо Киро” представлява сложен четириетажен лабиринт от пещерни галерии и 
разклонения. Тя се намира в района на Дряновския манастир, в живописните каньони на р. Андъ-
ка и р. Дряновска. Пещерата „Бачо Киро“ е и археологически обект от национално значение. 
 В Стара планина има прекрасни условия както за ски туризъм, така и за любителите на ло-
ва, риболова и най-вече на алпинизма. Разработени са велосипедни и пешеходни маршрути. Ме-
кият умереноконтинентален климат, планинският въздух и разнообразният релеф предоставят 
всички необходими условия за активен и здравословен отдих и туризъм. 
 Природните резервати, многобройните върхове, пещери и водопади привличат със своята 
неповторима обаятелна красота и предоставят възможност за невероятни и незабравими прежи-
вявания и почивка през цялата година. 
 Езера, върхове, водопади – красота и изобилие събрани в едно цяло. Това е Стара планина. 
 

Източник: www.littlebg.com 
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Хоризонти 

МГИНГО – НАЙ-ГЪСТО НАСЕЛЕНИЯТ ОСТРОВ НА СВЕТА, 
КЪДЕТО ЦАРИ АФРИКАНСКИ СОЦИАЛИЗЪМ 

 Остров Мгинго (Мигинго) 
е най-гъстонаселеният остров 
на планетата. Той се намира във 
водите на езерото Виктория в 
Африка. Мгинго е с площ от 1,8 
хиляди кв.м., като на това малко 
парченце земя живеят 131 ду-
ши. Обитателите му са органи-
зирали „сенатска република“, 
ловят риба и не допускат външни хора в своето малко общество.  

 Островът, който е спорна територия между Кения и Уганда, може да се нарече място на раз-
коша, защото седмичният доход на жителите му се равнява на 2-3 месечни заплати на африкан-
ците от съседните страни. 

 Първите заселници на Мгинго дошли на острова през 1991 година. Това били двамата ке-
нийски рибари Дордж Кибебе и Далилас Тембо, които на практика се оказали основатели на мал-
ката сенатска република Мгинго. Преди да се отправят към острова, кенийците извършили обряд 
за изгнание на злите духове – нещо напълно необходимо, отчитайки факта, че сред африканците, 
живеещи около езерото Виктория, битува поверието, че островът е дом на злия дух Калеле. За 
осъществяването на обряда Кибебе и Тембо трябвало да дарят на стария шаман 300 килограма 
прясна риба. 

 След като пречистването приключило, към двамата рибари се присъединили около 60 афри-
канци от Кения, Уганда и Танзания. Всеобщото желание да се радват на добър улов на риба не 
било единствената причина да се заселят на малкия остров. Те искали да създадат собствена дър-

жава-комуна, в която да не същест-
вуват неравенство и зло. През 2009 
година населението на Мгинго дос-
тигнало до 131 души, след което 
„почетните сенатори“ Тембо и Ки-
бебе взели решението да не допус-
кат повече заселници на острова. 

 Нилският костур съставлява 
голяма част от улова на риба, като 
едно семейство на остров Мгинго 
може да спечели до 200-250 долара 
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на седмица. Това е средният доход на африканците от съседните страни за период от 2-3 месеца. 

 За да запазят независимостта на своята „държава“, Мгинго се възползва от спорния си ста-
тут – нито една държава не може да го включи в състава на територията си, въпреки че всички 
извън острова са наясно за рибарите и дейността им. В течение на последните 20 години Кения и 
Уганда влизали много пъти във въоръжени конфликти заради Мгинго. Представители на брегова-
та охрана на двете африкански държави унищожавали рибарски лодки и мрежи и дори разстреля-
ли шест души. Но в крайна сметка Кения и Уганда стигнали до споразумение – комуната Мгинго 
била заставена да плаща данъци и на двете африкански страни. 

 Данъкът, който получават Кения и Уганда от заселниците на островчето, представлява 25% 
от доходите на рибарите. Още 10% отиват за поддръжка на охрана на комуната. Така жителите на 
Мгинго са принудени да плащат за своята свобода около 60% от изработеното. Но дори в този 
случай останалите 40% са напълно достатъчни да живеят далеч по-добре от съседите им в района 
на езерото Виктория. 

 На островчето Мгинго има пет бара, козметичен салон, аптека, няколко хотела и четири 
публични домове. Мъжете се занимават с риболов, а жените заработват пари, продавайки телата 
си в бордеите. Според правилата на комуната Мгинго, всеки чужд човек може да прекара не по-
вече от едно денонощие на острова. 

 Управлението на комуната е пожизнено и се осъществява от двамата почетни сенатори Тем-
бо и Кибебе, подпомагани от петима сенатори, които се избират от населението на Мгинго. Реше-
нията на съвета се взимат с мнозинство от гласовете на членовете. 

 Максималното наказание за нарушаване на правилата предвижда експулсиране от острова, 
но по-леки престъпления се наказват с бичуване със сламени камшици.  

 Само на 200 метра от Мгинго има още един остров – Усинго. И досега той остава необита-
ем, независимо от ужасяващата теснотия в комуната Мгинго. Причината? Хората вярват, че на 
Усинго живее злият дух Тук. Някои смятат, че там е избягал и Калеле, изгоненият дух от Мгинго. 

 През всички тези години жителите на комуната така и не могли да открият шамана, който 
единствен се славел със силата да пребори могъщите зли духове. Усинго също е спорна терито-
рия между Кения и Уганда, но нито една от двете държави не предприема разполагането на воен-
ни на територията на острова поради същата причина – живеещите там зли духове. На Усинго 
могат да бъдат забелязани няколко постройки, които някога служели като подслон за биолозите 
от Европа, изучаващи езерото Виктория и неговите обитатели. 

 

 Източник: www.palatka.bg 
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Любопитни факти 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА КИРИЛИЦАТА И ГЛАГОЛИЦАТА 

 Българската азбука е не 

само символ на нашата етничес-

ка и национална идентичност. 

Тя е огромно богатство за пис-

меното слово в световен мащаб, 

една от най-съвършените азбу-

ки, която освен у нас, е офици-

ална писменост в още толкова други страни по земното кълбо. 

 Още в началото на този текст сме длъжни да направим едно важно уточнение. 

 В понятието “българската азбука” имаме предвид както сътворената от Кирил и Методий 

глаголица – първата българска азбука, така и възникналата към края на 9-и век на основата на 

глаголицата кирилица. 

 Езикът и писмеността ни са ценности, които не само трябва да пазим и да предаваме на по-

коленията след нас във възможно най-красив и чист вид, но за които трябва да четем, да се инте-

ресуваме и да знаем повече. Затова нека си припомним едни от най-интересните и важни фак-

ти, свързани с кирилицата и глаголицата: 

 • Глаголицата е първата българска азбука. Тя е създадена от братята Кирил и Методий през 

855 г. Основната причина за раждането ѝ е да може да се превежда църковната литература от 

гръцки на български език. Така светите братя и техните ученици разпространяват по-лесно хрис-

тиянството във Великоморавия и Панония през IX век – на българо-славянски език. Което е и 

главната цел на тяхната мисия. 

  • Кирилицата е създадена на основата на глаголицата в края на IX – началото на X век от 

Климент Охридски – ученик на солунските братя. Наречена е на името и в чест на Константин-

Кирил Философ. Неговата заслуга, според историческите извори, и тук, и при сътворяването на 

глаголицата е по-голяма от тази на Методий. 

 • В първоначалния си вариант кирилицата съдържа цели 44 букви. 

• Названието на глаголицата идва от думата “глаголъ”. Тя в превод означава дума. Тъй като 

“глаголати” означава говоря, глаголицата поетично е наричана знаците, които говорят. 

  • Подобно на латиницата, за основа на кирилицата е използвана гръцката азбука, която от 

своя страна произлиза от финикийската. 
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  • В продължение на няколко века глаголицата и кирилицата се използват паралелно по на-

шите земи. Постепенно – и най-вече през Средновековието обаче кирилицата измества първооб-

раза на българската азбука – глаголицата, и остава официалната писмена система на българите и 

другите народи, които са я възприели. 

 • Освен в България кирилицата е официална писменост и в други страни в Европа и Азия. 

