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Българска м реж а на Глобалния договор на О О Н , коят о функционира 
кат о част  от  глобалнат а м реж а и бе официално прогласена на 
6 м ай 2011 г. от  Н . П р. Бан Ки-М ун – генерален секрет ар на О О Н , 
е сдруж ение на ком пании и неправит елст вени организации, 
в коит о всички вярвам е, че от говорният  бизнес е основнат а 
двигат елна сила за развит ие на общ ест вот о.

М реж ат а в България им а разпознаваем  облик и създадени колект ивни 
проект и с общ ест вена значим ост , коит о им ат  полож ит елен ефект  
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Радвам се, че сред разказите има разтърсващи лични 
откровения. Да благодарим на авторите им, че се отвориха и ги 
споделиха, дадоха ни възможност да ги съпреживеем. Те са 
силно емоционален допир до вечната безкрайна красота и 
сила на природата, но тези откровения ни обогатиха и с вяра в 
човешката природа. Нека съхраним нашата природа.

Огнян Траянов, 
Председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Председател на журито

Давам си сметка колко е трудно човек, който няма 
претенции да бъде писател или поет, да прескочи психологи-
ческата граница и да напълни белия лист с мисли. Особено по 
толкова многозначна тема като природата. Затова се възхища-
вам на всички, които се включиха в конкурса, и съм повече от 
радостен, че в текстовете видях чудесни разказвачи на истории 
и хора, които наистина обичат страната си.

Александър Кръстев, 
създател на сайта „Аз чета”

Член на журито

За мен бе удоволствие да бъда член на журито в интересния 
конкурс на тема „Преоткрий твоята природа”. Като човек, 
който постоянно пътешества из България и „преоткрива” 
природата всяка седмица, ми беше любопитно да видя познати 
места през очите и спомените на други хора, да съпреживея 
тяхната емоция от откритията. Отличените творби са 
наистина въздействащи и отразяват идеята на конкурса – да се 
осъзнае от повече хора, че природата е висша даденост на 
нашата планета, чието опазване е наша обща отговорност.

Иван Михалев, 
журналист и блогър, създател на проекта „Отбивки”

Член на журито
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Конкурсът за кратка история на тема „Преоткрий твоята природа” търсеше 

вълнуващи разкази за среща с природата, за най-емоционални моменти на 

досег и завръщания към природата, а чрез нея – и към самите себе си. 

Инициативата бе част от петото поред честване на Световния ден на околната 

среда, координирано от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 

Световният ден се отбелязва на 5 юни и е най-мащабното годишно събитие за 

позитивни екологични действия. От началото през 1972 г. гражданите по целия 

свят организират хиляди събития – почистване на квартала, акции срещу 

престъпления спрямо дивата природа, залесяване на гори, образователни и 

застъпнически инициативи и т.н. 

Предизвикателството е отправено към всеки, навсякъде.

През тази година в него се включиха:

„Аурубис България” АД, „Екопак България” АД, 

„КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, „Овергаз Инк” АД, 

„Солвей Соди” АД, „СИБАНК” АД, „Софарма” АД и „ТехноЛогика” ЕАД. 

Партньор бе радио „Фемили”.

Победители в конкурса станаха:

   I-во място – Ани Хараланова, 

 II-ро място – Емил Георгиев, „Овергаз Инк” АД

 II-ро място – Борислав Йорданов, „Екопак България” АД 

III-то място – Елина Петрунова, „Овергаз Инк” АД

„Овергаз Инк” АД

Въведение
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7

Н
икога не бях обръщала 

особено внимание на 

природата. Не че ме 

дразнеше или нещо такова. Просто не 

я забелязвах. Там си е и това е.

Но човек никога не знае какво може 

да му се случи. Изведнъж, за части от 

секундата, и животът ти се преобръща 

на 180 градуса. Ето мен, например, ме 

бутна кола. Ей тъй на, изневиделица. 

Наложи се да лежа месеци наред по 

операционни маси, по болници, 

вкъщи... В главата ми освен ужаса от 

смъртта или възможно инвалиди-

зиране, витаеше и усещането за 

някаква липса. В началото не си давах 

сметка каква е. Но нещо болезнено ми 

липсваше. Агонията продължаваше, а 

с нея и липсата.

И ето че един пролетен ден станах 

от леглото и излезнах навън. За първи 

път от почти година. Сама. От 

многото кислород ми се зави главата, 

а и имах – навярно съвсем логичното 

усещане – че ще падна. Направих 

десет крачки и седнах на една пейка. 

И тогава нещо се промени. Чух 

птичка да пее отнякъде, погледах 

нагоре и я видях. Нямам никаква 

представа каква беше птичката, но 

песента й бе тъй нежна и упоителна, 

беше най-прекрасната песен, която 

бях чувала. А малкото сиво птиче – 

най-красивото създание. В моите очи 

в този момент. Огледах се. Седях 

точно под едно дърво. Втренчих се в 

него. Листенцата бяха леко изпокъ-

сани в крайчетата и от тях се носеше 

някакво изтънчено чувство на тъга.  

Виждах ги за първи път. Сигурна съм, 

че и преди 100 пъти съм минавала 

покрай това дърво, тази пейка и колко 

ли не птички... и никога, никога не ги 

бях виждала. За първи път почувствах 

зеленото, паяжината на едно от 

листата, въздуха между перата на 

птичката, разкъсаната кора на дър-

вото... Потекоха ми сълзи. От радост, 

от вълнение, от пробуждане... каквото 

и да беше, ги оставих да си текат. В 

края на краищата в този момент нещо 

в мен умираше. И нещо се раждаше.

