**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Март

За да видите изображението по-голямо, моля натиснете с десен бутон на мишката върху него и
изберете от падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел" с левия бутон.

*СТИХОТВОРЕНИЕ Февруари

Постоянно си казвам –
февруари е къс.
Под снега се показва
мокра, рохкава пръст.
От студения въздух
освежен, изтрезнял,
понеделник се хлъзва
в мека весела кал.
Посивял и измачкан
заскрежен акварел.
Даже аз да съм мрачна –
февруари е смел.
Ето, дните порастват –
с по една капка чай.
И тъгите зарастват.
И студът има край.
Мария ДОНЕВА

14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА С любов се оцелява

С любов се оцелява. Няма друго оръжие срещу проблемите в този живот. Животът сякаш ни е
даден, за да се борим за него. Над всичко поставям любовта. Винаги изненадана се спирам пред нея.
Озарявам се от пламъка й.
Любовта е в цялото човешко същество. Тя е задължителна. В живота любовта е трамплин, от
който Душата се извисява. Тогава си по-талантлив, по-градивен.
Любовта е велика работа. Тя наистина преобразява духа. Твърде изкушаващо е една актриса да
говори за любов. Често мълчаливо пристъпвам към нея. Любовта има толкова лица! Можеш да я
откриеш навсякъде, ако очите на душата ти са отворени. Не говоря за внезапното мимолетно
влюбване. Не говоря за влюбването изобщо.
Говоря за Любовта... Онази огромната, тайнствената, дълбоката, неизлечимата.
Любовта, която ни прави способни да се обичаме, да се влюбваме, да сме Човеци.
Невена КОКАНОВА

149 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Изповедно за Левски

Василе! Колко пъти съм искал, ей така – простичко, най-обикновено да се обърна към теб по име!
Колко пъти съм влизал в тихия двор на бащиния ти дом с надеждата сам да ме посрещнеш! Колко пъти
съм заничал в хладните одаи и зад вратата на празното скривалище в очакване на твоя укоряващ
поглед! Колко пъти съм посягал към пожълтялата снимка зад витрината на музейната сбирка като към
свята икона, пред която и сега правя кръстен знак!
Но винаги моето подготвено слово, моята последна крачка, моят сигурен жест възпираше Лъвското ти
име и святото признание, че си Народен!
Василе, брате мой! Близко сме един до друг и сега! Свързва ни невидимата нишка на живота, защото
аз те канонизирах в сърцето си! Времето не може да я прекъсне!
Тя е вярата в нашата едничка майка – България!... А вярва само онзи, който обича истински и от сърце!
Василе, научи ме, учителю мой, мой изповеднико, как намери толкова сили в себе си, за да достигнеш
мощта на титаните! Как израсна до върха на гениалното Прозрение, до светостта на Идеята, която
превърна потъпканата рая в народ от борци! Сигурно си открил истинския смисъл на битието? С ръка,
поставена върху кръста и камата, си отворил вратите към вечността и там си открил истинското си

призвание на Апостол?
Води ни, Дяконе! Води ни и днес!
Не чуваш ли как глухо дрънчат оковите на духовната ни немощ? Не виждаш ли грозното падение на
отцеругателството, кошмара на трагичната ни безучаст? Пада ли всеки на колене пред теб, Светиньо
Българска, не изкована от злато, а от блясъка на величието?!
Народе!!!!
Кой честен и родолюбив българин не знае думите на Левски: "Ако спечеля, печеля за цял народ, ако
изгубя - губя само мене си!"...
Все повече ми липсват днес Словата ти, Апостоле! Липсва ми твоят чист и замечтан поглед! Колко
точно се припокрива изреченото от теб с делата ти: скромност и решителност, разсъдителност и
взискателност, сила и издръжливост!
Лято е, Василе. И пак Балканът примира под юлския зной! Но израснал, узрява за жътва хлябът на
свободата.
Идва есен. Да се събуди заспалата земя, да разтвори обятия и да приеме чистите сълзи на светото
причастие, за да проникне дълбоко в душите и сърцата на обикновените хора идеята за народна
революция!
Но когато зимните хали забеснеят на север сред усойните влашки полета и бурята достигне през
Дунава чак до сърцето на Стара планина, камък и дърво ще се пукат, глухо ще проскърцват кепенците
на замръзналата букурещка мелница, за да се разтворят с грозен трясък и през тях да литне твоята
песен, Апостоле - глас мъжествен, силен, неукротим и безстрашен!
Черна прокоба е зимната буря, Дяконе, ала колко по-черно е робството!
Сред белотата на снежните виелици отново стърчи черното бесило - твоята Голгота - и мрачното
видение кара сърцето ми да тръпне, но в душата ми е пролет.
На бесилото увисна ти, Василе, но възкръсна, за да се превърнеш във всебългарска съдба. Ти, който
никога не мина в отвъдното, а се прероди в светлина, в мерило за правда и свобода, с което
съизмерваме и днес светото безумие на човешкия дух и гений.
Ти ни остави Примера на своя земен живот, Апостоле! В гроба на родната ти майка Гина Кунчева, до
църквата "Свети Николай" в Карлово, е погребана твоята земна същност... Там паля свещ и свеждам
чело в знак на синовна почит, Василе!
После се прекланям пред гранитния паметник на твоята героична Саможертва.
Ти гордо издигаш към висинето десница, Апостоле, вперил непобедим и целеустремен поглед в
изгрева, а при нозете ти разяреният лъв е готов за скок във времето.
"Времето е в нас и ние сме във времето, Василе, то нас обръща и ние го обръщаме."
Мариан КРЪСТЕВ

IN MEMORIAM На сбогуване

Почина Недялко Стефанов - бивш управител на предприятие "Успех ССБ" - клон Дряново и
дългогодишен член на Централния и Изпълнителния съвет на Съюза на слепите в България.
Недялко Стефанов е роден през 1950 г. в село Буковец, разположено между Дряново и Търново. Като
много свои връстници и той се насочва към перспективно за времето си учебно заведение, а именно
химическия техникум в Свищов. И всичко върви повече от добре до нещастния инцидент в кабинета
по химия. По време на лабораторни упражнения се случва злополука, при която отличният към този
момент ученик е залят със смес от избухнала до него епруветка. И така - болница, продължително
лечение и на финала всичко е наред с изключение на безвъзвратно загубеното зрение. Да изгубиш
зрение на 17 години е психическа травма, която много хора никога не успяват да преодолеят и не
успяват да се върнат към, така да го наречем, нормален живот. Мъчителният процес на възстановяване
не е нито кратък, нито лесен, но стъпка по стъпка Недялко се бори със себе си и променените условия
на живота си. Накрая стига и до няколкомесечно пребиваване в Рехабилитационния център за слепи в
Пловдив, след което вече е достатъчно укрепнал, за да се реши да кандидатства и от първо явяване да
бъде приет във Висшия икономически институт "Карл Маркс", днес познат като УНСС. При това беше
приет в една от най-престижните специалности – "Политическа икономия", която завърши с отличен