Сред тях попадат Русия, Украйна, Македония, Сърбия, Беларус, Хърватска, Босна и Херцеговина 

и дори Монголия. Много други страни, част от бившия СССР, също попадат в този списък. Нап-

ример: Казахстан, Киргизстан, Молдова, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан 

и др. Но в част от тези републики, по политически причини, кирилицата е заменена с времето с 

латиница. Въпреки това и до днес кирилицата се използва от над 300 млн. души по света. 

 • Глаголицата е съставена само от един вид букви – няма главни и малки букви, изписани по 

различен начин. Според графическото си представяне, азбуката се развива в две форми: българс-

ка (обла глаголица) и хърватска (ъглеста глаголица). Втората е пренесена там от нашите земи, но 

се изписва с повече ъглести, отколкото обли елементи, характерни за нашата азбука. 

 • Румъния също използва кирилицата като официална азбука до средата на 19-и век, когато 

по политически причини е заменена от видоизменена латиница. 

 • Всички букви в глаголицата имат свои имена: А – Аз (аз), Б – Буки (букви), В – Веди 

(знам), Г – Глаголи (думи, говоря), Д – Добро (добро, доброта) и т. н. Буквите имат и числена 

стойност – първите десет за единиците, вторите – за десетиците, третите – за стотиците. Така уче-

ниците по-лесно запомняли новите букви, на които се учели да четат и пишат. 

  • При влизането на България в Европейския съюз на 01 април 2007 г., кирилицата става 

третата официална азбука в него. Българските букви се нареждат веднага след латиницата и гръц-

ката азбука. 

 • Думата “азбука” възниква от произнасянето на първите две букви от глаголицата – 

“А” (Аз) и “Б” (Буки). По същия начин е конструирана латинската дума alphabet (азбука на анг-

лийски) – от  първите две букви в гръцката азбука – Алфа и Бета. 

 • Кирилицата (а преди това и глаголицата) е определяна като една от най-съвършените азбу-

ки в света. Причина за това е моделът, който българската азбука следва – всяка буква (писмен 

знак) да отговаря на точно един определен звук. Така, поне спрямо изписването, нашият език се 

определя като лесен. Причината – пише се точно това, което се чува (изговаря), за разлика от фо-

нетичните и правописни правила на повечето езици по света. 

 Екатерина Ангелова 
 Източник: www.lifebites.bg 
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Полезна информация 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕ ПРАВИЛА НА ВСЕЛЕНАТА 
 I  ЧАСТ  

 
 Вселената живее по свои правила и закони и ако искате да се движите по-спокойно и увере-
но в живота, е добре да ги знаете и да се съобразявате с тях. Тогава Вселената ще бъде по-
благосклонна към вас, а всеки ваш ден ще бъде изпълнен с хармония и душевен мир. 
 1. Никога не знаеш кое в живота ти е за добро и кое не. 
 2. Ти не знаеш от какво се нуждае Вселената. 
 3. Натрапеното добро е зло. 
 4. Няма такова нещо като правилно и неправилно и ти не знаеш кое какво е. 
 5. Няма лоши и добри неща – има такива, които те огорчават, и такива, които те радват. 
 6. Възможно е твоите грешки да са нещо, от което Вселената се нуждае. И те не могат да ѝ 
навредят. 
 7. Не търси истината. Тя не съществува и не ти е необходима. 
 8. Не търси смисъла на живота. Дори и да има такъв, той е извън пределите на живота. 
 9. Не се тревожи за себе си. Ти си твърде ценен за Вселената, за да изчезнеш напразно. 
 10. Ако това, което правиш, е трудно за теб, помисли нужно ли ти е. 
 11. Прави само това, което ти се удава с лекота, но влагай в него всичките си сили. 
 12. Дори и да правиш нещо по случайност, това не е случайно. 
 13. Придържай се към това, което ти харесва, и бягай от това, което не ти харесва. 
 14. Ако можеш да поправиш последствията от своя грешка, значи това не е грешка. 
 15. Всичко, което се случва, се случва точно навреме. 
 16. Всичко се случва независимо от волята ти, но ти имаш свободата дали да го приемеш, 
или не. 
 17. Ако се съмняваш в пътя си, вземи си спътник, ако си уверен – движи се сам. 
 18. Човек е най-силен, когато е сам. Силните приемат и благославят самотата си. 
 19. Бъди спокоен и внимателен към света. Тогава няма да пропуснеш момента на силата. 
 20. Когато се опитваш да разбереш от другите кой си ти, им даваш власт над себе си. Затова 
сам оценявай случващото се с теб. 
 21. Благославяй пропуснатите възможности – с всяка пропусната възможност получаваш 
още по-големи възможности. 
 
 

Следва продължение... 
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ЛЕКАРСТВО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЗРЕНИЕТО ПРИ ХОРА С ПРОГРЕСИВНИ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

  
 Изследователи от Калифор-
нийския университет в Бъркли отк-
риха, че Antabuse (дисулфирам) – 
лекарство, което някога е широко 
използвано за отучване на алкохо-
лиците да пият – помага за подобря-
ване на зрението при мишки с деге-
нерация на ретината. 
 Лекарството може да съживи 
зрението при хора с наследствено 
заболяване пигментен ретинит(RP) 
и може би при други нарушения на 
зрението, включително свързана с 
възрастта дегенерация на макулата. 
 Група учени, ръководени от Ричард Крамър, професор по молекулярна и клетъчна биология 
в Калифорнийския университет в Бъркли, по-рано показаха, че химикал – ретиноева киселина – 
се произвежда, когато светлочувствителните клетки в ретината, наречени пръчици и конусчета, 
постепенно умират. Този химикал причинява хиперактивност в ганглийните клетки на ретината, 
които обикновено изпращат визуална информация до мозъка. Хиперактивността пречи на преда-
ването на информация, замъглявайки зрението. 
 Екипът обаче осъзнава, че лекарството дисулфирам – наричано още антабуса – инхибира
(потиска) не само ензимите, участващи в способността на тялото да разгражда алкохола, но и ен-
зимите, които произвеждат ретиноева киселина. В нови експерименти Крамер и Майкъл Гоард, 
който ръководи лаборатория в UC Santa Barbara (UCSB), откриват, че лечението с дисулфирам 
намалява производството на ретиноева киселина и прави почти слепите мишки много по-добри 
при откриване на изображения, показани на екрана на компютър. 
 Крамер подозира, че ретиноевата киселина играе идентична роля при хора със загуба на 
зрение, но експерименти за измерване на ретиноевата киселина в окото не са правени върху хора, 
защото биха били твърде инвазивни. Дисулфирам, който вече е одобрен за употреба от Админис-
трацията по храните и лекарствата (FDA) – може да установи тази връзка. 
 Изследователите планират да си партнират с офталмолози за провеждане на клинично из-
питване на дисулфирам върху пациенти с RP. Опитът ще се проведе върху малък набор от хора с 
напреднала, но все още непълна дегенерация на ретината. 
 „Може да има дълъг прозорец от възможности, при който потискането на ретиноевата кисе-
лина с лекарства като дисулфирам може значително да подобри слабото зрение и да направи ре-
ална разлика в качеството на живот на хората“, казва Крамер. „Тъй като лекарството вече е одоб-
рено от FDA, регулаторните пречки са ниски. Това не би било трайно излекуване, но в момента 
няма налични лечения, които дори временно да подобрят зрението.“ 
 Крамер признава, че дисулфирамът може да не е за всеки. Когато се комбинира с консума-
ция на алкохол, лекарството може да има тежки странични ефекти, включително главоболие, га-
дене, мускулни крампи и зачервяване. 
 „Ако провеждате лечение и вземете питие, веднага ще получите най-лошия махмурлук в 
живота си“, казва изследователят, „и това прави силно възпиращо пиенето на алкохол“. 
 Но ако дисулфирамът може да подобри зрението, могат да се търсят по-целенасочени тера-
пии, които да не пречат на разграждането на алкохола или други метаболитни функции. Изследо-
вателите вече са тествали експериментално лекарство, наречено BMS 493, което потиска рецеп-
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тора за ретиноева киселина, а също така са използвали техника за РНК интерференция – вид генна 
терапия – за да съборят рецептора. И двете процедури драстично подобряват зрението при мишки 
с RP. 
 Преди три години Крамер и неговите колеги съобщиха, че ретиноевата киселина генерира 
сензорен шум, който пречи на остатъчното зрение при мишки с RP по същия начин, по който звъ-
ненето в ушите, известно като тинитус, може да попречи на слуха при хора, които губят чувстви-
телност към вибрации. Учените показаха, че инхибирането на рецептора на ретиноевата киселина 
намалява шума и увеличава поведението на избягване на светлината при тези мишки. 
 Но дали мишките, лекувани с лекарствата, всъщност виждат по-добре? 
 Новото проучване предоставя доказателства, че го правят. Първо, когато мишките са били 
млади и са имали здрави ретини, те са обучени да разпознават и реагират на просто изображение 
на черно-бели ивици, показвани на екрана на компютър. Месец по-късно, след като повечето от 
пръчиците и конусчевите фоторецептори умират , изображението е показано отново. Изследовате-
лите установяват, че мишките, лекувани с дисулфирам или BMS 493, реагират доста добре, дори 
ако изображението е размазано. За разлика от тях, мишките, получаващи плацебо, не успяват да 
реагират, дори ако изображението е отчетливо и ясно. 
 При втори тип изследване учените използват специален микроскоп и флуоресцентен протеи-
нов индикатор, за да осветят и изследват отговорите на хиляди клетки в мозъка на много по-
сложни визуални сцени – холивудски филмов клип, показван много пъти. Отделните клетки в мо-
зъците на мишки с увредено зрение с RP реагират на определени кадри във филма и техните отго-
вори са много по-силни и по-надеждни от тези на мишки, които не са били лекувани с дисулфи-
рам или BMS 493. 
 Отговорите са толкова надеждни, казва Крамър, че изследователите са могли да заключат 
коя конкретна сцена е предизвикала реакцията на клетката, но само при мишките, които са били 
лекувани с едно от лекарствата. 
 Както поведенческите резултати, така и резултатите от мозъчните изображения показват, че 
лекарствата подобряват зрението, а не само откриването на светлина. 
 „Лекуваните мишки наистина виждат по-добре от мишките без прием на лекарствата. Тези 
мишки едва са могли да открият изображения на този късен етап на дегенерация.“, казва Крамър. 
 През 2019 г. Крамър и неговият екип изложиха механизма зад хиперактивността причинена 
от дегенерация. Те откриват, че ретиноевата киселина, която е добре известна като сигнал за рас-
теж и развитие на ембрионите, се натрупва в ретината, когато фоторецепторите – пръчиците, чув-
ствителни към слаба светлина, и конусчевите фоторецептори, необходими за цветното зрение – 
умират. Това е така, защото фоторецепторите са пълни със светлочувствителен протеин, наречен 
родопсин, който съдържа ретиналдехид. Когато ретиналдехидът вече не може да се абсорбира от 
пръчиците и конусчетата, той се превръща в ретиноева киселина от ензим, наречен ретиналдехид 
дехидрогеназа. 
 Ретиноевата киселина от своя страна стимулира ганглийните клетки на ретината. Именно 
това прави ганглийните клетки хиперактивни, създавайки постоянна активност, което замъглява 
визуалната сцена и пречи на мозъка да избере сигнала от шума. 
 Разработчиците на лекарства се стремят да предотвратят това, като разработят химикали, 
които да спрат производството на ретиноева киселина от ретиналдехид дехидрогеназа, или хими-
кали, които пречат на рецептора на ретиноевата киселина. 
 „Ако на човек с увредено зрение е даден дисулфирам и зрението му се подобри, дори малко, 
това би било чудесен резултат само по себе си. Но също така силно би замесило пътя на ретиное-
вата киселина в загубата на зрение“, казва Крамер. „И това би било важно доказателство за кон-
цепция, която би могла да стимулира разработването на нови лекарства и изцяло нова стратегия 
за подпомагане на подобряването на зрението. 

