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IN MEMORIAM

На 16 февруари 2010г., след дълго боледуване, почина
председателят на териториалната организация на НАСГБ в
Шумен и пълномощник на Общото събрание на НАСГБ Цвятко
Найденов Станков. От името на членовете на Управителния
съвет на НАСГБ и от мое име, изказваме нашите най-дълбоки
съболезнования на съпругата и децата му. Той ще остане
завинаги в нашите сърца и памет със своите човечни
взаимоотношения и благородни дела в служба на хората със
зрителни и слухови увреждания!

Поклон пред светлата му памет!

Бог да го прости!

Димитър Парапанов,

Председател на НАСГБ
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СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На 15.02.2010 г. председателят на Народното събрание на Република България – г-жа Цецка

Цачева проведе среща с председателите на национално представителните организации на и за

хората с увреждания, на която те поставиха въпроси, свързани със защитата на правата на хората с

увреждания. От името на НАСГБ Димитър Парапанов връчи писмо, в което подкрепя исканията за

ратификация от българския парламент на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета

от ООН през декември 2006 г., която е с двойно значение за сляпо-глухите, тъй като в нея за първи

път

СЛЯПО-ГЛУХОТАТА се определя като ОТДЕЛНО УВРЕЖДАНЕ, различно от слепотата и

глухотата.

Конвенцията ще бъде важна законова база за тотално сляпо-глухите, които комуникират

само с тактилен жестов език, т.е. чрез ръцете, и за сляпо-глухите с тежки зрителни и слухови

увреждания, комуникиращи с жестомимичен език чрез частично зрение на границата на пълната

слепота, за които да се осигурят интерпретатори-придружители. За сляпо-глухите с частичен

слух (практическа глухота), ползващи слухови апарати, са необходими, също интерпретатори-

придружители, които интерпретират по устен път чрез метода „повтаряне репликите на

събеседника” и обясняват за обстановката около сляпо-глухия. Сляпо-глухите с голяма слухова

загуба на границата на пълната глухота, които сега ползват слаби слухови апарати, ще имат

правото на по-мощни такива, на системи с външен безжичен микрофон „Микро-линк”, кохлеарни

импланти и др., които изключително много улесняват комуникацията им.

Ратифицирането на Конвенцията от Народното събрание ще даде възможност и за

съответни положителни промени в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), Закона

за социално подпомагане (ЗСП) и други законови и подзаконови нормативни актове, които

гарантират спазването на правата на хората с увреждания в България.
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 Обемна и напрегната бе работата на новия Управителен съвет на асоциацията в пър-
вото му заседание от годината, провело се на 21 и 22 януари в Пловдив. В него членовете на 
съвета не само приеха отчета за дейността и финансовия отчет на асоциацията за 2009 г., но 
и разгледаха и приеха решения за работата си като ръководен орган, както и на цялата асо-
циация, през настоящата 2010 г. Направи се отчет и се даде положителна оценка и за рабо-
тата на Националния център  за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”, като бяха 
изказани мнения за нуждата да се търси съдействие за осигуряването на специална субси-
дия за него, предвид важността на развиваната тук дейност. 
 На базата на държавната субсидия за 2010 г.  бе приет проекто-бюджетът на организа-
цията. Бе взето проекторешение размерът на членския внос за 2010 г. – 2011 г. да бъде 2 ле-
ва. Тези проекторешения ще се представят за утвърждаване от Общото събрание на 
НАСГБ. Членовете на УС приеха решението Общото годишно отчетно събрание 
 на НАСГБ за 2009 г. да се проведе в Клуба за социални контакти към асоциацията в Плов-
див на 05 и 06 март 2010 г., като бе приет проект за дневния ред на събранието. 
 Съветът обсъди проекто-график за провеждането на годишните отчетни събрания за 
2009 г. в териториалните организации. Реши се в бъдещо заседание да се уточни конкретно 
и кои негови членове, на кои точно събрания на териториални организации ще присъстват, 
като за улеснение и икономия се спазва географският принцип. 
 Заседанието разгледа и одобри подадените молби за предоставяне на помощни техни-
чески средства за нуждаещите се членове на асоциацията. 
 Множество актуални въпроси бяха разгледани и в точка „Разни”. Между тях бяха и 
бъдещите съвместни действия на организациите на и за хора с увреждания с правителство-
то в защита на правата на инвалидите, както и необходимостта от стриктно спазване на 
изискванията на устава на НАСГБ за членство в асоциацията. 