Разбира се, предпочитам приро-

дата да беше избрала по-безболезнен 

и лек начин да ми плесне шамар, за да 

ми отвори очите, и ако ме питате дали 

бих избрала да преживея целия този 

ужас отново, за да прогледна или бих 

си живяла в блажена тъмнина,  доста 

ще се затрудня в отговора. Едно обаче 

знам. В онзи миг, на пейката под 

дървото, аз бях най-щастливият човек 

на света.

Ани Хараланова, I м яст о
„О вергаз Инк.” АД

Сним ка: Калоян Конст ант инов, „СИ БАНК” АД
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тръгнахме по пътя вляво и улисани в 

разказите на преподавателя за всеки 

срещнат по пътя ни интересен 

ботанически вид, продължихме към 

неизвестното, докато не осъзнахме, че 

сме достигнали надморска височина 

1100 м., а Родопското лале се намира 

едва на 800 м., което значеше че сме на 

грешен път. Връщайки се обратно, в 

чудене къде сме пропуснали целта, 

стигнахме отново до онзи заслон на 

кръстопът, където е трябвало да 

поемем по другия път. Притиснати от 

напредналото време и натрупаната 

умора, колегите се отказаха и продъл-

жиха по пътя назад, но не и аз! С моя 

ръководител приехме предизви-

кателството все пак да открием 

находището на Родопското лале и 

поехме по пътя. След около час време, 

вече станало привечер се озовахме на 

място с неповторима спираща дъха 

гледка и вече знаехме, че това е 

мястото, на върха на планината на 

една полянка сгушена между скалите 

беше то – Родопското лале, един-

ствено и неповторимо, което неможе 

да бъде видяно никъде другаде по 

което и да е кътче на земното кълбо. 

Дълго се взирах на близо и далеч, 

искайки да попия всеки един миг, да 

се насладя изцяло на привилегията в 

този момент именно аз да бъда там, за 

да мога след това да го предам и на 

други, които няма да имат това 

щастие. И какво точно искам да 

видите в този момент чрез мен- 

полянката осеяна с красивите лалета, 

открояващи се сред обкръжаващите 

ги цветя, може би искайки да покажат, 

че те са единствените и непов-

торими… в далечината две сърнички 

кротко и необезпокоявано се разхож-

дат и пасат тучна зелена тревичка… 

идилията беше пълна и нищо друго 

нямаше значение, освен хармонията 

между мен и природата. Седнах на 

една скала вперил поглед напред и 

надолу, а от откриващата ми се гледка 

се почувствах опиянен и духовно 

извисен. Радвах се, че не се отказах и се 

борих до последно за този момент и 

същевременно съжалявах за тези, 

които се отказаха, явно недооце-

нявайки какво ще изпуснат. И така 

стана време да потеглим обратно по 

дългия път назад, но въпреки умората 

и напрежението вече беше по-лесно, 

защото знаеш че си успял. Присъеди-

нихме се към останалите колеги от 

експедицията по тъмни доби, а се 

прибрахме в базата за нощувка около 

полунощ, където ни очакваха всички 

останали студенти от групата, които 

въобще не потеглиха на това вълну-

ващо пътешествие. И в разкази и 

снимки се връщах на онова „мое 

място“… с лалетата… сърничките… и 

всичко останало. Радвам се, че бях 

част от нещо, останало като толкова 

значим спомен за мен.

Всеки има своя съкровен миг на 

допир с природата, когато се е 

почувствал част от нея и го е докос-

нала по начин, който е неповторим и 

всеки следващ миг е начало на ново 

изживяване, а запечатаният в съзна-

нието спомен остава завинаги. Такава 

е и моята история, единствена и 

неповторима, изживяна, почувствана 

и затворена в съзнанието и сърцето. 

Беше слънчев и красив майски ден, 

в който група студенти първокурс-

ници по „Екология и опазване на 

околната среда“ отидохме на учебна 

практика по ботаника с препода-

вател, амбициран да ни покаже нещо 

ново за нас и неповторимо. И така, 

нашето приключение започна от 

полите на Родопите в близост до 

Асеновград. Вперили поглед високо в 

планината в търсене на крайната 

точка от нашето предизвикателство, а 

именно: откриване на единственото 

находище на Родопско лале – българ-

ски ендемит, защитен от Закона за 

биологичното разнообразие и вклю-

чен в Червената книга на Република 

България. Потегляйки по стръмните 

планински пътеки, заредени с енту-

сиазъм, се наслаждавахме на всеки 

един елемент от красивата природа 

Аз и м оят  
допир 
с природат а

около нас и същевременно изуча-

вахме характерните за планината 

растителни видове с поднесена 

изчерпателна информация от нашия 

преподавател-ботаник. Не след дълго 

се озовахме пред портите на едно 

сляло се в едно с природата божест-

вено място – манастир „Св. Св. Кирик 

и Юлита“, където взехме глътка 

въздух, заредихме се с положителна 

енергия и упътени от монасите, че 

след около два часа ходене ще стигнем 

до целта, отново потеглихме. След 

около час придвижване и наслаж-

даване на природата достигнахме 

заслон на кръстопът, където трябваше 

да вземем решение на къде ще 

поемем. След кратко колебание 

Борислав Й орданов, II м яст о
„ЕКО П АК България” АД
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тръгнахме по пътя вляво и улисани в 
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срещнат по пътя ни интересен 

ботанически вид, продължихме към 
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умора, колегите се отказаха и продъл-

жиха по пътя назад, но не и аз! С моя 

ръководител приехме предизви-

кателството все пак да открием 

находището на Родопското лале и 

поехме по пътя. След около час време, 

вече станало привечер се озовахме на 

място с неповторима спираща дъха 

гледка и вече знаехме, че това е 

мястото, на върха на планината на 

една полянка сгушена между скалите 

беше то – Родопското лале, един-

ствено и неповторимо, което неможе 

да бъде видяно никъде другаде по 

което и да е кътче на земното кълбо. 