 
Източник: www.retinabulgaria.bg 
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МАЛКИ ПЪРЖЕНИ БАНИЧКИ С КАЙМА И МАГДАНОЗ 
 Продукти: 500 г кайма , 1 глава лук, 1 пакет кори за баница, 4 супени лъжици масло,   
4 връзки магданоз, черен пипер, сол, олио – за пържене. 
 Начин на приготвяне: Измийте и нарежете магданоза на много ситно. Лука също почисте-
те, измийте и настържете на едро ренде. 
 В купа сложете каймата. Овкусете със сол и черен пипер и добавете магданоза и лука. 
 В малко мазнина, задушете плънката на баничките. Гответе на среден огън, докато каймата 
не стане светла и вече не е сурова. 
 Изваждате от пакета правоъгълните кори и ги нарязвате по на 2 триъгълни парчета. Две по 
две ги взимате, намазвате с четка с разтопено масло, слагате от плънката и сгъвате. Първо двата 
края на триъгълниците, после завивате на руло. 
 Готовите банички запържвате в сгорещено олио до златисто от двете страни. 
 

   
ПЛОДОВ СЛАДКИШ С ВАНИЛОВ КРЕМ 

 Продукти:  За блата: 5 бр. яйца, чаена чаша и половина захар, 2 чаени чаши брашно, 5 су-
пени лъжици олио, 5 супени лъжици вода, половин кафена лъжичка бакпулвер. 
 За крема: 1 яйце, 300 мл прясно мляко, 30 г царевично нишесте, 25 г масло, 100 г захар,  
2 бр. ванилии от малките пликчета, 2 ябълки  и 1 банан. 
 
 Начин на приготвяне: От продуктите за крема си приготвяме ванилов крем. 
С бъркалка разбиваме захарта и нишестето, прибавяме и яйцето и бъркаме до гладка смес. Загря-
ваме млякото до почти готовност, тоест не го чакаме да заври. След това смесваме малка част от 
млякото с яйчената смес и после изсипваме обратно в млякото и връщаме на котлона, като бърка-
ме непрекъснато до получаване на гладък крем. След това прибавяме ванилията и маслото, като 
продължаваме да бъркаме. Покриваме с фолио и оставаме да изстине. 
 С продуктите за блата за нашия бъдещ плодов сладкиш с ванилов крем приготвяме пандиш-
паново тесто. Разбиваме добре яйцата и захарта, докато спре да се чува на дъното на купата хру-
пането на захарта. Прибавяме брашното, 1 ванилия олиото и водата и сместа е готова. 
 На дъното на тавата, в която ще печем, намазняваме с масло и редим ябълки, нарязани на 
полумесеци и един банан, и поръсваме със захар и малко канела. 
 Изсипваме кексовата смес и върху нея слагаме от крема с пош (но при неговата липса мо-
жем да  използваме лъжица). 
 Печем лесния плодов сладкиш на 180° C около 40 минути. 
 

   
ПЪЛНЕНИ КАРТОФИ С МЕСНА ПЛЪНКА 

 Продукти: 4 големи картофа, 8 бр. големи гъби шийтаке, 300 г пилешки гърди, 3 супени 
лъжици лимонов сок, 2 скилидки чесън , 1 клонка мащерка, 3 супени лъжици  зехтин + допълни-
телно, 2 щипки черен пипер, 1 щипка куркума, сол на вкус, сос табаско на вкус, майонеза – 8 чае-
ни лъжици + за допълнително. 
 
 Начин на приготвяне: Сварете картофите за половин час във вода с добавена щипка сол. 
 През това време оставете нарязаното на хапки пилешко да се маринова в смес от куркума, 
черен пипер, сол, зехтин и сок от лимон. 
 Махнете пънчетата на гъбите, забършете шапките с влажна хартия. Нарежете на дребно и 
сотирайте в тиган, в който предварително сте затоплили зехтин с няколко скилидки чесън и ма-
щерка. 
 Щом са готови, извадете гъбите и в същия тиган прехвърлете пилешкото. Пържете до зла-
тисто, нарежете на още по-ситно и сложете при гъбите. Поръсете с подправки на вкус. 
 Готовите картофи разрежете на две по дължина, махнете вътрешността внимателно. Овкусе-
те със сол и намажете лодките от картофи с майонеза. 
 Напълнете картофите с готовата плънка, сипете няколко капки сос Табаско. Може да сложи-
те още малко майонеза по желание. 
 Пълнените картофи с месна плънка поднесете като бирено мезе или ефектно предястие. 
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Искам да съм хубава 