„З С” 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

 Всъщност, не нощуваме 

в Любляна, а в рехабилита-

ционна база на 30 км. от сло-

венската столица, където 

стигаме в 5 ч. сутринта и си 

отспиваме до обяд. Правим 

опит все пак да видим Люб-

ляна, объркваме пътя, зася-

даме в задръстване и накрая 

тръгваме за Мюнхен /на ни-

кого не му се спи още една 

нощ в буса/, но успяваме да зърнем няколко ин-

тересни къщи и дебели чемширени огради. На-

ред е Австрия; Фотоапаратите щракат – 

приближаваме Алпите. Приказна красота – 

пазена от ниски огради и звукоизолиращи сте-

ни, зад които има градчета и 

ферми; стръмни пасища, със 

следи от косачка и най-

дългите /и хубави/ тунели, ко-

ито човек може да си предс-

тави. Вече не плащаме такси 

за магистрали, но за минаване 

през тунелите се плаща; дви-

жението в тях се ръководи от 

светофар и трябва де се проя-

вява търпение. Звукоизолира-

щите стени ни съпътстват и в Германия, къ-

дето вече няма никакви такси – немците се 

оказват най-добродушният народ по пътя ни, 

а качествата на бирата им са безспорни. Во-

дата в Германия обаче не може да се пие; на-

НИЕ И ПОХОДЪТ НА СВОБОДАТА 
/ ПЪТЕПИС/ 

ІІ част 
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лага се да си купуваме от бензиностанциите. 

Не виждаме и Мюнхен – хотелът ни отново е 

в покрайнините /хотелите впрочем се избират 

с оглед на достъпността им за инвалидни ко-

лички/. Наоколо е приятно за разходка – падат 

кестени, зреят дренки /местата за паркиране 

имат ниска ограда от дрянови храсти/, отсре-

ща – офиси на „Дисни”. Не всички могат да се 

порадват на немското утро, едната кола е 

закъсала още до Любляна, двигателят на друга 

е блокирал сред Алпите; пристигнали са късно 

след полунощ и шофьорите си доспиват. 

  Все пак, тръгваме навреме за Страсбург. 

В градчето Офенсбург групата се разделя; хо-

рата с инвалидните колички остават на хотел 

там, защото за тях няма място в Европейския 

младежки център, където ще спят другите. 

Уви, хотелът не е изцяло достъпен, налага се 

да се търсят варианти за по-удобно настаня-

ване. Всичко това ни забавя; минаваме над ре-

ка Рейн по тъмно – вече сме във Франция.  

 Европейският младежки център е на 

брега на един от ръкавите на река Ил. Сграда-

та му е повече от достъпна, цифрите, беле-

жещи етажите, са двуметрови, има брайлови 

означения на вратите и на асансьора. 

 На другия ден – 14-ти септември – е кон-

ференцията на Европейската мрежа за неза-

висим живот, следобед – уъркшопове /нашият 

е на тема лична помощ/. Късно следобед успя-

ваме да отскочим до центъра на града, където 

средновековната катедрала от розов камък 

просто ни взема дъха. Тичаме, гледаме, снима-

ме, някой си похапва от невероятните страс-

бургски сладки, друг купува плюшен щъркел – 

символ на града. Уличките са тесни-тесни, 

няма тротоари, къщите са като от приказка. 

