
                                 

 
      Между селата Бурево и Дермати се намира уникален 

природен обект наречен Бездълник – вир образуван сред река 

Буревска.Той се отличава с мистериозна красота и магнетизъм. 

Под него се стичат в живописна каскада  множество и речни 

прагове и водопади с височина от три до тридесет метра. 

Гласовете им се сливат в приказна водна композиция 

изпълнявана от  невероятния оркестър на водата. В тази места 

течението се изявява като скулптор извайвайки по бреговете 

причудливи речно – каменни форми с причудливи очертания 

като елементи от модернистични творби на изкуството. 

     Вирът Бездълник е овално, водно образование с диаметър 

пет метра. Никой не е установил каква е неговата дълбочина. 

Водолазите достигат едва до девет метра дълбочина и тогава 

ги изхвърлят мощни турболенции . 

     В изследванията и  анализа на този природен феномен 

учените биха открили истинско предизвикателство за 

науката. 

 

 

 



      Сред местното население все още се разказва легендата за 

една млада вещица, която омагьосвала водите на река 

Буревска и пречела на хората да живеят добре. Веднъж те 

подгонили злосторницата за да я накажат, в стремежа си да  се 

паси тя скочила в реката , паднала върху един голям камък, 

прегърнала го и потънала заедно с него. Така се образувал 

вирът Бездълник. За това старите хора разправят, че никой не 

може да достигне до онова дъно, понеже младата магьосница 

не допуска никого във своите владения чрез магическите сили, 

които притежава. 

 

 

     Невероятни са видимите и невидимите свойства на водата.Тя крие много природни 

феномени, които чакат своето разкриване, но тя се проявява и като живо творящо 

същество. С векове тя извайва в сушата прекрасни форми, които придават безкрайно 

обаяние на заобикалящия ни природа и сякаш затаила дъх ни наблюдава как 

постъпваме с  богатствата, които ни дарява. 

     

Денислав Севдалинов –  6в клас СУ „Васил Левски“ , гр. Хасково 

 

 



   Водата още от древни и незапомнени времена за нас хората 
остава един от най необичайните елементи.За нея има много митове 
и легенди но всички гласят че водата е смисала на нашия живот. 

         Една от най-известните легенди за водата свързвана с японската 
митология е историята на Потопа. Тя разква че един красив рибар 
на име Хатиротаро бил край езерото Тазавако и ловял риба . Хванал 
една много необичайна риба ; но тъй като бил много гладин я изял 
и тогава го застигнала жестока жажда и пил от езерото в 
продалжение на 32 дни и на 33 ден се превърнал в дракон ; вече не 
можел да се върне в дома си и остананал в езерото завинаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камелия Джанбазова – 6в клас 

                                                                                                 СУ „ Васил Левски“, Хасково 



                                    Водата и нашето здраве 

 

Цели общества и етноси са лишени от този жизнено важен елемент, защото там 

където няма вода, няма живот, а недостигът му води след себе си епидемии. 

Ние до такава степен сме свикнали с битовото удобството на постоянните 

водоизточници, че сме престанали да виждаме в нея природно богатство.От рафтове и  

витрини от всякъде сме заобиколени  с газирани, ароматизирани и подсладени напитки, 

които често ни карат да забравяме за водата като средство за утоляване на жаждата. 

Задаваме ли си въпроса колко вредно е това? Ние много често не знаем колко 

благотворно върху нас е въздействието на обикновената питейна вода. От изпитото ѝ 

количеството  и  качеството зависи правилното функциониране на физиологичните 

системи в нашия организъм. 

Седемдесет процента от човешкия организъм е вода, а тридесет един процента 

се намира в костите. 

Нервните клетки на човека са предимно изградени от вода. Дори при лека 

дехидратация може да се стигне до дезориентация, объркване, загуба  на памет и 

концентрация  при тежка дехидратация  следва мозъчна дисфункция. 

„Умората , мигрената липсата на енергия се появяват при недостиг на вода в 

организма. 

При обезводняване организма губи доброто си кръвообръщение. Имунната 

система отслабва сила при недостиг на вода в организма. Клетките трябва да са много 

добре хидратирани за да достигнат до увредената тъкан и да я възстановят. 

Здравни експерти твърдят, че приема на достатъчно вода намалява риска от рак 

на дебелото черво до – 45%, а на пикочния мехур – 51%, а на гърдата 79%.Правилното 

хидратиране на организма е добра профилактика срещу злокачествените заболявания. 

Трябва да имаме култура в консумацията на вода за да осигурим правилно 

функциониране на нашия организъм 

 

 

Изготвил :  Кристиян Ценов 6в клас СУ „Васил Левски“ , гр. Хасково 



 
      Японският писател и учен Масаро Емото е бил дълбоко впечатлен от скритите и явни 

свойства на водата. От нейната сила и чудодейни въздействия, върху цялата природа. 

Той се е опитал да въздейства на водата, чрез музика и човешка реч. Направил много 

фотографии на своя експеримент и стигнал до извода, че дори психическото състояние 

на човека изразено чрез говора, въздейства върху микроструктурата  на този природен 

елемент. 

     Нашите прадеди са били изключително проницателни, забелязвайки тези уникални 

свойства на природния елемент. Те намират израз в ритуала ,,мълчана вода‘’. Тя е 

основен елемент, при извършването различни видове ритуали в нашата българска 

традиция. Според някои традиции, мълчаната вода се налива от три сладки извора, от 

чисто момиче или млада булка, облечена в сватбени дрехи, като се налива през нощта 

преди зори,и се носи при пълно мълчание, до мястото, където ще се ползва, за да се 

запази магическата й сила. С мълчана вода се приветства невястата в новия дом. Още 

помня, когато майка ми, ми е разказвала, как като е  била млада булка, и се е омъжила 

за баща ми, как са я приветствали с мълчана вода. 

     На Еньовден аз и семейството ми плетохме големи венци от цветя и билки, като ги 

извивахме във формата на арки. След като ги оплетохме всеки поотделно, трябваше да 

премине под арката бос, за да е здрав през годината, а на излизане ни поръсваха с 

мълчана вода, защото така гласеше традицията. 

    Нашите прадеди успели да проникнат  в тайните на този природен елемент, чрез 

мълчанието по време на обред, може би те са запазели чистотата и силата в 

молекулярната структура на водата, за да могат да я заредят със заряда на своите 

потребности и желания. Природния елемент и стихия, наречен вода, нашите предци са 

открили източник на знания, оцеляване и душевно изцеление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Пандърова 6в клас СУ „Васил Левски“, гр. Хасково 
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