Дълго се взирах на близо и далеч, 

искайки да попия всеки един миг, да 

се насладя изцяло на привилегията в 

този момент именно аз да бъда там, за 

да мога след това да го предам и на 

други, които няма да имат това 

щастие. И какво точно искам да 

видите в този момент чрез мен- 

полянката осеяна с красивите лалета, 

открояващи се сред обкръжаващите 

ги цветя, може би искайки да покажат, 

че те са единствените и непов-

торими… в далечината две сърнички 

кротко и необезпокоявано се разхож-

дат и пасат тучна зелена тревичка… 

идилията беше пълна и нищо друго 

нямаше значение, освен хармонията 

между мен и природата. Седнах на 

една скала вперил поглед напред и 

надолу, а от откриващата ми се гледка 

се почувствах опиянен и духовно 

извисен. Радвах се, че не се отказах и се 

борих до последно за този момент и 

същевременно съжалявах за тези, 

които се отказаха, явно недооце-

нявайки какво ще изпуснат. И така 

стана време да потеглим обратно по 

дългия път назад, но въпреки умората 

и напрежението вече беше по-лесно, 

защото знаеш че си успял. Присъеди-

нихме се към останалите колеги от 

експедицията по тъмни доби, а се 

прибрахме в базата за нощувка около 

полунощ, където ни очакваха всички 

останали студенти от групата, които 

въобще не потеглиха на това вълну-

ващо пътешествие. И в разкази и 

снимки се връщах на онова „мое 

място“… с лалетата… сърничките… и 

всичко останало. Радвам се, че бях 

част от нещо, останало като толкова 

значим спомен за мен.

Всеки има своя съкровен миг на 

допир с природата, когато се е 

почувствал част от нея и го е докос-

нала по начин, който е неповторим и 

всеки следващ миг е начало на ново 

изживяване, а запечатаният в съзна-

нието спомен остава завинаги. Такава 

е и моята история, единствена и 

неповторима, изживяна, почувствана 

и затворена в съзнанието и сърцето. 

Беше слънчев и красив майски ден, 

в който група студенти първокурс-

ници по „Екология и опазване на 

околната среда“ отидохме на учебна 

практика по ботаника с препода-

вател, амбициран да ни покаже нещо 

ново за нас и неповторимо. И така, 

нашето приключение започна от 

полите на Родопите в близост до 

Асеновград. Вперили поглед високо в 

планината в търсене на крайната 

точка от нашето предизвикателство, а 

именно: откриване на единственото 

находище на Родопско лале – българ-

ски ендемит, защитен от Закона за 

биологичното разнообразие и вклю-

чен в Червената книга на Република 

България. Потегляйки по стръмните 

планински пътеки, заредени с енту-

сиазъм, се наслаждавахме на всеки 

един елемент от красивата природа 

Аз и м оят  
допир 
с природат а

около нас и същевременно изуча-

вахме характерните за планината 

растителни видове с поднесена 

изчерпателна информация от нашия 

преподавател-ботаник. Не след дълго 

се озовахме пред портите на едно 

сляло се в едно с природата божест-

вено място – манастир „Св. Св. Кирик 

и Юлита“, където взехме глътка 

въздух, заредихме се с положителна 

енергия и упътени от монасите, че 

след около два часа ходене ще стигнем 

до целта, отново потеглихме. След 

около час придвижване и наслаж-

даване на природата достигнахме 

заслон на кръстопът, където трябваше 
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Повече от 15 години  след смъртта 
на баба ми не бях стъпвал на село. 
Пред роднини, приятели и най-вече 
пред себе си оправдавах това свое дей-
ствие с липсата на собствен автомобил. 

След поредица от дребни, но 
неприятни, инциденти бях решил 
никога да не шофирам. Никога не 
казвай никога. Едно лято поотрас-
налият ми син ме попита защо до 
морето пътуваме с автобус, накачу-
лени с багаж като коледни елхи: 
„Нима толкова нямаме пари за една 
кола?“. Унищожителният въпрос ме 
жегна по честолюбието. На следва-
щата година, още в ранна пролет, 
колата беше вече факт – сравнително 
добре запазено Рено Сценик – задъл-
жително с голям багажник, за да 
можем да почувстваме удоволствието 
от това да пренасяме къщата, без да се 
напрягат гърбовете и ръцете ни.

Та, пролетта пукна. А с нея и жела-
нието ни да пътешестваме, вече със 
собствена кола. И къде да бъде това 
първо пътуване? Ами на село, естест-
вено! На това първо излизане извън 
града решихме да вземем и баща ми. 
Хем да се поразходи, хем да посади 
граха, че времето ставало за посев. 