Постоянно минаваме по мостове над ръкавите 

на река Ил, долу пътува корабче, а под висящи-

те кошници с цветя се отразяват кулите на 

църквата „Сен Пол”. Но нищо не може да се 

сравнява със страсбургската катедрала. За 

щастие, ще я видим още два пъти.  

 На 15-ти е срещата ни с българските 

евродепутати. Европаламентът е съвсем наб-

лизо до Европейския младежки център, край 

същия ръкав на река Ил. Там плуват лебеди. 

Инфраструктурата е комфортна за всички – 

това се вижда по пътя - алеи за велосипедис-

ти, тактилни настилки, двуцветни пешеходни 

пътеки, затревени релси на трамваи, скосява-

ния навсякъде. Стълбове със знамената на 

държавите-членки на ЕС са първото, което 

прави впечатление. Зад тях – футуристична 

сграда от метал и стъкло. Чакаме, снимаме 

се... Влизаме в овален вътрешен двор, минава-

ме през детектора на охраната и докато ча-

каме един от прозрачните асансьори, имаме 

възможност да се огледаме. Сградата е конс-

труирана така, че да свързва миналото на Ев-

ропа /от елементите на древногръцки театър 

до фигурата на Чърчил във фоайето/ с бъде-

щето – футуристични статуи, екстериор и 

интериор. Интересен елемент е и озеленяване-

то като вертикална градина /около метални 

въжета се увиват пълзящи растения/. 

 Илиана Иванова, евродепутат от ГЕРБ, 

поздравява лично всеки от нас – тя е поела до-

макинството на срещата. Говорим за Конвен-

цията за правата на хората с увреждания и 

защо все още не е подписана от България; 

нужни са пари, за да се изпълнят условията й 

след ратифицирането. Надежда Михайлова и 

Илиана Иванова директно подкрепят каузата 

ни. Разговорът ще продължи на вечеря с евро-

депутатите от ГЕРБ. Тази по-неформална 

обстановка дава много повече възможности 

да се обсъди в детайли личната помощ, а и 

други социални аспекти. Преди това обаче ни 

се случва нещо неочаквано – имаме удоволст-

вието да участваме в поставянето на рекорд. 

Това става пред катедралата, където ни спи-

ра готин французин от инициативата 

„Безплатни прегръдки”. Той именно гони ре-

корд - за брой прегръдки. Не е ясно откъде му 

хрумва, че малко намусената ни, припряна и 

„увредена” българска дружина ще му даде ра-

мо да постави рекорда, но кой може да устои 

на изкушението? Ние не! Следват здрави прег-

ръдки, намусеното настроение отстъпва на 

смеха, а младият французин си тръгва с пос-

тавен рекорд. По-късно ще научим, че такава 

инициатива е имало по-рано и в София.  

 Тръгваме за ресторантчето, където ще 

вечеряме с евродепутатите от ГЕРБ. Францу-

зите не умеят да готвят кисело зеле като нас 

– това става ясно по изоставеното в чиниите 

ни зеле от гарнитурата. Всичко друго е изяде-

но с удоволствие, независимо от много сериоз-

ния разговор. 