ЛЕТНИ БИЛКИ, ЦВЕТЯ И ТРЕВИ  
ЗА ДОМАШНАТА НИ КОЗМЕТИКА 

 
 Летни билки, цветя и треви са уникално 
доброто решение за домашната козметика на 
една дама. Домашната козметика има много 
ползи и те са безспорни, защото в нея не слага-
ме нищо вредно, просто използваме даровете 
на природата по предназначение и това е то. 
Предстои ни едно дълго, слънчево и динамич-
но лято. Ще имаме възможност да си съберем 
множество билки, треви и цветя. Тях именно 
трябва да използваме по уникален начин в домашната си козметика, която цяла година вярно ще 
ни служи. 
 Летни билки, цветя и треви, кога да ги събираме? 
 За да си наберете качествени билки, цветя и треви отидете в девствената природа на плани-
ната. У нас има много планини, пълни с лековити растения, идеални за козметика, приготвяна у 
дома. Не берете подобен род растения близо до оживени пътища, въпреки че растат и там – те са 
пълни с прах и вредни вещества. Не берете и по поляни, където пасе добитък. Идеалното място е 
сред дебрите на Родопите, Рила, Пирин или Стара планина, някъде до някоя хижа, усамотено сел-
це или пък манастир, а защо не и водопад! 
 Какво може да си берете? От началото на май чак до края на септември може да берете така 
полезната коприва. Берете само зелените връхчета и нежните листа. Пожълтелите и увехнали, не 
ви вършат работа. Така и в края на юни може да си наберете така полезната липа. Тя цъфти за 
кратко, само около 15 дни и прецъфтява. Затова не се бавете, за да си я набавите за домашната си 
козметика.  
 Летни билки, цветя и треви, като глухарчето, лайката, живовляка и метличината може да си 
берете цяло лято. През юни, юли и август ще си набавите пък борови шишарки, листа от бреза и 
жълт кантарион, който можете да намерите близо до всяка горска горичка. Наберете си и така 
красивите горски теменужки, градински жасмин и лавандула, които са идеални за домашно при-
готвена козметика. 
 След като си съберете всичко, необходимо трябва да го изсушите и приберете в памучни 
торби, на място което е запазено от влага и тъмно. Така ще го ползвате благополучно през зимата 
също. Не ви съветваме да си берете дъбова кора или пъпки на топола, защото много трудно се су-
шат и по често се похабяват. Тях можете успешно да си купите и от билковата аптека! 
 Рецепти за домашна козметика от летни билки, цветя и треви 
 Ще започнем от косата. Тя обикновено през лятото страда доста, накъсва се, става чуплива и 
изисква повече грижи. Когато имате проблемен пърхот, можете да се справите с него, с помощта 
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на цветове от невен. Малките ярко оранжеви цветове ще ви свършат работа и сухи, и свежи! В 
рамките на 15 дни киснете цветовете – 7 на брой в 100 милилитра пречистен спирт. След 15 дни 
към сместа добавяте лъжица зехтин и два пъти на ден намазвате скалпа си.  
 За да направите косата си блестяща и мека, може да си направите смес от дъбова кора, коп-
рива, ревен и лайка. По няколко стръка от всичко. За да ползвате сместа, варите лъжица от нея в 
гореща вода и оставяте половин час да отдъхне. Измивате косата си и изплаквате с отварата, без 
да миете после! 
 При жени, имащи нужда да сгъстят косата си се прави смес от: цветчета невен, зелена ши-
шарка, жълт кантарион и коприва. По няколко стръка от всяка трева. Всичко се нарязва и попарва 
с вряла вода. Като изстине, добавяте масло от лавандула и мажете всяка вечер скалпа. И ако не 
искате да увреждате косата си с химически бои, но пък искате да освежите цвета си, може да се 
боядисате по естествен начин с: лучени люспи, орехови черупки, корени от ревен или пък лайка. 
Общо взето всички тези растения ще придадат на косата ви меден нюанс. За да си направите от-
вара, ги варите в гореща вода и плакнете косата със сместа. Трайността е сравнително кратка! 
 Летни билки, цветя и треви може да използвате и при проблемни стъпала и длани, при поте-
не, уморени очи или пък домашен балсам за подхранване и защо не дезодорант. приготвен у до-
ма! При потене на дланите и екзема си направете отвара от жълт кантарион и дъбова кора. По ед-
на супена лъжица от двете се вари в гореща вода, охлажда се и дланите се потапят. За сухи и по-
тящи се стъпала, си направете отвара от черупките на орех. Отново завирате черупките във вода 
и в охладената смес потапяте краката. За да се потите по-малко може да си направите домашна 
маска от летни билки, цветя и треви, като липовия цвят. Нарязвате го и завирате една супена лъ-
жица от него до гъста каша. Когато изстине, намазвате върху кожата и стойте така поне 20 мину-
ти. Това стяга порите и намалява потенето. 
 Дестилирана вода и цвят от метличина ще ви послужат за освежаващ домашен лосион за 
уморени очи. Сместа се вари в гореща вода и като изстине, в нея потапяте козметични тампони, 
които поставяте на очите за 20 минути. С лосиона можете и да почиствате и освежавате цялото 
си лице.  
 Летни билки, цветя и треви като жасмина, ще ви помогнат да си направите домашен лосион 
за тяло. В буркан със зехтин поставяте цветове от жасмин. Поне три седмици ги оставете да пос-
тоят на тъмно и после прецедете. С получения лосион подхранвате и придавате на кожата на тя-
лото мекота.  
 Домашен дезодорант от летни билки, цветя и треви ще си направите от лавандула с помощ-
та на малко ябълков оцет. Кипвате оцета, пускате цветовете и кипвате пак. Като изстине, ще ви 
послужи за идеален домашен дезодорант! 
 Това бяха само малка част от предложенията ни за домашна козметика с летни билки, цветя 
и треви. Ще се постараем скоро да ви предложим и нова полезна порция рецепти и съвети. 
 

Източник: www.sharenacherga.com 
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Усмивки 

ВИЦОВЕ 
 Две блондинки пред зъболекарски кабинет: – Зъб ли те боли? – Не, имам котлен камък. – 
Що не пиеш калгон? 

* * * 
 Бил Гейтс:  
 – Ако автомобилната индустрия се развиваше както софтуерната, сега щяхме да караме ко-
ли за по 25 $, които изминават по 1000 километра с един литър гориво. 
 Автомобилен магнат: 
 – Да, и ако колите бяха като софтуера, щяха да се развалят по два пъти на ден без причина, а 
когато все пак потърсиш помощ от монтьор, той всеки път ще ти слага нов двигател. 

* * * 
 Собственикът на заведение към бармана: – Днес приготви повечко от един специален кок-
тейл: 50 грама водка на 150 литра вода.  

 – Шефе, парти на лудите ли ще има?  
 – Не, на хомеопати… 

* * * 
 – Извинете, но съм ви извадил здравия зъб. Ще се наложи да извадя и болния. – Нищо-
нищо. Добре, че не сте очен лекар! 

* * * 
 В края на деня Адам пита Ева: – И какво прави днес? – Нищо, шетах си из градината... – Ча-
кай, ябълката не си я пипала, нали!? – О, не не, хубава работа! – Ох, добре... Какво има за ядене? 
– Щрудел… 

* * * 
 – Мамо, какво прави щъркелът, като донесе бебетата? – Ами, седи или лежи на дивана, яде, 
пие, гледа телевизия или си играе с компютъра... 

* * * 
 Еротичната вечер на семейството завърши, преди да е започнала. Господинът се облече като 
доктор, надникна в спалнята и палаво попита: – Я да видим кой чака за консултация с диетолога!? 

* * * 
 По думите на служителя: "Компютърът не ще да се включи – викам админа. Дойде той, 
вдигна ръце към небето, промърмори някакви неясни думи, завъртя ми стола 10 пъти около оста 
му, ритна компютъра – и той тръгна. Пак дигна ръце към небето, промърмори нещо и излезе." 
 По думите на админа: "Отивам при юзъра – тоз глупак така са'й въртял на стола, че намо-
тал на крака му захранващия кабел. Попсувах тихичко, разплетох кабела, ритнах компютъра по-
далече под бюрото, включих го и си излязох." 

* * * 
 Професор казва на аптекаря: – Дайте ми хапчета ацетилсалицилова киселина. – Аспирин ли 
имате предвид – пита аптекарят. – Точно така. Все не мога да запомня това име! 

* * * 
 – Защо направиха винетките електронни? – За да не се разлепват от вибрациите по пътя. 

* * * 
 Между приятелки: – Как се чувства синът ти след операцията? – Добре е, но има усложне-
ние. – Сериозно ли е? – Много. Иска да се ожени за операционната сестра. 