И така, тръгнахме. 
Еуфорията бе подобаваща – все пак 

за първи път пътувахме със собствена 
кола. А на мен сърцето ми се бе свило… 
петнадесет години не бях хващал 
волана. Слава Богу, стигнахме без про-
блеми. Разтоварихме багажа, а баща 

Докосване 
до см исъла
Ем ил Георгиев, II м яст о
„О вергаз м реж и” АД

ми веднага се залови за мотиката. Ние 
пък тръгнахме на разходка в гората. 

Кокичетата тъкмо бяха цъфнали и 
всичко наоколо бе побеляло от 
красивите им камбанки. След близо 
двучасов пикник в гората се завър-
нахме поизморени и превъзбудени от 
приказната картина на пролетната 
гора. Баща ми бе седнал на пейката на 
двора, пушеше и чистеше мотиката от 
полепналата пръст.

— Видях, че не си забравил да караш, 
ама май си забравил да копаеш. — 
шеговито ми подхвърли той.

Почувствах се малко неловко и 
виновно. Бях го оставил, както се казва, 
сам да се блъска с мотиката. Нищо не 
казах. Взех втората мотика и мълча-
ливо тръгнах зад къщата. Там е дворът 
ни – близо декар, изорана още от 
есента земя. Хванах реда в съседство 
до бащиния и забих мотиката. Пръстта 
се разтвори и отстъпи място на 
следващата копка, в очакване да даде 
живот на посятото семе.  

Изведнъж ми замириса на дъхава 
земя и… на далечно детство.  Рохка-
вата пръст ме върна години назад. 
Върна ми поизбелелия спомен за 
баба, и как едва 7-8 годишен  редом с 
нея копаех с малката си калестирка  в 
безкрайния текезесарки ред. Върна 
ме и на училищната скамейка по 
времето, когато учихме за Боне 
Крайненеца и малката Сивушка. И 
може би чак сега разбрах каква 
първична красота се крие зад онова 
единствено изречение – вселена на 
Елин Пелин: „Земята изпръхнала и се 
рони като захар“. 

Завърнах се! Завърнах се при нея - 
Земята! При корените, даващи сила и 
живот. За миг се почувствах като 
митичния Антей, черпещ сила от 
допира с майка си Гея. 

Завърнах се при смисъла.
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пред себе си оправдавах това свое дей-
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След поредица от дребни, но 
неприятни, инциденти бях решил 
никога да не шофирам. Никога не 
казвай никога. Едно лято поотрас-
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лени с багаж като коледни елхи: 
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добре запазено Рено Сценик – задъл-
жително с голям багажник, за да 
можем да почувстваме удоволствието 
от това да пренасяме къщата, без да се 
напрягат гърбовете и ръцете ни.

Та, пролетта пукна. А с нея и жела-
нието ни да пътешестваме, вече със 
собствена кола. И къде да бъде това 
първо пътуване? Ами на село, естест-
вено! На това първо излизане извън 
града решихме да вземем и баща ми. 
Хем да се поразходи, хем да посади 
граха, че времето ставало за посев. 

И така, тръгнахме. 
Еуфорията бе подобаваща – все пак 

за първи път пътувахме със собствена 
кола. А на мен сърцето ми се бе свило… 
петнадесет години не бях хващал 
волана. Слава Богу, стигнахме без про-
блеми. Разтоварихме багажа, а баща 
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ми веднага се залови за мотиката. Ние 
пък тръгнахме на разходка в гората. 

Кокичетата тъкмо бяха цъфнали и 
всичко наоколо бе побеляло от 
красивите им камбанки. След близо 
двучасов пикник в гората се завър-
нахме поизморени и превъзбудени от 
приказната картина на пролетната 
гора. Баща ми бе седнал на пейката на 
двора, пушеше и чистеше мотиката от 
полепналата пръст.

— Видях, че не си забравил да караш, 
ама май си забравил да копаеш. — 
шеговито ми подхвърли той.

Почувствах се малко неловко и 
виновно. Бях го оставил, както се казва, 
сам да се блъска с мотиката. Нищо не 
казах. Взех втората мотика и мълча-
ливо тръгнах зад къщата. Там е дворът 
ни – близо декар, изорана още от 
есента земя. Хванах реда в съседство 
до бащиния и забих мотиката. Пръстта 
се разтвори и отстъпи място на 
следващата копка, в очакване да даде 
живот на посятото семе.  

Изведнъж ми замириса на дъхава 
земя и… на далечно детство.  Рохка-
вата пръст ме върна години назад. 
Върна ми поизбелелия спомен за 
баба, и как едва 7-8 годишен  редом с 
нея копаех с малката си калестирка  в 
безкрайния текезесарки ред. Върна 
ме и на училищната скамейка по 
времето, когато учихме за Боне 
Крайненеца и малката Сивушка. И 
може би чак сега разбрах каква 
първична красота се крие зад онова 
единствено изречение – вселена на 
Елин Пелин: „Земята изпръхнала и се 
рони като захар“. 

Завърнах се! Завърнах се при нея - 
Земята! При корените, даващи сила и 
живот. За миг се почувствах като 
митичния Антей, черпещ сила от 
допира с майка си Гея. 

Завърнах се при смисъла.

8

Сним ки: Зорница Вангелова, „СИ БАНК” АД
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цвете, те карат да замижиш и без да 

усетиш...се усмихваш. Усмихваш се на 

живота, който в този момент те 

изпълва, изпълва те и усещането, че 

животът може да бъде по-цветен, по-

уханен... по-чист. 