Боряна ВЕСЕЛИНОВА  
На снимката: младежка суетня пред  

Европарламента 
-следва- 
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 В края на миналата година ССБ организи-
ра Национално състезание по брайлова грамот-
ност и бързо брайлово четене, посветено на 200 
годишнината от рождението на Луи Брайл, 
провело се на  Старозагорските минерални ба-
ни. Организацията на състезанието, както и ба-
зата, бяха чудесни. На гарата на Стара Загора 
ни посрещнаха и ни извозиха до станцията, в 
която се настанихме. На обед същия ден бе 
обявен регламентът и всеки имаше възможност 
да се подготви. 
 Започна се с правилното писане от всички 
участници. За първа година бе разрешено всеки 
да пише на каквото желае - на плоча или пихто-
ва машина. Диктовката беше от произведение 
на Богомил Райнов. Веднага след привършване 
на състезанието комисия, в състав Марина Пет-
кова и Стефка Стойчева, се заеха с проверката. 
 Другата комисия, с председател Петър 
Стайков и членове Йордан Младенов и Зоя Ко-
лева пък стартира в друга зала със състезатели-
те по бързо четене. Участниците бяха разделе-
ни на две групи  - завършили училищата за нез-
рящи и самообучили се или научили брайл в 
рехабилитационни центрове. 
 От асоциацията на сляпо-глухите участ-
вах само аз - Снежанка Кирчева, в групата на 
самообучилите се. В крайното класиране заех 
второ място. Вероятно можех и по-добре, ако 
не беше фактът, че по принцип много се при-
теснявам, когато съм на такива състезания. Зас-
тавам пред хора, които са ме обучавали и мно-
го се стеснявам, което ми изиграва шега във 
всяко състезание. Съзнавам, че това е нелепо, 
понеже  комисията е винаги приветлива и пред-
разполага към спокойна атмосфера, но нещата 
са по-силни от мен и не мога да ги преодолея, 
поне в началото. Пръстът ми подскача по редо-
вете и дори на моменти не мога да налучкам 

думата, за да я прочета. И след като решавам, 
че съм се изложила за кой ли път, ръцете ми се 
успокояват и всичко си идва на място…  Из-
ползвам брайловото писмо редовно и затова ме 
е яд, когато от притеснение започвам да сричам 
и губя техника. Така бе и сега, докато не се ус-
покоих. Накрая г-н Стайков ме попита: 
„Можеш ли да ми обясниш, как става така, че 
четири реда ги чете за повече време, за колкото 
прочете останалия текст до края?” Затова и моя 
съвет към вас, мили читатели и брайлисти, кои-
то се включвате в състезания по брайл - не се 
притеснявайте. Бъдете спокойни и само така 
ще покажете възможностите си. 
 Вечерта се обявиха резултатите и се връ-
чиха парични награди, подсигурени от НЦРС-
Пловдив. Зоя Колева прочете доклад за живота 
и дейността на Луи Брайл, който беше обширен 
и интересен. Гости на състезанието бяха пред-
седателят на ССБ Васил Долапчиев и директо-
рът на рехабилитационния център към съюза 
Стефан Данчев. Класиранията бяха обявявани 
от Петър Стайков, който правеше кратък ко-
ментар за съответния участник. За мене разби-
ра се, коментарът беше посветен на необясни-
мата ми притеснителност, което развесели при-
състващите. 
  Така, с веселие и добро настроение, про-
тече и продължението на вечерта. Имахме въз-
можност да се срещнем със стари познати, за-
щото някои се познавахме от предни състеза-
ния, да се запознаем с нови хора. Имаше музи-
ка, песни и танци. Разговорите бяха ползотвор-
ни, весели и настроението не може да се опи-
ше. Ето затова се радвам и приветствам такива 
мероприятия, защото младите хора от нашите 
среди няма къде да се срещат, запознават и 
контактуват. 

Снежанка КИРЧЕВА 

НА БРАЙЛОВО СЪСТЕЗАНИЕ С ТРЕПЕРЕЩИ ПРЪСТИ…  

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

На 17 декември м.г. в 
крайдунавския град сляпо-
глухите проведоха мило тър-
жество. Благодарение на лю-
безните домакини от ресто-

рант „Елит” и на подкрепата 
на представители от партия 
„Герб”, участниците прека-
рахме един незабравим следо-
бед. 

Независимо от лошото 
време, за да награди първен-
ците в Седмия национален 
празник на специфичните  
възможности на сляпо-
глухите през м.г. в Пловдив 
при нас гостува председателят 
на НАСГБ Димитър Парапа-

В ТО-Русе: 

НАГРАДИХА СПОРТИСТИ И ПЕВЦИ  



4 

В ТО-Асеновград: 

КОЛЕДНАТА СВЕТЛИНА ДА НИ ОЗАРЯВА ПРЕЗ ГОДИНАТА… 

нов, който сърдечно поздрави  присъстващите, 
след което раздаде медали, грамоти и предмет-
ни награди на отлично представилите се в 
спорта и художествената самодейност. 