* * * 
 Една жена отива в офиса на мъжа си и го сварва със секретарката, седяща в скута му. Мъ-
жът, без да губи присъствие на духа, се прави, че диктува: – Независимо от финансовата криза в 
нашата фирма, покупката на втори стол е задължителна! 

* * * 
 – С какъв резултат завършва футболен мач, когато са се обзаложили двама счетоводители? – 
С равен, да сте видели счетоводител да черпи!?! 

* * * 
 – Мамо, учителката по математика ме похвали! – Много добре! И какво ти каза? – Че от 
всички идиоти в класа, аз съм най-големият! 

    
Вицовете са публикувани по предложение на Ивелина Стефанова от Силистра 
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КАК СТИСКАТЕ ЮМРУК?  
ЕТО КАКВО РАЗКРИВА ТОВА ЗА ВАС! 

 Какъв е характерът ви? Бърз тест, трябва само да стиснете ръката си в юмрук. 

 

 Четири пръста върху палеца 

 Вие сте човек с голям творчески потенциал, остроумен и пъргав. Притежавате изкуството на 
красноречието и бързата реакция. Понякога сте твърде енергични и неспокойни. Стремите се към 
хармония във всички области. 

 Вие сте деликатни и знаете кога да замълчите в определени ситуации, за да не обидите събе-
седника. Околните обичат да общуват с вас. Убедени сте обаче, че не може да имате много прияте-
ли. Както се казва, по-добре е по-малко, но качествени. Един или двама верни приятели са ви дос-
татъчни. 

 Развивайте творческия си потенциал. Вие сте изключително талантлив човек. Изпълнявате 
всичко планирано. 

 

 Палецът е разположен над останалите пръсти 

 Вие сте сериозни и имате остър ум. В състояние сте да възприемате рационално всичко, кое-
то се случва около вас и обичате да стоите здраво на краката си. Имате много амбиции и планове, 
но има нещо, което пречи за осъществяването на всичките ви мечти – това са вашите страхове. 
Страхът от провал ви пречи да вземате смели решения, защото само той може силно да повлияе на 
самочувствието ви. Ето защо толкова често се нуждаете от одобрение, похвала и малко подкрепа. 

 Лесно се обиждате на близки, затова се опитайте да избегнете разочарованието. Приятелите 
ви ценят за вашата харизма, интелигентност и лоялност. 

  

 Палецът е върху показалеца 

 Много сте чувствителни и емоционални. Вие умеете да съчувствате и да подкрепяте другите. 
Имате необикновено въображение и фантазия и интуицията никога не ви подвежда. Обичате да 
помагате на хората, особено на тези, които наистина се нуждаят от помощ. Пълни сте с ентусиазъм 
и не се притеснявате за дребни неща. Нетърпеливи сте и често искате всичко наведнъж. 

 Вие сте мечтателен и любознателен човек, който продължава да се развива през целия си жи-
вот. 
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ВИСОЧАЙША ВИЗИТА 

 В огряната си от зимното слънце стая Николов седеше зад бюрото, изпаднал в някаква странна 
апатия. Американецът и приятелката му отдавна бяха излезли, но усещането за безсилието му остана 
да виси след тях. Такива бурни разправии рано сутринта му бяха от “любимите”. След това целият му 
ден тръгваше накриво. Огледа мизерния си кабинет, в който едничкото що годе модерно нещо беше 
петгодишният му компютър. А иначе – стара кантонерка, задръстена с папки, олющено бюро, на дяс-
ната му страна също купчина папки и документи. Добре, че слънцето грееше ослепително, та поне бе 
топло. Oгледът на обстановката го доведе до един едничък извод – нужно му беше да излезе навън и 
да изпуши цигара. Нямаше никакво желание да разгърне което и да е от чакащите разследвания. 

 

 “Отлагам, отлагам, но никой от сдиплените в тях случаи няма да се разреши от само себе си. 
Трябва да се работи!” 

 

 Само че вместо това, той бръкна в чекмеджето си и извади от плика с вещите на загиналия аме-
риканец мобилния му телефон. Беше прегледал повикванията и записаните телефони и така бе стиг-
нал до Джордж. Нямаше нито един български номер. С кого се беше срещал, си остана загадка. Ако е 
звънял на някого, то е било от хотела или от другаде. Нямаше тефтерче с номерa. Нима всичко е пом-
нел в главата си? 

 

 “Голям конспиратор!” 

 

 Но сега конспирацията му се обръщаше срещу него. Някое от другарчетата му го беше застреля-
ло, а никакви следи не водеха към убиеца. Дознателят се замисли за снимката от телефона на 
Джордж. А какво ли бе снимал самият Майкъл? Защо не беше проверил още? 

 

 Може би защото смяташе, че бандитите не си правят групови снимки за спомен. Или някакво 
неясно усещане за опасност го бе спирало... Но сега през деня яркото слънце разпръсна сенките на 
мрака, той се облегна в стола си и започна да прехвърля запаметените снимки. 

 

 Както и очакваше – макар и дребнички в групите си по четири кадъра, сюжетите ясно си личаха. 
Рожден ден вкъщи, компания на басейн, цяла поредица ухилени роднини на някаква сватба, това пък 
трябва да е гаджето му пред архитектурни забележителности в няколко претенциозни пози на мане-

МЕДАЛЬОНЪТ 
/с продължение/  
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кенка. После пиянска компания– доста размазани кадри в заведение. Заради отблясъците от светкави-
цата очите им са червени като на вампири. Пак гаджето – не, това е друго момиче. Палавник е бил 
този Майкъл! Пейзажи, пръснати тук-там между запечатаните мигове от живота му. Последна снимка
– някакви дебелаци и един костюмар между тях... Нищо интересно... 

 

 “Чакай! Стой! Дебелаци със златни синджири на вратовете! Това са си нашенски мутри!” 

 

 Ето че се снимали бандюгите за спомен! 

 

 Николов увеличи снимката, но и сама на дисплея на телефона тя не позволяваше добре да се 
разгледа, а беше направена и отдалече. Само че дори от това разстояние, и на това малко екранче той 
разпозна лицата на хората. Ето защо нещо в него го бе възпирало да прегледа снимките. Всяка от три-
те ухилени физиономии познаваше отлично! Опасното в случая беше, че бяха заедно в един кадър. 

 

 “За такава снимка се убива!” – каза си дознателят, загледан в мъжа с костюма между “братята” и 
в хищната му усмивка... Полека остави телефона на бюрото си, сякаш бе започнал да му пари. 

 

 Вече не му се пушеше. 

 

 След малко екранчето угасна. И Николов затвори очи, сякаш това щеше да го изолира от става-
щото. Но не се получи. 

 Отвън спряха няколко черни коли едновременно, излязоха мъже, хлопнаха се врати. Някакво 
височайше началство беше пристигнало. Криминалистът стана от бюрото си и отиде до прозореца да 
види. 

 

 От втората кола излезе и се огледа с бдителния си поглед човекът от снимката. Човекът с усмив-
ката на хиена. 

 

 “Лично!!! – констатира Николов. – Да разбере накъде са ни повели следите, да ги замете, докато 
е време. Значи идва при мен!” 

 

 Той се отдръпна от прозореца и трескаво се огледа. Имаше само няколко минути, за да реши 
какво да прави, каква позиция да заеме, какво да покаже, че знае. Или всичко? Не, това е опасно! 
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 “Аз не знам! Аз нищо не знам!” – изкрещя в него чувството му за самосъхранение. 

 

 Атанас Николов, четирийсет и две годишен криминалист с двайсет години стаж в полицията. 
Женен с две деца, разведен. Сам, никому ненужен... Но и той е човек, и той душа носи! И на него му 
се живее още на този свят! 

 

 Внезапно му хрумна нещо. 

 

 Извади от бюрото си телефона на Джордж, изтри последния заснет кадър с катастрофата и го 
пъхна в плика с вещите на Майкъл. Снимката нямаше да се изгуби. Имаше я на хартия в още някол-
ко разпечатки, имаше я на файл в компютъра. Така... В oписа с вещите на загиналия беше записан 
GSM, без да е уточнена марката, ето ви го, пълен с отвъдокеански телефонни номера! Опасния теле-
фон на Майкъл пъхна в джоба си. Нямаше защо да го обискират веднага, а той се надяваше и въоб-
ще да не се стигне дотам. Ръцете му трепереха. Това дали беше достатъчно? Нещо издайническо в 
разследването около Джордж? Май не. 