С усмивка тръгваш по пътеката от 

хижа Безбог, покрай Безбожкото 

езеро към Поповото езеро. Тя се вие 

покрай храстчета със срамежливо 

скрили се узрели боровинки и горски 

малини. Изпод горещите скали се 

подават любопитните очички на 

гущери, скрили се под сянката им. 

Изведнъж, изкачвайки се на хребета, 

се открива чудната гледка към 

спокойните води на езерото. Тук 

наистина можеш да откриеш в себе си 

вдъхновението на поета, възпял 

живителната сила, страстта и благо-

уханието на природата. Да усетиш 

как от обикновен турист се превръ-

щаш в благоговеещ смиренник, 

осмелил се да наруши спокойствието 

на този божествен храм. 

При езерото времето е спряло...за 

теб самия и за целия сват. Вече 

освободен от тежестта на огорчения и 

тревоги, сядайки до езерото, какво 

друго ти остава освен... да нарушиш 

спокойствието на водата с малки 

плоски камъчета, правейки „жабки”.

Да усет иш  
природат а 
в себе си

Камъчето, цопвайки във водата, 

направи няколко „жабки” по огледал-

ната езерна повърхност и потъна. 

Останаха само кръгчетата да показват 

къде езерната нимфа го е отнесла към 

дълбините. Наведох се да взема 

следващото плоско камъче, което да 

направи тези интересни жабешки 

подскоци, когато усетих силния 

аромат на мащерка, довян от планин-

ския вятър. Оставих камъчето да 

падне до водата и затворих очи, 

опитвайки се с един дъх да усетя 

всички ухания, идващи към мен. Вече 

бе пладне и горещото лятно слънце 

караше всяко растение да разкрие 

богатството от аромати, които се крият 

в него. Сядайки на топлата зелена 

трева се опитвам да отгатна на какво 

ухае езерото, поляната и близката гора. 

Кристално чистият въздух при хижа 

Безбог, на надморска височина 2236 м, 

е истинско изпитание за несвикналия 

градски човек, решил да изпита 

сетивата си там, да открие разликата 

между сладката симбиоза от арома-

тите на белия равнец, мащерката и 

ригана с плътния, но нежен аромат на 

кора, горски мъх и борови иглички. 

Но аз успях... успях да вдъхна аромата 

на планината...

Още слизайки от лифта под хижа 

Безбог, човек усеща как енергията на 

планината променя неговата собст-

вена. Започваш да чувстваш свобо-

дата на гората, като своя собствена. 

Играта на вятъра с косата ти, нежните 

целувки на слънцето по клепачите, 

обърканата пчела взела носа ти за 

инж . Елина Пет рунова, III м яст о
„О вергаз инж енеринг” АД

12



13

цвете, те карат да замижиш и без да 

усетиш...се усмихваш. Усмихваш се на 

живота, който в този момент те 

изпълва, изпълва те и усещането, че 

животът може да бъде по-цветен, по-

уханен... по-чист. 

С усмивка тръгваш по пътеката от 

хижа Безбог, покрай Безбожкото 

езеро към Поповото езеро. Тя се вие 

покрай храстчета със срамежливо 

скрили се узрели боровинки и горски 

малини. Изпод горещите скали се 

подават любопитните очички на 

гущери, скрили се под сянката им. 

Изведнъж, изкачвайки се на хребета, 

се открива чудната гледка към 

спокойните води на езерото. Тук 

наистина можеш да откриеш в себе си 

вдъхновението на поета, възпял 

живителната сила, страстта и благо-

уханието на природата. Да усетиш 

как от обикновен турист се превръ-

щаш в благоговеещ смиренник, 

осмелил се да наруши спокойствието 

на този божествен храм. 

При езерото времето е спряло...за 

теб самия и за целия сват. Вече 

освободен от тежестта на огорчения и 

тревоги, сядайки до езерото, какво 

друго ти остава освен... да нарушиш 

спокойствието на водата с малки 

плоски камъчета, правейки „жабки”.

Да усет иш  
природат а 
в себе си

Камъчето, цопвайки във водата, 

направи няколко „жабки” по огледал-

ната езерна повърхност и потъна. 

Останаха само кръгчетата да показват 

къде езерната нимфа го е отнесла към 

дълбините. Наведох се да взема 

следващото плоско камъче, което да 

направи тези интересни жабешки 

подскоци, когато усетих силния 

аромат на мащерка, довян от планин-

ския вятър. Оставих камъчето да 

падне до водата и затворих очи, 

опитвайки се с един дъх да усетя 

всички ухания, идващи към мен. Вече 

бе пладне и горещото лятно слънце 

караше всяко растение да разкрие 

богатството от аромати, които се крият 

в него. Сядайки на топлата зелена 

трева се опитвам да отгатна на какво 

ухае езерото, поляната и близката гора. 

Кристално чистият въздух при хижа 

Безбог, на надморска височина 2236 м, 

е истинско изпитание за несвикналия 

градски човек, решил да изпита 

сетивата си там, да открие разликата 

между сладката симбиоза от арома-

тите на белия равнец, мащерката и 

ригана с плътния, но нежен аромат на 

кора, горски мъх и борови иглички. 

Но аз успях... успях да вдъхна аромата 

на планината...

Още слизайки от лифта под хижа 

Безбог, човек усеща как енергията на 

планината променя неговата собст-

вена. Започваш да чувстваш свобо-

дата на гората, като своя собствена. 