 За доброто настроение на този мил 
момент допринесе и литературно-музикалната 
програма на лауреатите от група „Нежни чувст-
ва” и гъдуларите – солисти Янко Янков и Иван 
Жеков. С песните си дует Николови подкани 

медалистите Правда Минчева, Анелия Джигна-
рова, Галина Гатева и всички присъстващи да 
вземат участие във веселбата и танците. 

Прибрахме се по домовете си в късния 
следобед, отнесли със себе си неповторимите 
мигове, прекарани заедно. Така, заредени с но-
ва енергия, си пожелахме още по-големи успе-
хи през новата година. 

Правда МИНЧЕВА 

Светло и завладяващо е, когато празну-
ваме. Весело настроение бе завладяло и члено-
вете на ТО на слепите и сляпо-глухите в града 
ни, дошли в клуба, за да отпразнуват Рождест-
во Христово и Нова година. 

Първо изпратихме старата, след което тър-
жествено при нас влезна новата 2010 г. с коро-
на, голяма пита и зелени клонки. Тя сурвака 
всички с най-добри пожелания: 

          Да е здрава, успешна честита, 
          много зеленчуци, плодове на софрата, 
          да е силна и права снагата, 
          до Асенова крепост на разходка 
          да крачим с младежка походка. 
Председателят на организацията Иван Шо-

пов поздрави присъстващите. В традиционната 

баница имаше „късмети” за всички, като преоб-
ладаваха „здраве”, „сполука”, „успех да бълбу-
ка”, „проблемите на боклука”. Викторината съ-
държаше 15 въпроса, отговорите на които носе-
ха награди. Най-много от тях спечелиха Д. 
Камбуров и Лушка Маджарова. Обраха овации-
те виното на Христо Деренски, баницата на А 
Ладжев и тортата на Лушка. 

Празненството премина с много веселие 
и смях. Накрая всички си пожелахме много 
здраве, да се обичаме, да мечтаем, да осъщест-
вим плануваната екскурзия до Гърция, а колед-
ната светлина да ни озарява през цялата 2010 
година. 

Славка СТАВРЕВА 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

В ТО-Пловдив: 

ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ФАЛШИВИТЕ  
СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

Нужно ли е за няколко незаслужени медала 
 да се правим на циркаджии? 

Отчетно-изборното събрание на ОСКСГ 
„Марица” се проведе в Клуба на инвалида на 
ул. „Весела”30. Събранието прие отчета и 
план-програмата на клуба. Присъстващите в 
своите изказвания дадоха отлична оценка на 
пловдивските сляпо-глухи спортисти, които 
неизменно са в челните редици на всяка спорт-
на проява на асоциацията. 

В своето изказване, председателят на 
спортната федерация към НАСГБ Димитър Па-
рапанов подчерта, че тренировъчният процес 

трябва още повече да се засили, понеже на 
предстоящите европейски състезания на сляпо-
глухите ще отидат само класиралите се на пър-
вите места в отделните дисциплини. 

 Широко от присъстващите бе засег-
ната темата и за коректността на състезате-
лите при тяхното представяне и че е крайно 
време негативните прояви в това отношение 
да се санкционират. Изтъкна се, че има хора, 
които при кляканията само се навеждат и 
заемат челни места, а изрядните остават на-



5 

зад. При спортното ходене редица състезате-
ли откровено бягат и също се класират нап-
ред. Така е и при повдигането на гири, при 
лицевите опори и коремните преси и др. 
Опитваме се в стремежа си към първите 
места да заблуждаваме съдиите, които, пред-
вид уврежданията ни, често са снизходител-
ни към строгите изисквания на правилата. 
Само че така се ощетяват честните и прин-
ципни състезатели, а и при едно междуна-
родно състезание няма кой да ни помилва по 
главата. Нека, когато излезем на пистите и 
секторите, да бъдем действително спортис-
ти, а не циркаджии. От това полза няма ни-
кой и най-малко тези, които по този начин 
печелят призови класирания. /Впрочем, съ-
щото се получава и на сцената на художест-
вената самодейност. Много добре знаем при-
мерите, когато пред журито се представят 
колективи от зрящи и чуващи хора, само с 
един или двама сляпо-глухи „за цвят”. Или 
пък част от „пеещите” само си отварят уста-