 “Е, да се надявам, че ще оцелея!” 

 Криминалистът взе папка от купчината вдясно, отвори я по средата и загледа изписаната стра-
ница. Буква не можеше да прочете! 

 Телефонът на бюрото му иззвъня: 

 – Николов, качи се, ако обичаш, при мен! 

 Началникът на районното. Значи там са нахълтали. Ама разбира се! Той какво си въобразява-
ше, че министърът лично ще цъфне в кабинета му? Имаше си йерархия1! 

 

 Той остави папката демонстративно отворена и излезе. Прочете преди това надписа на челната 
страница, за да знае с какво се занимава в момента. 

 

 Кабинетът на началника, както го изисква полицейската символика, беше на горния етаж. Ни-
колов почука и влезе. Адреналинът бе кипнал в кръвта му и го блъскаше в слепоочията. 

 

 – Добър ден – усмивка на почуда, – добре дошъл, господин министър! Каква изненада лично 
да ни посетите! 

1. Дежурната оперативна група, състояща се обикновено от трима души – криминалист, експерт и шоьфьор, е 
подчинена на районното полицейско управление на МВР. След като събере материалите по произшествие, предава 
ги на дежурния следовател заедно с докладна записка по случая. Той е юрист, на подчинение към съда, а не към по-
лицията, и продължава разследването, докато стане годно за предаване на прокурор и предявяване на обвинение, 
ако има срещу кого. (б. а.) 
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 Столичното началство кимна и слънчево се усмихна, но очите му копаеха в душата на кримина-
листа: 

 

 “Дребно човече. Няма огън в него. Няма да се инатѝ.” 

 

 – Седни, Николов. Господин министърът специално за твоя случай е дошъл. 

 

 “Че той откъде знае за него? – запита се служителят, но сведе поглед. – По добре и наум да не си 
задавам такива въпроси, защото с тия очи като свредели ме чете, сякаш съм отворена книга!” 

 

 И като потвърждение на опасенията му министърът на вътрешните работи обясни: 

 

 – От американското посолство ме информираха, интересуват се как върви разследването и нас-
тояват за бързото му приключване. Все пак загиналият е американски гражданин. 

 

 – Самата истина! Те се грижат за хората си в чужбина! – потвърди началникът на РПУ-то. – Тази 
сутрин ги уведомих. 

 

 “Глупак! – изруга го наум министърът. – Тази сутрин си ги уведомил, а аз съм вече тук! Дано и 
криминалистът му да е такъв идиот!” 

 

 Не беше. Пролича си по свиването на юмруците върху коленете. Пръстите му чак побеляха. 

 

 – Те още вчера знаеха. Изглежда и друг е звънял в посолството– импровизира министърът нас-
лука. 

 

 – Сигурно онзи, другият американец, когото задържахме вчера, но го пуснахме – продължи с 
мечешките си услуги полицейският началник. 

 

2. Бегликчии – събирачи на ежегодния данък по добитъка (тур.), (б. а.). 



6 

 “Пуснахме го преди малко, не е имал възможност да звъни – възрази мислено криминалистът. – 
Убеден съм, че и приятелката му не им се е обадила.” 

 

 Но благоразумно кимна и се съгласи: 

 

 – Да, сигурно точно така е станало. 

 

 – Какво установихте до този момент? – делово попита министърът. 

 

 – По колата е стреляно – отвърна Атанас Николов, това не можеше да скрие, имаше го в следст-
вените материали. – Намерихме куршум, забит в джантата на лявото предно колело, намерихме гилза 
с отпечатъци. Задържахме приятеля на загиналия, към когото е пътувал, макар че беше малко вероят-
но той да е извършителят. Отпечатъците му не съвпаднаха. Нямаме никакви други следи, които да ни 
насочат нанякъде. Ще поровим още малко, но смятам, че скоро ще приключим случая. Заведен е сре-
щу неизвестен извършител и май ще си остане неизвестен. 

 

 Бдителните сини очи го пронизваха до кости. Не смееше да вдигне глава, но трябваше да бъде 
убедителен в репликите си и се насили да го направи. Успя да издържи на погледа, а после въздъхна и 
разроши косата си. Това просто движение му позволи да отклони очи от министъра към началника на 
управлението. 

 

 – Толкова знаем – разпери ръце той. – Имам още куп дела и тъкмо подхванах едно от тях. Ако 
разрешите да се оттегля... 

 

 – Не бързай – полека каза министърът. – Делата ти ще ги разпределят на другите ти колеги. Това 
разследване е важно. Посолството няма да се задоволи с толкова прост отговор. Ти иди, събери всич-
ките материали и файлове, обади се на жена си да ти приготви багаж като за командировка и идваш с 
нас в София. Там ще сформираме специална оперативна група под моето пряко наблюдение. Странен 
американец, перфектен снайперист... Тук трябва да се внимава с изводите! 

 

 Последното изречение беше казано бавно и натъртено. 

 

 “Тук трябва да се внимава с изводите!” 
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 – Да, господин министър! – отреагира веднага началникът. – Веднага ще му оформим команди-
ровката. За колко дни? 

 

 – Безсрочна – уточни министърът, като не сваляше поглед от криминалиста. 

 

 Този човек беше много притеснен. Зачервен, нервен, не го гледа в очите, не върти опашка като 
останалите. Нещо е научил, но какво? 

 

 “В София ще му затворя устата – реши министърът. – Ще дам всичките материали на мой човек 
да ги приключи по-най бързия начин и да ги предаде в подходящ вид на следователя. А този умник 
просто няма да се докосне повече до разследването! Като мине месец и всичко заглъхне, ще го изри-
там обратно.” 

 

 “Умникът” стана и разпери ръце: 

 

 – Трябва сам да си събера багажа. Разведен съм, така че... 

 

 – Ще те откарат с една от колите ми. И побързай, че нямам време. 

 

 Не биваше да му позволи нищо да скрие вкъщи и с никого да разговаря. Но за всеки случай пос-
ле щеше да уреди няколко момчета да претърсят дома му. А той му беше вече в ръцете и нямаше да го 
изпусне. Прати един от придружителите си с Николов в кабинета му да съберат материалите и после 
до апартамента му за личния багаж. 

 

 Атанас Николов за минути струпа всичко на куп – вещите на загиналия, събраните улики, запис-
ките от разговорите със свидетелите, от разпитите, снимките от местопроизшествието... Презаписа 
файловете на диск. Сложи всичко в една чанта, поразрови шкафовете и чекмеджетата. Охранителят на 
министъра стоеше прав, опрял гръб на вратата, и го наблюдаваше. Не го дебнеше, той не знаеше под-
будите на началника си. Просто го чакаше и се прозяваше. Не си беше доспал след снощната разпив-
ка. 

 

 Когато Николов си даде сметка за това, усмихна му се и каза: 
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 – Натоварено е май и при вас. Рано-рано са ви вдигнали да тичате от единия край на България до 
другия. 

 

 – Уцели в десетката, приятел! Всеки ден е така. Не остава време да се изпикае човек. Къде ви е 
тука тоалетната? 

 

 – По коридора отвън вдясно и чак в дъното. 

 

 – Ей сега се връщам! 

 

 Николов седна, да си отдъхне за миг и да събере мислите си. Един GSM има в плика с вещите на 
убития, но и втори е описан в протокола от вчера. Щеше ли да забележи някой, преди да се опита да 
оправи този детайл? Дали нямаше да му измъкнат всички материали и да ги дадат на друг? А този 
друг щеше ли да си направи труда да ги прочете старателно? Не биваше да го подценява. Можеше да 
забележи. 

 

 Отвори чекмеджето и взе една празна бланка за връщане на вещи. Сгъна я и я пъхна в джоба си. 
После вдигна телефона. 

 

 – Ало, Хари – заговори без встъпление на колегата си, защото нямаше излишно време, – мен ме 
изтеглят в София заедно с всичките материали от катастрофата. 

 

 – Защо? – учуди се колегата му. – А мен? 

 

 – Теб никой не спомена и по-добре. Случаят се оказа много особен. 

 

 – Нещо ново ли си разбрал? – мигновено съобрази другият. – Имаш ли какво да ми кажеш? Да 
дойда ли при теб? 