Играта на вятъра с косата ти, нежните 

целувки на слънцето по клепачите, 

обърканата пчела взела носа ти за 

инж . Елина Пет рунова, III м яст о
„О вергаз инж енеринг” АД

12



15

поглеждайки назад осъзнавам, че 

Плажът на костенурките от високо 

изглежда още по-красив. Изключи-

телно равномерно наситен жълт цвят 

със светлокафяв оттенък,който се 

допира до прозрачното и чисто море. 

Вижда се и колко навътре морето е 

чисто и постлано с пясък. 

Изкачвам последното хълмче и зад 

него се открива страхотна гледка – 

още един уникален плаж, с почти 

същите размери. Започнах да се чудя 

накъде да насоча обектива – към 

плажа, от който идвам, или към новия. 

Сядам на хълма и стоя около час, 

мисля за красивата природа, която ни 

е приела в обятията си, и дали когато 

тя ни гледа, вижда също толкова 

красиви картини като тези, които 

наблюдавам аз през този прекрасен 

майски ден.

Сним ка: Даниела Радева - Христ ова, „СИ БАНК” АД

14

На гости съм на остров Кипър. Това 

е третата ми почивка на море, като 

цяло предпочитам планините и 

горите повече. Докато се разхождам 

по различните плажове не оставам 

особено очарован от пясъка и чисто-

тата (каквато всъщност очаквам, нали 

е „чужбина”). Разговарям с местни 

хора и те ми разказват за Плажа на 

костенурките – плажна ивица с дюни 

в североизточната част на острова, в 

Турската част. Организирам си пъту-

ване и тръгвам натам. Пътят е лош, 

осеян с дупки и кратери (напомнят ми 

за Родината). Пътувам няколко часа и 

изведнъж гледам табела "Turtle 

beach". О, Небеса, стигнах! Откло-

нявам се вдясно, оставям колата и 

поемам с желание към плажа. От 

паркинга не се вижда нищо, но зад 

едно малко хълмче се открива 

уникална гледка – огромна плажна, 

докъдето ти поглед стига. Закрачвам 

бодро и в захлас. Пясъкът е просто 

уникален – фин, горещ(на моменти 

не се търпи). Изключително чисто 

място, без камъни, камъчета и миди, 

само и единствено пясък. Няма 

големи следи от човешка намеса - 

наоколо е диво, не се виждат хотели, 

Разходка до 
Плаж а на 
кост енуркит е
Ант он Колев,
„ТехноЛогика” ЕАД

само няколко бунгала. След около 

350 метра достигам до морето – 

кристално чисто, почти спокойно, 

вълна след вълна мокри нежно пясъка 

в началото на плажа. В далечината в 

дясно се виждат огромни жълти 

хълмове. Какво ли са те?

Наоколо няма жива душа (освен 

рибите и морските раци). Разпъвам 

кърпата и лягам на плажа. Нарочно 

оставям ръце и крака извън нея, за да 

мога да усетя удоволствието от 

горещия и фин пясък. Пека се 

няколко часа.

Решавам, че ще стигна до хълмо-

вете, за да снимам и разгледам. 

Тръгвам и направо забравям откога 

вървя, но ми се вижда много ходене. 

Може би след час стигам в подно-

жието на хълмовете, създадени от 

пясъчни скали и превърнали се в 

дюни. Огромни пясъчни образу-

вания, огрети на различни места от 

слънцето, раздвижват въображението 

ми и ме карат да си представям неща, 

които в ежедневието никога не мога 

да си представя. Надигащата се 

мараня от пясъка допълнително 

усилва усещането ми за приказка и 

раздвижва картината, която се открива 

около мен. Започвам да „покорявам” 

първия хълм. Изключително трудно 

се изкачва хълм от пясък, при това 

горещ!

Удивително, но почти всичко около 

мен е чист пясък. В кристалното море 

се виждат няколко скали, а зад мен, 

навътре в острова, се виждат няколко 

самотни дървета и храсти около тях. 

Продължавам да се изкачвам и 
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Водопад плющи наблизо,
птици плахо се разпяват,
а нощта през звездна риза
хлътва в мократа дъбрава.

Малка и Голяма мечка
се докосват през звездичка,
Смърч на пътя им се пречка,
ала път не им пресича.

Пролет е, но пролет нощна –
не блести, а чурулика.
Искам в тази нощ разкошна
птиците да ни повикат.

Край 
Кост енския 
водопад
И лиана И лиева
„О вергаз М реж и” АД

Сним ка: Калоян Конст ант инов, „СИ БАНК” АД
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има по 1-2 малки изригвания. 

Въпреки това местните жители са 

свикнали с капризите му и умело 

използват уникалната природа за да 

произвеждат тероарни вина.

Колко ли са планините, които 

променят силуета си и те изненадват 

при всяка нова среща?

друга се прокрадват тръпки, когато си 

бил на километър от новия кратер. 

Все пак туристи не се допускат до най-

активната част на вулкана и след 

такива снимки разбираш защо. Срав-

няваме кадрите с нашите, които 

изглеждат спокойни и не предве-

щават катаклизми. Само преди 350 

години вулканът е унищожил 50 

града в подножието, а всяка година 

Сним ка: Теодора М аринова, „СИ БАНК” АД
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Високо до 
недрат а 
на Зем ят а
М арио М андж уков,
„ТехноЛогика” ЕАД

Тази планинска емоция започна 

типично – до подножието с кола, а 

после лифт, с който спестяваш 

няколко километра и се приближа-

ваш бързо до върха. А той е само на 

3323 м над морското равнище, и 

височината варира – понякога нагоре, 

друг път надолу. Много осезаема 

височина, защото морето е почти в 

основите му и висината се усеща 

директно.