та, без да произвеждат звук./ Кога най-после 
ще надрастем манията си за слава без пок-
ритие. Би трябвало да сме достатъчно ра-
зумни и интелигентни хора, за да позволява-
ме нещата да продължават така и в бъдеще 
и безкомпромисно трябва да се пресичат 
всички подобни опити. 

Изборът на ръководство премина бързо, 
понеже единодушно присъстващите преизбра-
ха и за бъдещ председател на ОСКСГ 
„Марица” досегашния – Кирил Дамянов, заслу-
жил този избор с упорита работа и постигнати 
многобройни успехи. Броят на членовете на 
дружеството се увеличи на пет, предвид нарас-
налата работа в клуба – освен председателя, 
това са Тотка Златанова, Милко Кичуков, Ма-
рин Маринов и Светлозар Парапанов. За пред-
седател на контролния съвет бе преизбрана Ася 
Бурова, с членове Никола Стоянов и Хасмик 
Варданян. 

Снежанка КИРЧЕВА 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

В ТО-Добрич: 

ИЗПРАТИХМЕ УСПЕШНА ГОДИНА 

На 19 декември сляпо-глухите от Добру-
джанската столица изпратихме старата година с 
новогодишно тържество. Председателката на 
организацията поздрави присъстващите и отбе-
ляза, че 2009 г. е била успешна и ползотворна за 
добруджанци. Днес , отчете тя, всички 45 члена 
на ТО са снабдени с необходимите им помощни 
технически средства. През годината организа-
цията е получила дарения на стойност 1300 лв. 
и е спечелен проект за спортния клуб от Общи-
на Добрич на стойност 1000 лв. Осемте спор-
тисти, участвали в  състезанията от Национал-
ния празник на специфичните възможности на 
сляпо-глухите в Пловдив, спечелиха общо 17 
медала. С 2 златни медала се окичи и съставът 
за стари градски песни към ТО „Антица” – на 
Републиканския фестивал на хората с уврежда-
ния в Перник и на празника в Пловдив. Музи-
кално-поетичната композиция „Сърцето на 
Добруджа” пък, в изпълнение на Калинка Кова-
чева и Светла Димитрова, спечели златен медал 
в Пловдив и диплом за І място в Перник. Дуе-
тът за народни песни Мария Андреева и Станчо 
Станчев също е със златен медал от Пловдив. 

Споменатите участници са включени в книгата 
„Дарования на нашия град - 2009”, издадена от 
„Ротари клуб” и Община Добрич. 

През изтеклата година бе издаден и сбор-
ник със стихове „Бряг на любовта” от поетич-
ния клуб към НАСГБ „Вдъхновение”, в който 
със свои творби са включени трима добруджан-
ски поети. В клуба на ТО „Детелина” бяха про-
ведени множество здравни беседи, срещи с пое-
ти, кулинарни изложби, чествания на празници 
и рождени дни. 

Присъстващите изказаха своята благо-
дарност към председателят на НАСГБ Димитър 
Парапанов, към ТС на организацията, Община 
Добрич, ЦСРИ и другите институции, с които 
работят. 

 Тържеството продължи с богата тра-
пеза, придружена с много изненади и забавни 
игри. Всеки член на организацията получи па-
кет с хранителни продукти от БЧК. Разделихме 
се с пожеланието Новата 2010 година да бъде 
също така ползотворна, богата, мирна и добра. 