успех.
Запознах се с Недялко на същото събитие, на което се запознах и с Недко Недев – събрание на
студентската организация към Съюза на слепите. Беше прекрасна лятна вечер на 1976 година. Да ме
извинят читателите, но от събранието на практика почти нищо не си спомням, но затова пък в
съзнанието ми ясно се запечата това, което стана след официалната част. Сплотеният студентски
колектив масово се изнесе в Парка на свободата – сега Борисовата градина. Без да обезпокояваме
мирното гражданство, ние се развихрихме с пълна сила. Китарата на Недко Недев и нашето, меко
казано, не съвсем професионално пеене огласяха голямото парково пространство. В такава обстановка
бях представен на Недялко. Той беше едър и много внушителен още в младежките си години.
Притежаваше огромна физическа сила, която силно контрастираше на тихия му глас и излъчващите се
от него спокойствие и доброта. Връщайки се назад в годините, трябва да кажа, че той имаше
най-благия характер от всички хора, които някога съм познавал. На фона на тези видими, външни
характеристики той всяваше не по-малък респект и със забележителните си интелектуални
възможности. Почти като легенда се разказваше как още през първата сесия Недялко и състудентите
му е трябвало да се явят на изпит по висша математика. Преподавателят им дал за решаване някакъв
интеграл, който продиктувал на групата. С видимо притеснение се приближил към нашия човек, който
си стоял на банката и нищо не записвал. Преподавателят все пак попитал какво ще правят. Незрящият
студент кротичко казал: "Ами да почваме!". И почнал, ей така наум, да решава интеграла, над който
останалите се трудили с лист и химикал в ръка. Колегите усетили, че става нещо интересно, цялата
аудитория зарязала решаването и всички следили какво става. А ставало това, че Недялко в негов стил
спокойничко и без притеснение си свършил работата докрай. Не само че решил интеграла наум, без да
пише, но го направил и със завидна скорост. Но не само с това той си беше спечелил голямото
уважение и истинското приятелство на една сплотена дружина негови колеги. Приветлив, гостолюбив,
винаги готов да помогне и винаги готов да участва във всяко младежко начинание!
Докато беше студент, живееше в общежитието на Съюза на слепите на ул. "Любен Каравелов".
Групата около него бяха все истински приятели, които поотделно и заедно учеха с него, а и не само
учеха… Бяха Компания, която много бързо се сприятели и с нас, другите братя, които посещаваха или
населяваха тази обител.
След като завърши Икономическия институт, Недялко започна работа в окръжен кооперативен съюз
във Велико Търново. Да започне работа извън системата на Съюза на слепите един напълно сляп
висшист беше голяма рядкост. Подобни случаи се брояха на пръсти. Със сигурност е имало и други, но
лично аз се сещам само за още един - Петър Стайков, който след завършването на университета
започна работа като психолог в окръжния психодиспансер във Враца.
Недялко завърши образованието си и за известно време загубих връзка с него, но по-късно отново се
намерихме и отново започнахме да се срещаме, когато той пое длъжността началник-пласмент на
предприятие "Успех" - Дряново. Моите командировки до този град като журналист от списание "Зари"
не минаваха без срещи с началник-пласмента. Той беше толкова добър събеседник, че не усещахме как
бързо минава нощта, разбира се, на чашка хубава сливова ракия.
При друга командировка в средата на осемдесетте години на миналия век пристигнах в Дряново през
една студена мартенска вечер. В цялата страна тогава имаше режим на тока. Градчето беше потънало в
мрак. Настанихме се в хотел "Милкана", където ресторантът не работеше. Не работеха и заведенията
наоколо поради липсата на ток. Качихме се на колата и тръгнахме към Дряновския манастир. Когато
минавахме покрай комплекса на слепите, с учудване забелязахме, че той беше оазис на светлината. В
общежитията и производствената сграда имаше ток. На другия ден разбрах, че предприятието има
собствен агрегат, който при спирането на тока се включва и осигурява достатъчно електричество за
общежитията и дори за работа на един от цеховете. На следващата вечер Недялко ни покани в родното
си село Буковец, където баща му беше кмет, а Недялко на шега го заплашваше, че на следващите
местни избори ще му се яви като конкурент. Пътувахме в страшна мъгла. Родителите и сестра му ни
посрещнаха в една много уютна селска къща. Не мога да опиша колко гостоприемни и дружелюбни
бяха тези хора. Тогава си обясних откъде Недялко е взел неговата неизмерима доброта. Не мога да не
спомена прекрасната трапеза и незабравимото домашно вино, което бързо стопли измръзналите ни
души.
Още по времето на социализма дряновското предприятие изпитваше сериозни финансови затруднения.

Десети ноември 1989 година го завари с директор Пенко Добрев и без особени перспективи за
развитие. Говореше се да бъде закрито и трансформирано в център за трудова рехабилитация, където
незрящите да бъдат обучавани в различни трудови дейности.
Такова беше състоянието на ПП "Успех" - Дряново и когато в началото на 1992 г. Недялко пое
ръководството от излизащия в пенсия Пенко Добрев. Смяната на ръководителя много бързо се
почувства и още през първите години на неговото управление този клон на съюзната производствена
система се измъкна от тежката криза и в следващите години се превърна в едно от най-добрите съюзни
предприятия. Значение за тези резултати несъмнено имаше сравнително добрата
производствено-техническа съоръженост на клона – модерната и високо производителна машина за
уплътняване на кроненкорки. Но машините сами по себе си не гарантират успех и напредък. За тях са
необходими и съответните мениджърски качества на ръководителя. Недялко Стефанов несъмнено
притежаваше немалка част от тях.
Той контактуваше много умело и на съответното равнище както с работниците и служителите в
предприятието, така и с клиентите-купувачи на произвежданите в предприятието изделия и с
доставчиците на материали и комплектоващи детайли.
Всичко това се дължеше най-вече на неговия интелект и на благия му, но взискателен характер.
Извън работното време той не беше директор, а близък приятел на всички работници. Не съм чул
някой да каже лоша дума за него.
Като член на ръководството на Съюза на слепите се отличаваше със своята умереност, обективност и с
едно неповторимо и незабравимо чувство за хумор. Спомням си едно заседание, когато се обсъждаше
какво да се прави със свинарника, изграден някога на територията на "Успех" - Дряново. В далечното
социалистическо минало имаше идея предприятията да имат помощни стопанства. В София например
имаше такова за производството на зеленчуци. Свинарникът в Дряново не беше перспективен и затова
се взе решение да бъде продаден.
Следваща точка в дневния ред на изпълнителния съвет беше приемане на решение за участие на
председателя на ССБ във форум на Световния съюз на слепите в Южна Америка. Това щеше да струва
на организацията парична сума, с каквато членовете на ръководния орган не бяха свикнали. Настъпи
мълчание. Очевидно всички бяха малко смутени от размера на сумата. Неочаквано мълчанието беше
нарушено от тихия и благ глас на Недялко – "Отиде свинарникът". Избухна неудържим смях и
разходът беше одобрен.
Вече на средна възраст той заживя с една много добра жена. Тя имаше две деца, за които Недялко се
грижеше като роден баща. Така той намери своето семейство, в което да обича и да бъде обичан.
Децата много се привързаха и когато се влоши здравословното му състояние, се грижиха за него. За
нещастие спътницата в живота му почина неочаквано, а и твърде рано. Остатъкът от своя живот
Недялко преживя под грижите на своя доведен син. Накрая жилищни проблеми го принудиха да
постъпи в дом за възрастни хора, където го застигна смъртта му.
И днес, когато вече са отшумели страстите отпреди двайсетина години, ако отидете в Дряново и
попитате когото и да е от по-възрастните обитатели на комплекса към някогашното предприятие,
всеки ще си спомни за силните години на предприятието, за времето, в което почти всички са имали и
работа, и заплати, за времето, в което управител на "Успех ССБ" ЕООД - клон Дряново е бил Недялко
Стефанов. Няма човек, на когото да не е помогнал с каквото може! Често пъти тази помощ е просто
един добър съвет. Нека така да го запомним и така да се сбогуваме с Недялко Стефанов, който на фона
на масивната му фигура ние, неговите приятели, мило и закачливо наричахме "Нели".
Сбогом, приятелю!
Йордан МЛАДЕНОВ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Коронапараноя

Няма спор, че държавата би следвало да бъде в услуга на своите граждани. Просто е - без граждани
няма и държава. Но дали това се осъзнава от някои, попаднали по случайност или поради други
машинации, политици на ръководни места, даващи им възможност да насочват рула в една или друга
посока!? Струва ми се, че в по-развитите държави подобни грешки е по-трудно да се допуснат, което
не означава, че е невъзможно. Но тук въпросът е чисто процентов.
Едва ли някой ще оспори факта, че коронавирусът е обсебил дневния ред на световното, а не само на