 

 – В никакъв случай! – подскочи Николов, ослуша се и продължи шепнешком. – Налягай си пар-
цалите и се прави на глупак, ако искаш да оцелееш. Никому нищо не казвай и не питай! Имаш две де-
ца. 
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 От другата страна на слушалката Харутюн Манукян продължително замълча. Чуваше се единст-
вено учестеното му дишане, след което произнесе само една дума с въпросителна интонация. 

 

 – Снайперистът? 

 

 – Да – отвърна Николов и затвори телефона, защото се чуха стъпки в коридора и бодигардът на 
министъра влезе с усмивка на облекчение в кабинета. 

 

 – Готов ли си? Това ли е всичко? – сочеше приготвената чанта. 

 

 – Май това е – огледа се Николов и стана. 

 

 След един час кортежът на министъра летеше към столицата. В третата кола седеше Атанас Ни-
колов. В багажника отзад беше вехтото му куфарче с набързо събраните лични вещи. Материалите от 
полицията бяха по-напред, в колата на министъра. Черният асфалт на магистралата бе сух и караха 
бързо. Виеше се като змия сред побелелите от сняг хълмове. 

 

 “Няма опасност да ме катастрофират – каза си Николов и малко се успокои. – Може и да се из-
мъкна жив.” 

 

 Никога не го беше мъчила клаустрофобия, не го притесняваха тесни пространства, но сега, в та-
зи кола между широките рамене на двамата охранители до себе си, се чувстваше като хванат в капан. 
Вълчи капан с остри железни зъби! 

 

 

  

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА, 1866 г. 
 

 Гаврил пристигна в Цариград в началото на юли. Настигна чираците и калфите си с кервана по 
пътя и ги изпревари. Те щяха да се влачат още две седмици, а през това време той можеше да обиколи 
клиентите си и предварително да договори няколко продажби. Разходи се напред-назад, вдъхна от 
прашния, но изпълнен с динамика цариградски въздух, постоя и на пристанището, загледан в големи-
те чуждестранни параходи. Те винаги го изпълваха с някакъв трепет, с мечти по далечни, непознати 
земи. Откъде идваха? Какви хора живееха там, отвъд? Колко бяха далече? Може би някой ден щеше 
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да се качи на един такъв параход и да прекоси чуждите морета чак до Египет! Или чак до Америка! 
Това му изглеждаше съвсем фантастично. 

 

 Постоя на пристанището и се върна в града. Упъти се към склада на най-големия си клиент Ке-
мал Исмаил ага. 

 

 Турчинът го посрещна на прага, покани го учтиво на кафе. 

 

 – Много си подранил, Гаврил ефенди, защо така? – попита той. 

 

 – Събрах стока, карам я – отвърна българинът. – Защо да я държа до есента? До десетина дни ще 
пристигне и започвам да я продавам. Ти редовно купуваш от мен, затова първо при теб дойдох. 

 

 Турчинът поглади брадата си замислено. Доля му кафе от джезвето и поклати глава: 

 

 – Не е много редно това. Има си някои правила, а ти искаш да ги променяш. Трябва и другите 
търговци да си докарат стоката и тогава да тръгне алъш-веришът. Ти да продаваш и те също. 

 

 – Ха, за тях ли си се загрижил? – изсмя се Гаврил. – Че аз ще продам и ще спечеля пари, а тях ги 
няма още! 

 

 – Дали за тях съм се загрижил, Гавриле, или за себе си... – многозначително поклати глава тур-
чинът. – Помислѝ и сам ще разбереш. 

 

 Гаврил имаше достатъчно време да размисля, докато пристигне керванът му. Не беше трудно да 
се сети какво има предвид турчинът. Когато се съберат наесен всички продавачи, купувачът тръгва да 
избира и първо се продава най-евтината стока. Който се старае да държи висока цена, е принуден да я 
свали, ако иска да продаде. Затова Кемал ага му каза, че повече е загрижен за себе си. Като е тука са-
мо Гаврил, няма я мярката – скъпо ли иска, или евтино. Ако някой сега купи от него, може после да се 
окаже, че много е платил. 

 

 “Какво да направя? Да седя и да чакам другите до есента ли? Или още отсега да сваля цената по-
ниско от най-ниската миналогодишна? Печалбата ми ще е малка и още повече ще намалее от това, че 
аз пък обещах по-скъпо да платя на тъкачите – Той крачеше напред-назад из стаята си в хана 
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“Балкапан” и се чудеше как да постъпи. – От друга страна погледнато, дори и малката печалба от 
трийсет каруци аба и шаяк е по-голяма, отколкото от десет, с колкото щях да тръгна при стария си 
начин на изкупуване. Значи пак повече ще спечеля! Не е важно единичната цена да ти е висока, а по-
вече стока да продадеш!” 

 

 След като сам откри тази забележителна закономерност, Гаврил отиде да я провери при своя мъ-
дър клиент. Предложи му с десет на сто по-ниска цена от миналогодишната. 

 

 Кемал Исмаил го потупа по рамото и каза: 

 

 – И тази е висока, Гавриле. Ела да ти покажа какво докараха англичаните на нашия пазар преди 
две седмици. Шаяк, тъкан на машини, гладък, качествен и евтин. Цената му е наполовина на твоята. 
Не си мислѝ, че те лъжа. Ти можеш ли да продадеш на половин цена? 

 

 Това, което видя младият български търговец, беше стъписващо. 

 

 – Много е тънък – едва успя да възрази той. – Не може да топли през зимата, нищо че е гладък и 
евтин. 

 

 – И по-дебел има. И с различни цветове. 

 

 – Рехаво е изтъкан. Вятърът ще свири из потурите ти, ако си ги ушиеш от него. 

 

 Турчинът се разсмя: 

 

 – Потурите ще си ушия от твоя, ако ми го продадеш по-евтино. Хайде да не е на половин цена, 
но с една трета трябва да свалиш. 

 

 – Ще си помисля – отвърна Гаврил и се прибра в хана. 

 

 През следващите дни обиколи още търговци и прекупвачи, но все същото. Отиваше на приста-
нището и гледаше пушещите комини на английските и френските кораби съвсем не с онова възхище-
ние, което будеха преди в душата му. С тези кораби в земите на Османската империя пристигаше ско-
рошното разорение на копривщенските абаджии. Не изведнъж, не тази година, но неизбежно. 
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 “Ако сега оцелея и успея да продам дори със съвсем нищожна печалба, ако успея поне да про-
дам без загуба, а само колкото да се разплатя с тъкачите и да си върна вложените пари, трябва да тър-
ся друг занаят, друга търговия! – мислеше си той, загледан в заплашително издутите трюмове на кора-
бите. – Отсега трябва да търся! Отсега!” 

 

 А стоката му дори не беше пристигнала. 

 

 Но какво като пристигна след десет дни? Струпаха я в складовете на “Балкапан”, чираците и 
калфите му седнаха да шият, а Гаврил се изгуби по пътищата оттатък Босфора. Яздеше из близки и по
-далечни градчета и селца, гледаше как живеят хората, с какво се занимават, какво обличат. Стигна на 
юг чак до Денизли и до Измир. Откри, че и там живеят много българи и арменци. Цели християнски 
села. 

 

 “Че колко са турците в Турция? – запита се по едно време той, като си даде сметка какви хора 
среща. Пълно беше с българи, гърци, сърби, евреи, арменци, кюрди, татари, черкези, арнаути, цигани, 
араби... Дали се сещаше за всички, които някога бе виждал или сега откриваше?– Брей, че държава! 
Османска империя, казват. Вярно е империя!” 

 

 Видя обаче, че хубавките английски платове никъде ги нямаше из азиатската част на Турция. 
Само в Истанбул бяха докарани и още не знаеха какво точно да шият от тях. Значи предстоящото ра-
зорение не беше толкова скорошно. Не и сега в този момент. Той се върна в хана, прегледа какво бяха 
ушили хората му и нареди да го диплят и трупат. Нямаше закъде да бърза. А на приятеля си Кемал ага 
каза кратичко: 

 

 – Прав си, че не бързаш да купуваш. Е, аз пък не продавам! 

 

 Седна при хората си в голямата стая, хвана като тях иглата и се залови да шие. Цяло лято. Дока-
то дойдe септември и един по един пристигнаха керваните на другите копривщенци. 