Имаше два варианта за достигането 

му – прашен път или направо по 

неутъпкана земя. Естествено, оставих-

ме пътя и поехме направо през 

пазвите на планината. Под стъпките 

от дебелия пласт пепел се издават 

странни звуци – мелодично скърцащи 

или протяжни, когато постепенно 

потъваш в по-дебелите пластове 

вулканична пепел. А всичко наоколо 

е черно. Дори белия сняг е покрит от 

черна пепел и само тук-там се 

показват сивкави петна. Усещането е 

като в пустиня. Плавен планински 

релеф с черен цвят, рязко открояващ 

се на фона на изумруденото море и 

много зеленина, но далеко в основите 

на планината. В този черен пейзаж 

странно изпъква един единствен 

червеникав камък, паднал при някое 

от последните изригвания. Върхът се 

приближава бавно, но уверено и се 

очертават все по-ясно по-малки и 

големи кратери. Усещаме, че се 

изкачваме във висините, а чувството 

за близост до недрата на Земята се 

засилва. Няма как да бъде друго яче, 

защото виждаш серен пушек в 

кратерите, които сами говорят за 

близостта с бурните процеси в недра 

на Земята. За тях само сме чели и 

очакваме да са на километри под нас, 

но всъщност може да докоснеш лава, 

изнесена на повърхността преди 

няколко месеца. Естествено си спом-

ням думите на местните, които ни 

окуражаваха да се изкачим, защото 

планината сега е много спокойна, 

докато само преди седмица е имало 

малко изригване. Времето за престой 

е ограничено, температурата спадна 

и пронизващият вятър се засили. 

Поехме обратно надолу, но често 

спирахме да се полюбуваме на силуета 

на суровата планина. Пожелахме си 

да я видим отново, а за по-сигурно си 

взехме камъчета лава от върха, 

достигнали до нас от дълбините. И 

непременно ще се срещнем отново – 

защото ще бъде различна. Не само 

като време и сезонен пейзаж, а и 

физически променена.

Десетина дни след изкачването ни 

вулканът изригна, появи се нов 

кратер от източния склон и отнесе 

част от хребета. Гледахме снимките на 

изригването, направени от метеороло-

гичната станция – от една страна 

красиви червени фоерверки, но от 
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Опънете с брас платната!
Нека духа, нека блъска този кораб!
Че зад руля капитана, капитана
бърза към потаен остров.

Изтеглете тези котви,
дето спират свободата!
Дето всичките пороци
оживяват сред водата.

С поглед вперен в синевата
завържете ми моряшки възел.
Да науча как се става
непотъващ и безсмъртен.

С море в сърцето и душа от пясък
акостирам, но на суша.
А така ми липсва този тласък,
потопен, с вода да се просмуча.

Тялото от капчици събрани,
ароматът на солена риба.

Мечтаеме да бъдем капитани,
но морето ни за всички недостига!

С м оре 
в сърцет о
М илена Й орданова, 
„СИ БАН К” АД

Сним ки: Калоян Конст ант инов, „СИ БАНК” АД
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Вятърът леко повява и раздвижва 

тънките листа и клони, а те започват 

да танцуват своя специален танц под 

съпровода на музиката. Повява отново, 

а този път вятърът преминава през 

косите ми. Усещането е велико!

Мирише на свежест. Мирише на 

току-що зародилия се нов живот. 

Всичко е живо, всичко се движи и расте. 

Само скалите са там от милиони 

години – непроменени, непоклатими 

от време и сезони. Покрити със зелена 

пелена от растителност, те са постоян-

ни свидетели на случващото се. 

Издигнати високо, разгръщат своята 

мощ и всяват респект във всеки, 

дръзнал да ги съзерцава.

При всяка нова среща с могъщата 

природа изпитвам нещо необичайно. 

Тя е способна да ме успокои, обогати и 

вдъхнови. Но до ден днешен, не съм 

изпитвала по-силни чувства от тези 

при първата ми среща с Триградското 

ждрело.

Сним ка: Теодора М аринова, „СИ БАНК” АД
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Първа 
срещ а с...
Свет лана М анева,
„ТехноЛогика” ЕАД

Всяка пролет с нетърпение чакам да 

дойде краят на работната седмица не 

за друго, а защото следващата ми 

среща с НЕЯ – ПРИРОДАТА отново 

предстои. Решавам, че ще приклю-

ченствам из любимото ми кътче в 

България – Родопите. Тази магическа 

планина неслучайно е притегателна 

за много хора. Притежава толкова 

мистика и необяснима енергия.

Преминавам през различни места, 

но едно определено привлече внима-

нието ми. Накъдето и да се обърна, се 

откриват прекрасни гледки коя от коя 

по-невероятна. Не мога да остана 

безучастна и хладнокръвно да 

премина, без да спра. Излизам от 

колата и просто застивам. Прибли-

жавам ръба на една скала, а надолу 

пропаст. Сърцето ускорено пулсира, а 

очите не могат да повярват какво 

виждат. Губя ума и дума! Планините 

величествено се издигат пред мен, а 

слънцето над тях срамежливо над-

никва през памуковите облаци и 

озарява с топлите си лъчи. Скалите са 

разсечени на две от бясно премина-

ващата река. Навсякъде е зелено, 

чисто и свежо!