нашето общество. Медиите, социалните мрежи и политиците правят така щото темата да влиза
постоянно в ушите и съзнанието на обикновения човек. Разбира се, това е въпрос от първостепенно
значение, защото здравето и животът са най-големите ценности, които притежаваме. Но тук излязоха и
сериозните пробойни на здравната ни система. Система, при която трябваше да имаме относителна
сигурност, а не уплаха от нея. Дистанционното лечение се наложи като норма, нещо, което преди
години щеше да бъде осмяно и то с право. По времето на соцрежима беше задължително да имаш
познат, да имаш връзки, за да получиш адекватна помощ - било медицинска, било друга. Сега със
съжаление може да се констатира абсолютно същото. Който има познат, познаващ някакво величие в
медицината, се урежда заедно със своите близки да получи легло в болница, ако е с Ковид-19, когато
са пиковете на коронавълните. И наопаки - както и преди десетилетия, а вероятно и винаги,
обикновените хора разчитат на късмет да попаднат при някой читав лекар. Трябва да се каже, че в
тазгодишния бюджет са отделени осем милиарда лева. Казват, че ние, хората, добавяме още толкова.
Това е колосален ресурс, който всички виждаме, че очевидно не се разходва целесъобразно. Да си
носиш чаршафи, лекарства и прочее предмети от бита е унизително. Унизителна е и материалната
болнична база. А най-унизително е, че нашите добри медици, нямащи шанс за достойно практикуване
и заплащане на професията у нас, отиват да лекуват чуждите, но по-богати и по-добре уредени
общества.
Коронакризата извади най-мракобесните механизми на груповото манипулиране. Показа, поне на мен
ми показа, защо скоро няма да сме част от развитите, имащи високо качество на живот, страни. "Всеки
сам си преценя" е лозунгът, мотото на масовото заблуждаване, на всеобщата масова манипулация, на
която падна жертва нашият народ. Ние, имам предвид като цяло, с готовност вярваме на всякакви
шамани, вярваме, че съществува обществен заговор за изтребление или най-малкото осакатяване,
стерилизиране, подчиняване на масовката от един малък, но много мощен кръг, съставен от богати
злодеи. Ние вярваме, че някой мисли как да ни зароби. Вероятно така се ласкаем, че сме значими.
Ваксинацията раздели нашето общество на две ярки части - първата, далеч по-малка част, която е
убедена, че науката е тази, която бута прогреса и втората, която вярва, че някой иска да ги чипира, да
ги прецака, да ги овладее и да ги превърне в пионки. Някои ги наричат антиваксъри. Обикновено
работещ, но безпогрешен индикатор е, когато съответният субект при споменаването на това, че е
антиваксър подскочи, като че ли е седнал върху букет рози, и започне яростно да протестира, че не е
антиваксър, понеже всички ваксини ги има от детството, но тези... Тези са експериментални и не се
знае какво има в тях. Разбира се, удобно пропуска обстоятелството, че развитите общества масово се
ваксинират и 70 - 80 - 90 процента за него са най-много показател колко са глупави същите тези
общества, към чието качество на живот се стремим цял живот.
На първо четене умни, дори интелигентни хора са против ваксинацията срещу Ковид-19. Това е
феномен, който ме гложди вече година. Нямам обяснение, освен дълбоко, генетично заложен страх, че
някой иска да ни прецака. Да си спомним байганьовските истории. И наопаки - хора, за които по-скоро
бих повярвал, че биха били анти, приемат ваксинацията за средство да спасят себе си и своите
семейства.
Цялата научна общност може да излезе в медиите, в социалните мрежи и на живо, но един лекар да се
обяви против ваксините и всеки антиваксър, пардон, антиковидваксър го сочи с благоговението на
религиозен фанатик, достигнал земите на Божи гроб. За никого, още по-малко за мислещите хора, не е
тайна, че във всяка гилдия си има опозиционери – било, защото искат да изпъкнат, било, защото такива
са им познанията.
Не мога да си обясня, въпреки че се старая всячески, как нормално мислещ човек би посегнал към
белина или нещо от сорта, за да се лекува или предпази от коронавируса, но няма да си постави
ваксина. Единственото ми обяснение е, че тези хора са уплашени, тези хора нямат доверие на
държавата, тези хора изпитват параноя, че са толкова важни, че някой си е поставил за цел да ги
обсеби, да ги ликвидира и прочее. Вярно е, че всеки сам за себе си е най-важен, но трезвата преценка и
това къде сме в общата световна палитра би ни помогнало да осъзнаем, че ние сме важни, дори много
важни, но за нас и нашите близки. И без нас светът е съществувал, а и след нас слънцето ще продължи
да изгрява. Нещо повече - тези, които според конспиратофилите се стремят да ни елиминират, после
кого ще управляват, ако няма маса? Въпросът е риторичен, но за параноята няма трезвеност.
С всичко по-горе не искам да омаловажа огромния, извън моите човешки представи, бизнес, свързан с

Ковид-19. Ваксините са много пари, тестовете са много пари, лечението е много пари, превенцията,
погребалният бизнес, особено у нас, процъфтява, благодарение на тази чума, която ни достигна. Да,
някои станаха безмерно заможни, но това основание ли е да не се ползваме от медицинските
достижения на науката, за да не умрем от коронавируса? Любимият ми аргумент на антиваксърите,
пардон, на антиковидваксърите е, когато ми кажат, че няма гаранция, че като се ваксинираш, няма да
се разболееш. Това е "железен" довод, разбира се. Съответно ги питам - те имат ли гаранция, че
сутрин, като излязат от вкъщи, вечер ще се приберат живи, здрави и щастливи? И така се разделяме,
всеки стоящ на своите си позиции - те убедени, че някой иска да ги убие, аз все повече убеждавайки се,
че няма как да достигнем качеството на живот на развитите държави, докато масовото мислене е
подчинено на параноя и слухове.
Друго любимо от антиковидството е, като ми каже някой, че по медицински причини не бива да се
ваксинира, иначе би го направил. Естествено, че има и такива случаи. Питам дали лекар е дал този
съвет. Отговорът е: "Аз си знам състоянието". Спирам разговора, понеже започнах да си ценя времето
и енергията, само се чудя дали количествата тютюн и алкохол, които поглъщат някои, им помагат и
дали по лекарско предписание вземат гаргантюанските дози.
И никога не съм твърдял, че ваксините са панацея, то и никой медик, ако не се лъжа, не го е твърдял.
Но ваксините са средство, което ни помага срещу този кошмарен вирус. Ваксините не са съвършени,
но са нещо. Веднъж дадох горе-долу следния пример - имаме гора, в нея бродят вълци, ние трябва да
минем през тази гора. Можем да минем и да не срещнем вълк, тогава, излизайки от гората, си
отдъхваме. Можем да срещнем вълци, което е много вероятно, тогава получаваме ухапвания или губим
живота си. Ако сме само нахапани, колкото и да е зле положението, достигайки отвъд гората, се
радваме, че сме оцелели, въпреки пораженията. Но имаме избор - да тръгнем през гората с голи ръце
или да вземем лък със стрела. Лъкът не е съвършено оръжие срещу вълците, но все пак е оръжие. На
други дадох пример с проливен дъжд. Или тръгваме под него гологлави и разчитаме, че няма да се
простудим, или вземаме чадър, който поне отчасти би ни запазил.
Не мисля, че моите метафори са убедили убедените антиваксъри, пардон, антиковидваксъри. Но
мисля, че те биха били полезни на хора, които не страдат от коронапараноята.
И аз може да не съм прав, но съм убеден, че пари от държавния бюджет не бива да се предоставят на
частните болници, а целият обществен ресурс трябва да се влага в държавното здравеопазване. Именно
държавните болници са здравната арматура на обществото, там се предлага спешната помощ, там се
лекуват социално слабите, там се лекува средната класа на обществото. Или поне така би трябвало да
бъде. Частните болници са за богатите, за тези, които имат пари да си плащат и искат да си плащат. С
други думи частните болници, както е и сега, са за хората с пари. Но в момента изтичат колосални
средства в частните болници, а държавните тънат в мизерия и кадрови дефицит, понеже парите, които
трябва да се инвестират в тях, отиват в частните и бездънни джобове. Впрочем същото е валидно и за
образованието. Тоест - ние имаме принципна и системна грешка на кого предоставяме обществените
пари. Разбира се, никой няма да тръгне срещу "бялата мафия", защото рискува своя, както и на
близките си живот. Но ако някога обществото проумее, само че не така, както с
антиковидваксърството, а реалността... Тогава би могло и би било животоспасително всички парични
средства от държавния бюджет да отиват в държавното здравеопазване.
Не е тайна за никого, че е масова практика в частните болници тежките случаи да се насочват към
държавните, защото при тежките необходимите средства са много, а те могат да си източват пари и с
далеч по-леки. Имат спешни центрове частните болници. Имам личен опит с един такъв спешен
център на голяма и качествена частна болница. След това трябваше да се заплати трицифрена сума за
оказаната помощ в спешното. За оказана спешна помощ на дете положението е същото - родителите
трябва да си платят спешността. Когато човек иска да отиде с направление в частна болница, понякога
се налага да чака седмици, дори месеци, но когато отиде платено, прегледът се назначава далеч
по-бързо. Да не говорим, че има специалисти, които изобщо не работят по здравна каса и при тях
човек, иска, не иска, трябва да се бръкне поне със стотачка.
Медицинските авгиеви обори са толкова затлачени, че и Херкулес би се озорил. Да, зная, че някой от
вас ще възкликне - "Това са констатации, но какви са решенията?". Така е. Това са констатации, но
истината е, че ако няма диагноза, не може да се предпише и лечение. Първото и най-важно решение е
онова, което посочих по-горе, а именно обществените пари да отиват единствено и само в държавно