 

 Тяхното присъствие не подобри. Вярно, че се отвори търговията с аба, но другите не се вслуша-
ха в съветите му да държат заедно една по-висока цена. Не си направиха като него труда да пообико-
лят и сами да проверят, не повярваха на неговите наблюдения. Млад беше, за да се облегнат на пре-
ценката му. Видяха и те английските платове, уплашиха се и побързаха да разпродадат доста евтино. 
Никога не си бяха тръгвали преди пролетта, а сега посред зима бяха приключили. Гаврил обаче се за-
инати и нищо не продаде с някаква безумна вътрешна увереност, че само той е прав, а всички остана-
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ли грешат. Може и да не загубиха пари другите, но почти нищо не спечелиха. А какво щеше да ги 
движи оттук нататък? Какъв интерес имаха да въртят празна мелница? 

 

 “Или това не е мелницата, или пък още не е празна!” 

 

 Гаврил реши да заложи на второто. 

 

 Той изпрати през януари и последния останал с него куражлия, който най-накрая все пак се пре-
даде и също развърза стоката си на ниска цена. Това беше злополучният любовник, приятелят му То-
дор Филипов. Написа и изпрати по него едно писмо до зет си Иван Маджаров, в което му съобщава-
ше, че засега не е спечелил пари и още не може да му върне дълга си от осем лири, но ще го плати 
непременно. Изпрати с Тодор чираците си и задържа само двамата калфи. 

 

 И остана. Нямаше вече пари. Хранеше се по един път на ден в кръчмата при хана на вересия и 
чакаше. Какво? Сам не знаеше. 

 

 Но ето че дочака! 

 

 Един ден през февруари дойде при него Кемал ага и му предложи да изкупи шаяка и абата му на 
миналогодишната цена, а също и ушитите дрехи. Гаврил моментално отказа. Дори не се замисли за-
що. 

 

 “Ако сам идва и сам предлага добри пари, значи може да плати още по-добри!” – такава беше 
простатата му логика, когато после седна да разсъждава. 

 

 След два дни се появи арнаутинът Таке Зарче бей от Охрид. Те всички там в албанските плани-
ни, откъдето бе родом, се смятаха за бейове. Предложи десет гроша отгоре. Гаврил отказа. 

 

 Нещо се беше случило. Трябваше бързо да разбере какво. 

 

 Излезе да поразпита по кафенетата сънародниците си, които живееха в Цариград, и най-вече тия, 
дето списваха местните вестници на български език. Даже си купи няколко вестника. Скоро картинка-
та му се изясни. Не само гърците на остров Крит се бунтуваха вече цяла година. Допълнителна войска 
събираше султанът срещу Румъния, понеже румънците трупали свои части по границата и се готвели 
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да му обявят война. Та цели нови турски полкове, и то спешно, трябваше да се облекат в топли дрехи 
за виелиците там по Добруджа и Влашко, а тънките английски шаячета не ставаха за тази работа. Сто-
ката на българските абаджии беше отдавна разпродадена и пръсната из необятната империя и само 
Гаврил бе останал! Затова пък складовете му – пълни догоре. Ако рече да ги отвори, турските терзии 
мигновено щяха да ги ушият на потури и антерии за армията и щяха да я облекат само за една седми-
ца. Но той се запънал като магаре на мост и упорства: “Не продавам, та не продавам!”. Като разпита 
хубаво и като изчете ситно изписаните вестници, още по-твърдо отказа. 

 

 – Защо бе, Гавриле? – недоумяваше единият от калфите му. – Не продаваше, като ти сваляха це-
ната. А сега я качват, дават ти каквото искаше и даже много повече, а ти пак не щеш! 

 

 – Още могат да вдигнат – отвръщаше Гаврил и сърбаше рядката бобена чорба, защото ханджия-
та друго вече не му сипваше на вересия. Днес боб, утре леща, вдругиден пак боб. 

 

 След седмица упорство и неспирни пазарлъци, отново дойде Кемал Исмаил и предложи двойно 
на миналогодишното заплащане. 

 

 Гаврил го почерпи кафе и го погледна с веселите си очи. Беше отслабнал, но погледът му грееше 
бодър, леко присмехулен и уверен. 

 

 – Това вече е друг разговор, Кемал ага – каза той. – Добри пари предлагаш този път. 

 

 – Само не ми казвай, че пак ще си помислиш – вдигна две ръце турчинът. – Аман от твойто мис-
лене! Колкото повече мислиш, толкова по-малка ще е моята печалба от сделката. 

 

 – Ех, Кемал ага, добър търговец си, но няма да ме подведеш. Знам каква ще ти е печалбата, зато-
ва не се вайкай! Ти вече си я договорил с правителството и тя е двойно по-голяма от моята! Така че не 
ми плачи като обран евреин! 

 

 Турчинът се усмихна, но нищо не каза. Не потвърди и не отрече. Нямаше защо да се надлъгват 
двамата. Всичко беше ясно. 

 

 – Добре – подаде му ръка Гаврил. – Ела утре с каруците си и с парите. На място ще товарим и ще 
смятаме какво трябва да ми платиш. От всички истанбулски прекупвачи ти спечели. 
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 Турчинът тежко се надигна от дивана, наметна сюртука на гърба си и преди да си тръгне ниско 
се поклони на младия мъж: 

 

 – Ашколсун2, Гаврил ефенди! Ти ще станеш голям търговец, с каквото и да се захванеш занап-
ред! Защото по очите ти чета, че за последен път продаваш аба. 

 

 Той си тръгна, а Гаврил поклати умислено глава. Брей, колко го издавали очите му! Четял бил! 
Ама вярно прочете. Тази пътека бе измината вече до края. Време беше за промяна. Но накъде да пое-
ме занапред? 

 

 През следващите три дни толкова работа му се струпа, че не му остана нито минута за душевни 
терзания. Трябваше да отварят всички денкове, да броят и отчитат от коя дебелина по колко топа то-
варят слугите на Кемал Исмаил в каруците му, да размотават по някой произволно избран топ, за да 
провери купувачът дължината му и дали не е мухлясал от дългото седене в склада, а после пак стегна-
то да го намотават. И така дни наред, докато всичко до последното влакно беше изнесено заедно с го-
товите дрехи. 

 

 После Гаврил и калфите му цял ден броиха прихода си със светнали очи. Толкова пари накуп 
през живота си не бяха виждали! Разплатиха се с ханджията, че му и надплатиха даже за търпението, а 
той щедро ги нагости с печена кокошка. Не бяха хапвали месо от три месеца! 

 

 Гаврил извади тефтерите си и с двамата калфи разпределиха на кого от тъкачите колко трябва да 
доплатят. Той им повери тези пари и ги изпрати обратно в Копривщица, а сам реши да остане в Ца-
риград с печалбата. Да си потърси друг занаят. Те го гледаха тъжно и объркано и само дето не подс-
мърчаха като сирачета на раздяла. Никак не можеха да проумеят защо тъкмо когато късметът му така 
бе проработил, когато майсторът им така бе напреднал в търговията с аба, реши да я зареже! Ами че 
каквато дарба има, догодина ще спечели още по-голяма купчина пари! 

 

 Гаврил замълча. Как да им обясни, че такава случайност идва веднъж в живота на човек. Че до-
година няма пак да се облича цяла войска, а копривщенци ги чака дълга и предварително изгубена 
битка с английските, френските и немските предачни машини и станове. Накрая фабриките щяха да 
бъдат единствени на пазара. Единствените победители! 

 

2. Ашколсун – възхищавам ти се (тур.), (б. а). 
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 Той изпрати помощниците си към Пловдив с добре охраняваната от войска държавна поща, по-
неже носеха много пари. Плати, разбира се, на офицера. Там калфите му трябваше или пак да наемат 
въоръжена охрана, или да пренасят парите на части. Те няколко пъти се обърнаха да му помахат, а по 
лицата им още се четеше скръб и недоумение. 

 

 Гаврил им обърна гръб и се върна в хана. Скри добре богатството си, а на съвсем отделно място 
прибра осем златни лири. Тях не ги прати по калфите. Държеше лично да ги хвърли в краката на своя 
зет, като се върне в Копривщица, или когато дойде той със стоката си в “Чорапчи хан”. А той щеше да 
дойде, защото чорапите засега поне се плетяха само на ръка. Още не беше измислена такава специал-
на машина, която да плете в кръг. Но щяха да измислят и то скоро. Гаврил никак не се съмняваше в 
това. 

Галина Златарева 
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