Картината пред мен е поразителна, 

дъхът ми вече напълно спря. Мигам 

няколко пъти, за да получа ясен образ 

и да осъзная дали това, което виждам, 

е реално. На очите им трябва повече 

време, за да се адаптират. Те такава 

красота не са виждали. Слагам 

очилата за далечно виждане, за да 

увелича обхвата на тази прелест и да 

се убедя, че тя е истинска. Усещането 

за хармония ми гали сетивата и ме 

кара да се отпусна напълно. Спирам 

да мисля, за да се насладя отново на 

мига.

Птиците нежно изпълняват своята 

омайна песен. Реката шумоли, про-

правяйки си безмилостно път през 

камъни и растителност. Нея нищо не 

може да я спре. Рибите се носят по 

бурното течение и се наслаждават на 

чистата вода. Слънцето нежно оцве-

тява капките вода, а дъгата над тях 

украсява и без това тази поразителна 

гледка. Усещам леки пръски по кожата 

си. Водните капки докосват ръцете 

ми. Това невероятно усещане ме кара 

да настръхна от главата до петите. 

Всяка клетка по тялото ми усеща този 

допир.

Въздухът е наситен с толкова много 

кислород, че в един момент започвам 

да кашлям. Студенината и свежестта 

му ме карат да изпитвам онази про-

рязваща, но сладка болка в белите 

дробове.

Поглеждам нагоре и виждам полу-

прозрачните облаци да се носят 

надлъж и нашир. Изглеждат толкова 

пухкави, сякаш наистина са от захарен 

памук.
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Спом ен на 
допир с 
природат а
Ст еф ка М аленова,
„ЕКО П АК България” АД

Мисля, че при мен любовта към 

цветята си е по наследство, имам си 

ген. В стремежа да имам всевъзможни 

зелени и цветни красоти, посещавам 

магазини и градини, купувам и садя 

цветя, треви и храсти. Напълних 

градината и пак живея с усещането, че 

е малко. Така е, ненаситно е окото на 

красота. 

Сигурно Вселената ме е разпознала, 

че съм един преследвач на цветя, за 

това и ми е поднесла случката, която 

ще споделяJ. 

По време на работа, наблюдавайки 

сортирането на отпадъци, на лентата 

забързано излизат пред очите ми две 

изхвърлени цветя. Те, милите едва 

дишат, затворени в торба. Все едно 

видях две очи, пълни със сълзи. Хората, 

които работеха, също бяха възмутени 

от това и изразиха негативните си 

мисли. 

Още на мига забързана ги взех, 

разбира се с идеята да ги спася и да им 

дам хумус, вода и светлина. 

Освободих ги от затворническата 

среда и ги поставих в съд с вода, силно 

надявайки се да се съживят. 

Жените, които стояха около мен, 

останаха скептични, че би било 

възможно да оживеят в този увехнал 

вид, но аз не загубих надежда и 

направих всичко, което зависеше от 

мен. 

Цветята имаха късмет, което си 

личеше по вида им след час, два, 

изглеждайки щастливи.

Прибрани на сигурно място, ги 

отнесох в дома ми, за да им доставя 

следващия комфорт. Влязох в първия 

цветарски магазин и вкъщи с нетър-

пение ги засадих в саксия със свежа 

торфена почва и полях с вода.

Сутринта на следващия ден те вече 

се усмихваха, застанали на слънце в 

градината. 

Подхранвах си ги всеки ден, грижих 

се за тях и им се радвах като на малко 

дете. Говорих им и ги прегръщах, 

защото те имаха нужда от това. От ден 

на ден ставаха все по-хубави, изглеж-

даха доволни, здрави и пораснаха. 

Очаквам скоро да ги видя напъпили, 

искащи да ми покажат своята красота 

и да изпълнят моята душа. Тези цветя 

все едно чакаха, точно аз да ги намеря, 

защото знаеха, че ще ги спася и съм 

сигурна, че вече нямат търпение да 

дойде моментът, в който да ми се 

отблагодарят с тяхната цветна и 

запомняща се светлина. 

Обичам цветята и се чувствам жива 

и заредена с енергия за чист и зелен 

живот. Удоволствието ми е голямо, 

когато засея цвете и от семенце 

порасне клонче, от клонче – пъпка, от 

пъпка – неповторим природен дар и 

чар. Точно тогава аз осъзнавам какво 

съм допринесла за природата и в знак 

на благодарност, какво ми поднася тя, 

за да се чувствам щастлива.   
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През 2017 година за ст рана-дом акин на Свет овния ден на 

околнат а среда бе избрана Канада. Канада избра т ем ат а 

„Преот крий т воят а природа” и реш и да обърне вним ание 

на огром нит е ползи, от  сигурност  на хранат а и 

подобрено здраве до водни ресурси, коит о чист ат а 

околна среда подарява на човечест вот о. Тем ат а касае 

връзкат а м еж ду човека и природат а и ни предизвиква да 

излезем  навън сред природат а, да оценим  красот ат а и 

значениет о й, да от рием  колко зависим и и свързани см е с 

нея и да предадем  нат ат ък посланиет о да опазим  Зем ят а, 

коят о споделям е. Приканва ни да пом ислим  над т ова, че 

ние см е част  от  природат а и колко т ясно зависим  от  нея. 

Предизвиква ни да от крием  забавни и вълнуващ и начини 

да оценим  т ази ж изнена връзка.
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