здравеопазване и нито един обществен лев да не отива в частния медицински сегмент, който се ползва
най-вече от богатите или застрахованите хора. Докато обществените пари се влагат и в частните
болници, дотогава ще имаме и починали хора пред входовете на държавните, където липсват базисни
неща, включително има въпиющ недостиг на квалифициран медицински персонал. Когато някой
случай разтърси обществото ни, тогава протестираме (най-вече във фейсбук), възмущаваме се, искаме
промяна. Но, както е казал народът, всяко чудо за три дни, а по-голямото за пет. После всичко си
продължава постарому.
Далеч съм от това, да вървя против очевидната истина, че редица политически режими, дори и в уж
демократични държави, се възползваха от коронаситуацията и наложиха комплекс от мерки,
граничещи с контролирането на редица права, смятани до вчера за неприкосновени. Спомняте си,
скъпи читатели, че нашите областни градове бяха блокирани и никой нямаше право да ги напуска или
да влиза в тях, без да декларира, да покаже разни документи и прочее. Спомняте си, че имаше глоби за
онези, които излизаха в парка или, да не дава Господ, дръзваха да седнат на пейка там. Столичани
помнят как прекрасната Витоша им беше забранена. Но всички политически управления са еманация
на своите общества. Ако има демократично управление, значи, че мнозинството от обществото
изповядва демократичните ценности. А ако има корумпирано управление... Както е казал геният "Всичко е относително", а аз скромно бих добавил - "Балансът е ключов за просперитета на всяко
общество".
И нека да не остане някой с погрешно впечатление. Всяко общество трябва да уважава своите богати
хора, но само тия, които са станали богати благодарение на своите знания, умения, работа, упоритост,
а не на далавери. Богатите хора са богатство за всяко общество. Те дърпат бизнеса, включително и
медицинския. Богатите хора, станали богати благодарение на своите качества, не са безучастни към
държавността, духовността и народа си, те помагат с част от своите богатства, защото знаят, че
силната държава е в услуга на всеки, независимо къде е в класовата стълбица.
Хомогенността на дадено общество е мираж. Никога няма да има пълно съгласие по която и да е тема.
Въпросът е в мнозинството. Сега при нас, в нашето общество, мнозинството се състои от
антиковидваксъри и неутрални ковидяни, а хората, които знаят, че науката е единствената сила срещу
вируса, са малцинство. По света милиарди са ваксинирани, при нас едва една трета.
Антиковидваксърите много наподобяват на секта. Държат се като дрогирани и за тях друга истина,
освен тази, че някой се опитва да им вкара нещо в "безценните" тела и да им ограничава правата, няма.
Те вярват във всякакви небивалици, но не и в очевидното, в медицинската наука. Антиковидваксърите,
поне една част от тях, са твърде агресивни към тези, които не искат да споделят техния
антиковидянски фанатизъм. А както се знае, онези общности, които се изграждат на базата на догми,
без наука, са всъщност и лесно манипулируеми, което ще позволи на техните гурута да ги лашкат в
каквато посока си поискат. Това се е случвало през хилядолетията, когато различните религии са били
единственото средство за масово манипулиране на племената и народите.
д-р Иван ЯНЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Видин

Заслужено признание
На УС на мъжкия "Лайънс клуб - Видин" бяха поканени председателят на ТО - Видин Радославка

Иванова и Борислав Ванков. По повод 100-годишния юбилей на Съюза на слепите България ТО Видин награди със статуетка "Почетен знак" и грамота на ССБ мъжкия "Лайънс клуб" за принос в
развитието на организацията ни.
"Лайънс клуб - Видин" се доказа през годините като наш верен приятел и сътрудник в борбата ни за
по-добър живот. Хората от клуба винаги са ни оказвали съдействие в най-различни сфери.
Най-важната от тях, разбира се, е здравната. С тяхна помощ бяха извършени очни операции на наши
съюзни членове от д-р Борислав Милчев - началник на отделението по очни болести във Видинската
болница "Света Петка". С представители на "Лайънс клуб – Видин" организирахме и проведохме
ежегодни кампании - безплатни профилактични прегледи. Видни техни представители – лекари,
редовно са изнасяли беседи на тема очно здраве за наши съюзни членове и са давали лични
консултации на заинтересованите лица. Участвали са в отбелязването на редица дати и събития от
годишния календар на нашата ТО - Деня на глаукомата, Деня на белия бастун, Международния ден на
слепите и други. Важен момент е, че те често финансират наши мероприятия.
Асен Асенов - председател на "Лайънс клуб - Видин" благодари за оказаното признание - "Наистина,
приятели, съм трогнат! Аз съм изненадан от тази награда. Това е голямо признание за нас, но в същото
време е и едно задължение към клуба да продължим да си сътрудничим".
С грамота и почетен знак бе удостоен и д-р Борислав Милчев.
Мадлен АГОПОВА

Кметът на Видин получи почетния знак на ССБ
На награждаването на участниците във фотопредизвикателството "Коледен Видин" кметът на община
Видин д-р Цветан Ценков беше отличен с почетни знаци по случай 100-годишнината от създаването
на Съюза на слепите в България за принос в развитието на организацията ни и повишаване на
качеството на живот на незрящите. Те бяха връчени от представители на местната териториална
организация на Съюза на слепите в България – председателя Радославка Иванова и Борислав Ванков.
"През 2021 година се навършиха 100 години от създаването на Съюза на слепите в България. Във
връзка с този наш юбилей наградихме редица институции и личности, които са допринесли за
съществуването на организацията, за нашето по-лесно адаптиране в рамките на града, общината и
страната. И съм много горд да съобщя, че един от наградените е кметът на Община Видин", каза
Борислав Ванков. Той подчерта, че и като лекар, и като човек д-р Ценков винаги се отнася с разбиране
към проблемите на незрящите. "Сигурен съм, че ако преди няколко години той беше кмет на
Общината, по този ремонтиран площад щяха да бъдат създадени условия хората със зрителни
увреждания да се движат спокойно. За съжаление, тогава това не стана. Но сега в негово лице и в
лицето на администрацията намираме пълно разбиране и подкрепа, за което най-искрено благодарим!",
каза още Ванков.
Кметът д-р Ценков благодари за оказаната чест. Той увери, че и занапред ще съдейства според
възможностите си за по-добрата интеграция в обществото на хората с увредено зрение.
Мадлен АГОПОВА

ЛИТЕРАТУРНИ СТРАНИЦИ Защото светът се върти

Ники КОМЕДВЕНСКА

Самотата в кварталната кръчма сълзи като рана,
но умело прикрива коравите мъжки вини.
На четворната маса, от няколко часа пияна,
си поръчва жената, най-тъжна от всички жени.
Над поредната чаша в мълчание кипнало вино
тя разстила косите си – есенно-сребърен шал,
и закрива очи, пълни с толкова болки изстинали,
като скитник в годините, всяка любов изживял.
И мъжете я гледат, и стръвно в душите им вият
всички думи-камшици на делника груб и суров.
Но не виждат, че нейните устни от виното пият,
а сърцето й пие от чашата само любов.
А когато в кръвта й последната капка узрее
в неподвластен на времето древен езически код,
тя си тръгва с несигурни стъпки. И влюбен във нея,
се търкулва по прашните стълби самият живот.
Вън я дебнат очи – безпогрешни човешки капани.
„Ето идва пияната!” – в тъмното някой крещи.

Но и те не разбират: светът покрай нея пиян е
и жадуващ любов, все така се върти ли, върти…

МЕДИЦИНА Каква е разликата между ваксинация, имунизация и инокулация?

д-р Станислав ДИМИТРОВ

Термините имунизация, ваксинация и инокулация доста често се използват взаимозаменяемо, но
въпреки това те имат различни значения. Разликите между тези термини може да изглеждат
незначителни, но все пак правилното използване на тези термини може да предотврати
недоразумения.
Световната здравна организация (СЗО) споменава, че ваксинацията и имунизацията са свързани
термини, но първото описва конкретно действие, докато второто описва процес.
По дефиницията на СЗО:
- Ваксинация е използването на ваксини за стимулиране на имунната система, за да предпази човек от
инфекция или заболяване.
- Имунизация е процесът, който прави човек имунизиран или резистентен към инфекциозно
заболяване, обикновено чрез ваксинация.
Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC, САЩ) предлагат подобни

определения:
- Ваксинация – актът на поставяне на ваксина, за да създаде имунитет срещу специфично заболяване.
- Имунизация – процесът, чрез който ваксинацията предпазва човек от заболяване.
Дадено лице може да се имунизира срещу болест, като се изложи на болестотворния организъм
(патоген) и да развие антитела за борба с него, но в съвременната употреба имунизацията почти винаги
означава имунитет чрез ваксинация, а не чрез естествена инфекция.
Терминът инокулация често се използва като синоним на ваксинация или имунизация. Този термин е
въведен за пръв път през 18-и век и описва вариолация – остарял метод за имунизиране на пациенти
срещу едра шарка чрез заразяването им с вещество (гной) от пустулите (гнойни пъпки) на пациенти с
лека форма на заболяването (variola minor). Тогава заболяването обикновено се проявява в по-малко
опасна форма, отколкото когато човек се зарази по естествен път. Днес обаче терминът почти винаги
означава имунитет чрез ваксинация и по същество значението му се припокрива с имунизация.
Как действат ваксините?
Ваксинацията и имунизацията предпазват от потенциално смъртоносни заболявания. В наши дни
ваксините предотвратяват заболявания, които някога са убивали милиони хора като полиомиелит и
инфлуенца (грип).
Ваксините задействат имунната система. Първо - имунната система разпознава патогена като вреден.
След това произвежда антитела, предназначени да атакуват този специфичен патоген.
При ваксинация също се създават клетки на паметта. Те могат повторно да атакуват патогена при нова
среща с него, като намалява рискът от повторно заболяване.
Това се нарича придобит (или адаптивен) имунен отговор. Когато достатъчно хора в общността са
ваксинирани, се създава защита срещу разпространение на заразата.
Стаден имунитет означава, че в общността няма достатъчно уязвими хора, за да може
инфекцията да се разпространи широко. Когато патогените не могат да се разпространяват, те
умират. По този начин са били елиминирани (или почти елиминирани) заболявания като:
- полиомиелит;
- паротит;
- дребна шарка.
Човек има нужда от поставянето на някои ваксини само веднъж, докато други се поставят периодично.
Това е така, защото имунитетът може да изчезне с времето.
Когато имунитетът започне да намалява, може да се наложи прилагането на бустерна доза или друга
ваксина.
Тетанусът и грипът са примери за това.
Какви видове ваксини съществуват?
Съществуват различни видове ваксини. Всеки вид е предназначен да научи имунната система как да се
бори с определени видове патогени и сериозните заболявания, които те причиняват.
Когато учените създават ваксини, те вземат под внимание следните съображения:
- как имунната система реагира на патогена;
- кой трябва да бъде ваксиниран срещу патогена;
- коя е най-добрата технология или кой е най-добрият подход за създаване на ваксината.
Въз основа на редица от тези фактори учените решават кой вид ваксина да създадат. Съществуват
няколко вида ваксини:
- Инактивирани (убити) ваксини – съдържат патогени със запазена антигенна структура, които са
убити чрез химични (спирт, фенол, формалдехид и други) или физични (висока или ниска температура,
ултравиолетова или йонизираща радиация) методи.
- Живи атенюирани ваксини – съдържат отслабена версия на жив инфекциозен агент.
- Рекомбинантни векторни ваксини – които използват отслабен патоген (безвредни вируси като
аденовирусите, съдържащи гени на друг вирус) за изграждане на имунитет към по-опасен патоген.
- иРНК ваксини (информационна РНК) – използват генетично проектирана информационна РНК
(иРНК), която съдържа информация за патогена.
- ДНК ваксини – съдържат генетичен материал на патогена, но те са все още в експериментални етапи.

- Токсоидни ваксини – използват се срещу някои бактериални заболявания, съдържат инактивиран
токсин на бактерията, причиняваща съответното заболяване.
- Субединични ваксини – включват само основни антигени на патогена (от 1 до 20 антигена, взети от
патогена или отгледани в лаборатория).
- Конюгирани (полизахаридни) ваксини – както субединичните ваксини, те включват само части от
патогена, обикновено полизахариди от повърхностния слой на бактерия.
***
Д-р Станислав Димитров завършва Медицинския факултет на Софийския университет „Свети
Климент Охридски“ през 2018 година.
Участвал е в III Национална студентска академия по хирургия и Лятната академия по практична
дерматология и естетична медицина.
Интересите му са в областта на генетиката и редките болести.
***
Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да
предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

НАШИЯТ БРАЙЛ Брайлът в любовта към виното

Иван КАРАСТОЯНОВ

Четиринадесетата дата в най-краткия месец от годината е един от онези дни, на които всеки българин
има причина да празнува. За едни това е международно и доста пищно честваният ден на свети
Валентин и любовта. Други, по-патриотично настроени съграждани, предпочитат да почетат по стар
стил свети Трифон Зарезан - покровител на лозарите и винарите. Мнозина с голямо удоволствие
съчетават двата повода. Суматохата покрай покупката на шоколадови изделия, вино, цветя, бижута,
плюшени играчки, балони, картички и подаръчни опаковки, обагрени в ярко розово и изпъстрени със
сърца, е сравнима само с тази по Коледа. И също толкова заразна. Дори леко затворената общност на
незрящите не пропуска възможността да се присъедини към празнуването, макар, както много други
неща в обкръжаващия ни свят, и то да е пригодено за предимно зрителна наслада. Това, разбира се,
създава редица неудобства и предизвикателства за зрително затруднените хора не само у нас. Изборът
на подходящо вино за случая е едно от тях. За щастие, има хора, които не само са помислили, но вече

са предложили и решение.
През 1996 г. френската фирма за производство на вино "Мезон Шапутие", разположена край река Рона
южно от град Лион, е една от първите и най-видните до днес, които поставят брайлови етикети на
бутилките. Разработването им отнема близо година. Екипът, заел се с това, среща редица трудности.
Опазването на релефните точки от смачкване при превоз на бутилките до търговските обекти, от праха
в складовете за съхранение и от високата влажност в хладилниците и шампаниерите са само част от
изпитанията, с които трябва да се справят. Те обаче успяват, прилагайки не една, а две различни
техники на печат върху хартия с по-особени качества. При първата от тях релефните букви се
освобождават и изпъкват при лек натиск, а втората се опира на нанасянето на прозрачно, раздуващо се
мастило. Те спомагат етикетите да остават четими, въпреки неблагоприятните условия, на които често
са изложени винените бутилки.
Валентин Фонтенит – директор-продажби във Франция, споделя, че наличието на брайлов надпис на
етикета не е довело до значително повишение в покупките на вино от страна на зрително затруднени
хора. Въпреки това и допълнителните разходи от 30 - 40 стотинки за изработване и отпечатване на
един брайлов етикет, те продължават да поставят такъв на всяка от десетте милиона бутилки, които
ежегодно напускат избата им. Това се е превърнало в неразривна част от техния имидж. Причина за
това е и добрият обществен отзвук. Предвид особеностите на брайловата азбука и ограниченото
пространство, те решават да поместят на етикетите информация за името, сорта, реколтата и цвета на
виното.
Създаването на това удобство за незрящите любители на доброто вино не е самоцелно. Въвеждането
му първоначално е знак на уважение към Морис де ла Сизеран – незрящ музикант, библиотекар,
общественик, директор на Парижкия институт за незрящи и собственик на лозя, които понастоящем са
част от притежаваните от фирмата насаждения. Днес това е четвъртвековна традиция, която осигурява
самостоятелност на незрящите ценители на виното. Остава да се надяваме някоя българска
организация на и за хора с увредено зрение да внесе тази добра практика, да я представи убедително на
родните винопроизводители и да се намери поне един от тях, който да я приеме присърце, за да може
зрително затруднената общност в България също да усети тази предвидена от закона свобода. А докато
се случи това, нека пием дълго и с наслада от любов към виното и от виното на любовта!!!

ПАМЕТ Спомен за председателя

Преди повече от три месеца си отиде от този свят нашият дългогодишен председател на
Регионална организация - Варна Методи Андонов. Той беше толкова честен и добросъвестен, че
аз съм убедена, че сега душата му е в рая.
В продължение на 25 години с него работихме рамо до рамо. Беше винаги готов да посрещне който и

да е посетител, да го изслуша, да го посъветва и ако може - да му помогне. Той така разбираше и
изпълняваше своята работа като председател.
Аз започнах работа в новооткрития във Варна дневен рехабилитационен център, създаден за пръв път
в нашия град по проект на Съюза на слепите и с финансовата подкрепа на Програма "Фар лиен" през
1996 година. Методи беше встъпил в длъжност една година преди това. И за двамата работата беше
нова и имаше доста предизвикателства. С общи усилия се справихме отлично. В потвърждение на това
е фактът, че нашият дневен рехабилитационен център продължава да функционира и сега, макар и вече
под друга форма – Приемна за хора с увреждания към дирекция "Социални дейности" на Община
Варна. И днес в тази приемна се трудят и помагат на нуждаещите се три специалистки с увредено
зрение – Веселина Стоилова, Христина Манева и Ивелина Дюлгерова.
Периодът 1996-2000 г. беше несигурен и тревожен. Сменяха се правителства, закриваха се
предприятия, безработицата сред хората с увреждания надхвърли 90%. Нямаше пари за дейности,
залите в Дома на културата на слепите опустяха. Но Методи Андонов застана твърдо зад каузата за
интеграция на слепите хора чрез различни дейности. Той не даде под наем опразнените зали, защото
като мъдър пророк предвиждаше, че някой ден, когато няма да има работа в предприятието, това ще
бъде притегателният център за незрящите от Варна. Той не закри фонобиблиотеката и не изхвърли
книгите на касети, защото все още имаше читатели. Той създаде условия за разгръщане на инициативи
от съюзните членове. През този период възникнаха редица нови организации:
- 1997 г. – разкрит беше Клуб на хората с увредено зрение с председател Славчо Аврамов,
- 1997 г. – учреди се фондация "Приятели на слепите" с председател Георги Митев,
- 1998 г. – създаде се териториална организация на сляпо-глухите с председател Рачо Дончев,
- 1999 г. – създаде се спортен клуб на слепите "Успех" с председател Петър Дечев,
- 2000 г. – създаде се фондация "Съпричастие" с председател Веселина Стоилова и изпълнителен
директор Славчо Аврамов,
- 2004 г. създаде се Обединен спортен клуб на сляпо-глухите "Вихър" с председател Ваньо Биячев,
- 2006 г. – създаде се сдружение "Прозорец към света" с председател Румен Манев,
- през 2008 г. фондация "Съпричастие" разкри социална услуга в общността "Център за социална
рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица със зрителни увреждания" като делегирана от
държавата дейност. В центъра се привлякоха нови специалисти, потребители и финансови средства.
- през 2014 г. Варна стана седалище на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България с
председател Димо Димов,
- по-късно се създадоха и спортните клубове "Армстронг" и "Атлет".
Така се реализира на практика тъй нареченият "Варненски модел" - повече от 10 организации под
покрива на Дома на културата на слепите и никой с никого не се кара. Напротив – всички работят в
сътрудничество и партньорство. Чудо! Всичко това става възможно благодарение на
дипломатичността и дискретната подкрепа на нашия председател Методи Андонов. Да, имаше хора,
които го смятаха за недостатъчно активен, но това беше заблуда. Поради вродената си скромност той
не афишираше публично своите каузи и победи. Благодарение на неговата далновидност изпълнихме
със съдържание Дома на културата, създадохме условия за незрящите хора да участват според своите
желания и таланти в различни форми на дейност.
Ключът от чудото на Варненския модел е може би фактът, че никой от активистите никога не прояви
ревност и не раздели хората на "мои" и "твои". Всичко се вършеше в полза на всички съюзни членове.
И наистина - колкото повече организации предоставят услуги, толкова повече хора получават услуги.
Методи Андонов вярваше в дипломацията и плурализма, до последен дъх се бореше за социалната
държава, за заетостта, за интеграцията и подобряването на качеството на живот на незрящите хора от
региона и страната. Активно участваше в Управителния съвет на ССБ, в Обществения съвет по
рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания в Община Варна и в редица други
форуми и конференции със социална насоченост.
Ще го запомним с доброто му отношение, интелигентните и добре подготвени слова и с неизменната
възприемчивост и подкрепа към всички добри идеи и начинания за хората с увредено зрение.
Нашият председател вече го няма, но неговите послания за разбирателство, партньорство и
взаимно уважение са живи под покрива на любимия на всички Дом на културата на слепите във

Варна.
Веселина СТОИЛОВА

ПЪТЕШЕСТВИЯ Цариградски импресии

Ангел СОТИРОВ
Снимки - Неда КЛЕНСКА

С полувековно закъснение най-после и аз съм в най-големия европейски град, единствен в света
разположен на два континента. Най-после, защото още преди 52 години и 9 месеца петдесетина
пловдивчани, начело с харизматичния Георги Даракчиев, посещават многовековната българска
столица. Българска столица, защото почти 7 века - по време на османското и византийското
владичество, Константинопол е и столица на българите. И затова смятам, че всеки българин трябва
поне веднъж да бъде в този свръхинтересен град. Мен ме е срам, доста ме е срам, че при
многократните ми посещения в югоизточната ни съседна държава (3 пъти в Едирне, 3 пъти в Айвалък)
не съм успял да се добера до въпросното екзотично селище.
Колю Мъндев с усмивка си спомня как техните посрещачи потупвали Георги Даракчиев по огромния
корем и викали: "Рахат бей, Рахат бей!". Тогава Цариград е бил дълъг само 120 км, разстоянието от
Пловдив до София. Той ми разказа също за изключителното гостоприемство на ресторантьор -

български турчин от Асеновград, напуснал България през 1956 г., безплатно нагостил и напоил
десетина души от групата воглаве с турскоезичния Димитър Ганчев - Графа. Коко съвсем под сурдинка
ми съобщава, че под стенните ковьори на хотела им, находящ се на Бейлу чаршъ, е гъмжало от
дървеници, наредени като войници. Той изведнъж се сеща, че близо до Босфора са видели местен сляп
човек пред дюкянчето си, произвеждащ къщни метли. На същия Графа като опитен метлар препоръчва
да прави по още една телена намотка на дръжката. Велик Атанасов пък споделя, че в близост до хотела
им била всеизвестната улица за платена любов Абана сокак. "Ходим, където ходим", свидетелства той
– "и мъжете се отбиваме на прекрасното място да оплакнем по едно око". Мераклиите били
изненадани, че сред тези труженички, изложени във витрини, имало и негърки, черни като кюмюр. За
чест на групата един слабовиждащ и един зрящ се осмеляват да тестват качеството на предлаганите
секс услуги. Стоил Раков - Джона, Минко Пенев и още няколко души даже срещат живеещ в Истанбул
българин, чиято съпруга работила в атрактивното заведение по чистосърдечното му признание.
Иван Христов - Тръстеника надеждно ме информира, че на прословутата търговска улица Капълъ
чаршъ, също наблизо, са вървели и български пари, но само десетолевки. Той си купува две златни
халки 18 карата само за 20 лева във връзка с предстоящата му женитба. Участниците в
забележителната екскурзия - самодейци, спортисти, и ССБ-чиновници, са силно развеселени от
рекламните слова на главния счетоводител на пловдивския "Успех" Кою Учкунов, който се е опитвал
да продава на стамболиите български кашкавал, викайки "Къшкъвал уфцъ, къшкъвал уфцъ!!!". Всеки
турист легално е разполагал само с 30 щатски долара. Поради това нашего брата се е опитвал да си
докара някоя и друга турска пара чрез улична търговия. За тази цел Велик е носел българска
плодоизстисквачка, работеща на 220 волта, но за зла беда в Турция електрическите уреди се
захранвали със 110 волта напрежение. И нещо любопитно, сред екскурзиантите има и софиянка –
Невена Кунева, началник-кадри и партиен секретар в съюзното Централно управление. Тя е молела
Стоил да се движи с него под ръка, защото ако била сама, цариградчаните-мюсюлмани я пипали по
дупето. Между другото и Жеко Николов - партийният секретар на пловдивския "Успех", също зорко
бдял за стриктното спазване на социалистическия морал от неговите подопечни, естествено, и за
неутрализирането на пагубното капиталистическо влияние. Вероятно черешката на тортата за моите
съграждани е моментът, когато автобусът, шофиран от Наско Братанов, преминава посредством
ферибот на азиатския бряг и нашенци стъпват за пръв път, макар и за час-два, на най-големия земен
материк. В тази част на града те са видели пак за пръв път в живота си живи маслинови дървета, от
които някои от по-дръзките са си отчекнали и по едно клонче за спомен. И този шопинг-рейд до
столицата на 4 империи (Римска, Византийска, Латинска, Османска) директорът-вълшебник Георги
Даракчиев осъществява 20 години преди промяната, във вихъра на Студената война, когато
тоталитарната държава трепери над всеки щатски долар!!! За съжаление, спортистите Шукри
Кошничаров, Хюсеин Мустафов, Азим Киазимов и Исмет Ибчев поради мюсюлманските им имена не
са включени в цариградския няколкодневен набег… Но за още по-голямо съжаление, на колегите им
спортисти въобще не им хрумнало да протестират заради проявената свирепа верска дискриминация.
През XIX век, до Руско-турската война от 1877 - 1878 г., Цариград за около три десетилетия е нашето
най-голямо културно, църковно и политическо средище. В него се подвизават повечето от
най-изявените ни възрожденци като Христодул Сичан-Николов, Иван Богоров, Петко Рачов
Славейков, Драган Цанков, Марко Балабанов. Именно в Цариград се водят продължителни люти битки
за църковната ни независимост.
На 29 декември миналата година в 9 часа от бензиностанцията до пловдивския хотел "Санкт
Петербург" се качваме в софийския автобус за Истанбул, за да прекараме там новогодишните
празници. Пътьом се спираме в Одрин, отстоящ на 237 км от нашата крайна дестинация и само на
десетина км от българо-турската граница. Нашият гид Валентин е убеден, че Едирне е с
по-ориенталски изглед от Истанбул, предупреждава ни, че тук сега цените са по-високи от
цариградските поради стълпотворението от купувачи. Откри ни, че турското име на Бойко Борисов е
Отобан Бей, че със своя голям приятел Реджеп Ердоган - 37-ия султан на сегашна Турция, бати Бойко
говорел на турски. Нямаме време за историческия център на Одрин с трите имперски джамии "Селимие", "Уч Шерефели" и старата джамия "Талад паша Булвари", за двете православни български
църкви – "Свети свети Константин и Елена" и "Свети Георги". Но имаме време да хапнем набързо по
една шкембе чорба. Тук тази фамозна турска супа е по-гъстичка от българската й версия, но месцата

&#1117; са по-жилави. Впрочем след Бурса - първата столица на османските турци, Едирне 84 години
(1369-1453) е столица на Османската империя. Адрианопол, наименованието под което е познат в
исторически контекст, е може би най-посещаваният турски град от българите с цел пазаруване на
евтини турски стоки. На всяка крачка звучи българска реч. На площада с трите джамии пристигат
десетки автобуси от всички краища на България. Там се предлага и прочутият одрински специалитет
"Тава джигер". Именно заради този одрински гурме-деликатес, въпреки дългогодишните ми
вегетариански забежки, аз на три пъти съм пропътувал по триста и няколко километра. Между
другото, надали заради "Тава джигера", и за част от османските султани, управлявали от Истанбул,
Едирне е бил любимото им място за почивка.
И ето ни и нас в отдавна обетования град, чиято възраст е 27 века, с цели 53 века по-млад от Пловдив.
Освен с вече споменатото име, той е известен и с първото си име Византион, със синонима на
Константинопол - Константиние, с българското си наименование Цариград и с османското - Истанбул.
Часът е малко след 8 вечерта. Настаняват ни в тризвездния грандхотел "Юнал", намиращ се в квартала
"Ак сарай" (Белия дворец). В стаята няма стенни ковьори и, слава Богу, дървеници, строени като
войници. Наблизо е единствената за Истанбул трамвайна линия, по която слепите пътуват безплатно за карти им служат белите бастуни. Тази линия ни беше надежден суперориентир, за да намерим
нашия квартал. След малък отдих се втурваме да огледаме ахчийници и магазини.
Населението на Истанбул е колкото три Българии, дължината му - 150 км, площта - над 5 хиляди
квадратни километра. 470 години (1453-1923) е третата и последната столица на Османската империя.
Разположен е от двете страни на Босфора – пролива, свързващ Черно и Мраморно море. В неговата
азиатска част живее една трета от населението му. През 2010 г. той е обявен за европейска столица на
културата и става десетата в света най-популярна дестинация със 7 милиона чуждестранни гости. И
сега неговите гости бяха в голямо изобилие. Чуваше се руска, арабска, сръбска и английска реч - не
само в туристическите обекти, но и по улиците му. Според мой надежден източник - гида на дъщеря
ми Неда, новата 2022 са посрещнали и 75 препълнени автобуса от братска Сърбия. Струва ми се, че
нашите автобуси със сигурност са били по-малко.
Параметрите на фантастичната църква "Света София" (Ая Софи), според Стоил Раков - Джона, са
дължина - 120 м, ширина - 80 м и височина на кубето й - 56 метра. Нейни архитекти са Исидор и
Антимий. Построява се по времето на византийския император Юстиниан. Строежът продължава 5
години – от 532 до 537 година. Тя се смята за едно от осемте чудеса на света. Допреди две години "Ая
Софи" е музей, но оттогава е вече действаща джамия. Тук с моята слабовиждаща придружителка
направихме първия успешен опит да се загубим. Утешавахме се, че и две момичета от нашата група
също са се загубили в гъмжилото от чуждестранни туристи. За да не се губят или по-лесно да се
намират, туристите от САЩ носеха на лявата си ръка превръзка с американското знаме, а тяхното
чичероне размахваше двуметров прът с многозвездното знаменце.
Като контрапункт на църквата "Света София османският султан Ахмед построява огромна джамия,
наречена "Султан Ахмед", но повече известна като Маави джами (Синята джамия). Синята, защото
нейният купол отвътре е син и нейният интериор е облицован със сини плочки. Тя е с три двойки
минарета, сиреч шест. Ако джамия има повече от две минарета, тя се смята за много специална,
пояснява ни нашият екскурзовод. От него разбираме, че в Истанбул има над 3 хиляди джамии.
Демир Клисеси - желязната черква "Свети Стефан", е православен български храм в истанбулския
квартал "Фенер", направена от готови чугунени елементи, тежащи 500 тона. Те са докарани с кораб по
Дунав и Черно море. Тя е единствената в света православна метална църква. Метални черкви, но не
православни има в Мексико, Чили, Перу и Филипините. Желязната черква представлява трикорабна
базилика с кръстообразна форма и красиви орнаменти. Неин архитект е Ховсеп Азнавур, дядо на
певеца Шарл Азнавур. Архитектурният стил е неоготика. Поради това, че брегът е блатист, в земята са
забити 300 пилона от ливански кедър, понасящ влагата. Върху тях е направен циментовият постамент,
на който са монтирани чугунените елементи. Желязната черква е изграждана в продължение на 5
години - от 1892 до 1896 година. В нея са погребани Иларион Макариополски и Партений Зографски.
Намира се на брега на Златния рог и се квалифицира като негова перла. Черквата "Свети Стефан" е със
статут на паметник на културата в република Турция. Тя е действаща и в нея се черкуват
цариградските българи. Нужда от български молитвен дом се появява през 40-те години на XIX век.
По онова време в Цариград са живеели около 50 хиляди българи - хиляда български семейства в самия

град, а останалите наши сънародници в 36-те български села в неговите околности. Те са се черкували
в гръцки православни храмове, където богослужението се провежда на гръцки. Стефан Богориди учител на султан Абдул Меджид, издейства посредством своя ученик през 1849 г. султански ферман,
разрешаващ построяването на българска черква. За целта Богориди бей подарява един от своите
дворове с къща и конюшня. От материалите на тези сгради се построява дървена църква и метох. Но
след време църквата е подпалена и изгаря. И цариградските българи отново са без свой храм. Започват
да се набират парични средства за нова църква. Провежда се търг, който е спечелен от австрийската
фирма "Рудолф фон Вагнер", специализирала в строителството на обекти от железни елементи. Нейни
продукти са Айфеловата кула в Париж, лъвовете и орлите на Лъвов и Орлов мост в София. Преди
няколко години е завършена 7-годишна реставрация на желязната черква по проект на арх. Фекрие
Буламас за сметка на Истанбулската община. При тази черква, която посетихме навръх първи януари,
направихме пак не особено успешен опит да се загубим. От тук си купихме платнена икона на
Богородица с младенеца Исус, реплика на уникална икона от черквата, рисувана от талантлив руски
иконописец.
Босфор (на турски - Истанбул Боазъ) е протокът, който свързва Мраморно и Черно море и разделя
европейската част на Турция - Румелия, от азиатската - Анадола. От двете му страни е разположен
Истанбул, други селища от вилаета, множество вили и места за отдих, пристанища и предприятия.
Името на протока идва от гръцкото Босфорос
(&#914;&#972;&#963;&#960;&#959;&#961;&#959;&#962;) – Пътя на юницата. Според легендата
спасилата се от магията красавица Йо, любовница на Зевс, превърната в юница от ревнивата Хера,
възвърнала човешкия си образ веднага щом избягала от Азия и минала в Европа. Жителите на
Истанбул го наричат просто "Боазъ" (проход, пролив). Дължината на протока е около 30 километра.
Максималната ширина в северната му част е 3700 м, а минималната – 750 м (между крепостите
Анадолухисаръ и Румелихисаръ). Дълбочината в средата на протока варира от 36 до 124 метра. Има
удобни естествени пристанища, най-доброто от които е Златният рог - на европейския му бряг, близо
до изхода му в Мраморно море. Босфорът е един от най-труднопроходимите проливи в света заради
интензивното движение. Затова е започнало вече прокопаването на нов канал, срещу което има силна
съпротива от страна на еколози и геолози. Над Босфора са изградени три моста. Под него минават два
тунела. Тъкмо в Босфора, на кораба "Боран", оборудвани с маскарадни атрибути като конусообразни
лъскави шапки, цветни домина, странни свирки, оказали се балони, посрещнахме новата 2022 година.
320 минути купонясвахме на този кораб, а той се движеше от единия до другия край на Босфора. През
цялото празнуване звучеше музика. Отначало имаше жива музика и турски танци. Полугола
кючекчийка представи танц, имитиращ полов акт. ОЗ полковник д-р Красимир Пенев от нашия
купонджийски квартет не се стърпя и пъхна в сутиена на разгорещената девойка 10 щатски долара.
Последва и групов мъжки танц. Танцуващите се държаха за раменете и този танц напомняше силно за
българско хоро. Диджеят си се беше яко заредил с хитове от различни времена, включително и
български, не пропусна даже и "Бяла роза ще закича", което възпламени българоезичните купонджии.
Десетина минути преди два часа се отправихме към нашата бяла "Скания" и след 90 минути си бяхме в
хотела. Констатирахме с изненада, че зарята в Истанбул беше от скромна по-скромна. Явно, че
комшиите са по-жалостиви към своите кучета и котки.
Общуването ми с цариградчани провеждах на турски език. Моят не особено перфектен турски се оказа
достатъчно разбираем за моите речеви партньори. Този език изучавам с известни прекъсвания над 6
десетилетия. Улеснен бях от факта, че на младини почти 7 години бях живял и работил сред български
турци. Несъмнено бях подпомогнат от обстоятелството, че в българския език изобилстват турцизмите.
Помагаше ми и това, че сред добрите ми приятели един-двама са турци. За всеки случай в раничката
ми, която свалях от гърба само преди сън, се мъдреше българо-турски речник джобен формат.
И ако ми разрешите едно лингвистично отклонение. В резултат на османското господство и
многовековното ни съжителство с турския етнос в българския език са проникнали стотици турцизми.
Някои от тях, като парА, торба, чанта, тава, чорап, ерген, пазар, бакла, фъстък, памук, кюфте, пелте,
боя, чекмедже, хайвер, халка, дюшек, ишлеме, сачма, кавга, казан, айран, дори не ги смятаме за
чуждици. И за тях май нямаме български синоними. Изглежда нашите пуристи, ако ги има все още, са
вдигнали безпомощно ръце или просто са обръгнали към това явление... Знайно е от мнозина, че
свръхнахъсаният пурист Иван Богоров прави неуспешен опит да замени турцизма "кибрит" с "драсни

пални клечица". Като че ли съвсем основателно е опасението на историка Божидар Димитров, че ако
нашето освобождение се е забавило още малко, българският език е могло и да го няма. Разбира се, и в
съвременния турски език също има думи от чужд произход - персизми, арабизми, гърцизми и най-вече
от международната лексика като радио, телефон, проблем, доктор, соло, акордеон, шампион, милион,
компас, фабрика, март, трамвай.
По време на нашето петдневно пребиваване ние тествахме не само улиците, тротоарите и магазините
на Истанбул, но и местните чай, боза, кюфтета, гевреци и кокореч. Чаят е най-разпространената турска
напитка. Поднася се в малки стъклени чаши с формата на лале. От него устните, зъбите и венците на
консумиращия го изтръпват. И струва само 5 турски лири – около 70 наши стотинки. Страхотната
истанбулска боза, която трудно се намира, е по-гъста, по-ароматна и по-вкусна от българската.
Кюфтетата са по-малки, по-сплеснати и изключително вкусни. По улиците ги предлагат с шепа едро
нарязан кромид, който нито люти, нито мирише. Местните гевреци ми се сториха досущ като нашите.
Кокоречът (печени плетени агнешки чревца) не ме впечатли, ял съм в пловдивския Капан по-добре
приготвен. И един наш дребен резил, да не кажа позор. Закуската ни беше на блок-маса. Винаги си
вземахме и едни малки бели нещица с яйцеподобна форма. Смятахме ги за пъдпъдъчи или гълъбови
яйчица, но се оказаха прясна моцарела, чийто вкус не познавахме. Последното е казано под секрет,
нека да си го знаем само ние!!!
Посетихме и забележителния Мъсър пазаръ (Египетски пазар), където пихме чай на рядко красиви
релефни столове и маса. Разгледахме дворците Топ капъ и Долма бахче, като бяхме извънредно
впечатлени от интериора на последния. Не успяхме да посетим Капълъ чаршъ и Абана сокак, макар че
на два пъти сме минали съвсем наблизо до тях. Това е сериозен повод да се върнем пак в
седемвековната наша столица и да се насладим повторно на нейните прелести.
Както е известно на някои от нашите читатели, в последните години екскурзии от зрително увредени
туристи до Цариград са организирани от Кооперацията на слепите (2015) и от софийския регионален
ССБ с председател Асен Алтънов - Пашата, който през 2013 г. води там два претъпкани буса. Със
сигурност невиждащите хора не отстъпват на зрящите по любознателност и устреми към пътешествия,
по жажда за опознаване на близки и далечни страни.

Иска ми се да завърша моя пътепис с думите на екскурзовода от Пловдив Пламен Павлов,
цитирани от приятеля ми Юлиан Пашелиев: "Който не е видял Истанбул, не е видял нищо от
света, а който е видял Истанбул - все едно е видял половината свят!".

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.

Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