 А ето, че още в първите дни на новата 
година имахме отново повод за радост. На 12 
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януари, на събиране в клуб „Детелина”, бях-
ме приятно изненадани от членовете на 
„Лайнсклуб” в Добрич, които ни подариха 
компютърна конфигурация за незращи на 
стойност 1200 лв. Благодарим ви, мили хора, 

от сърце! С вашия жест стоплихте нашите 
сърца. Това е поредното доказателство, че не 
сме забравени от обществеността на нашия 
град в тези трудни за всички хора времена.  

Калинка КОВАЧЕВА 

- БЛАГОДАРНОСТИ - 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

 ЗДРАВЕЙТЕ СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ от 
НАСГБ и Националния рехабилитационен цен-
тър към асоциацията. С тези редове искам да 
изкажа своята сърдечна благодарност на екипа 

на асоциацията и най-вече на г-н Димитър Па-
рапанов, за грижите, вниманието и всеотдай-
ността, с която работи и обгрижва членовете на 
своята организация от цялата страна. 
 Едномесечният ми престой като курсист в 
НЦРСГ „Хелън Келър” в Пловдив, бе за мен 

едно прекрасно преживяване и общуване с при-
ятели от други организации в страната. Думите 
бледнеят пред това, което усетих със сърцето и 
душата си.  Още по-вълнуващо бе за мен пъту-
ването в края на 2009 г. до град Констанца – 
Румъния, като лауреат на Седмия национален 
фестивал на сляпо-глухите в Пловдив през ав-
густ. 
 Въпреки трудните метеорологични усло-
вия, благодарение на добрата организация, ние, 
участниците в това мероприятие, преживяхме 
чудесни мигове. Бяхме посрещнати много сър-
дечно от румънските си колеги. Още звучат в 
мен песните, танците и закачките както през 
време на пътуването, така също и при срещата 
с нашите румънски приятели. 
  Всичко това ме зареди с много положи-
телна енергия и ми вдъхна сили и кураж за 
трудните моменти през настъпващата година. 

БЛАГОДАРЯ ВИ, МИЛИ ХОРА! 
 Вие стопляте сърцата на всички нас в тези 
трудни времена. Пожелавам ви здраве, любов, 
късмет и още творческо вдъхновение. 

С най-голямо уважение:  
Правда МИНЧЕВА- 

 Русе 

* * * * * * *  

     УВАЖАEМА РЕДАКЦИЯ, 
 Чрез списание „Звук и светлина” искам 
да изкажа своята голяма благодарност към ръ-
ководството на поетичния клуб 
„Вдъхновение” и на председателката Калинка 
Ковачева, която в тези трудни времена намери 
спонсори и издаде книжката „Бряг на любов-
та”. 
 Много се радвам, че и аз участвах с 
сборника с мое стихотворение. Благодаря на 
г-жа Ковачева, че ми вдъхна кураж и запали в 

мен искрата към поезията. 
 Макар и с плахи стъпки, аз започвам да 
пиша, като така запълвам свободното си вре-
ме. И мога да заявя, че поезията е мое хоби. 
 На всички приятели от клуб 
„Вдъхновение” желая здраве, борбен дух и 
нови творчески дръзновения. 

 
С уважение : Ваня КОСТОВА – 

БУРГАС 
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ЩО Е ТОВА “МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ”? 
— I - ва  част —  

 Свързаната с възрастта макулна дегене-

рация е дегенеративно заболяване на ретина-

та, което причинява прогресивна загуба на 

централно зрение. 90% от хората губят нор-

малното си зрение поради болест.  Тази деге-

нерация е широко разпространено очно забо-

ляване, една от водещите причини за загуба 

на зрението. Въпреки че заболяването се разп-

ространява все повече, информираността 

сред населението е на шокиращо ниско ниво. 

 Макулната дегенерация, свързана с въз-

растта, се развива след 60-65 годишна въз-

раст и настъпва, когато е увредена макулата 

- тази част от ретината, с която виждаме 

фините детайли. Когато макулата е увреде-

на,  централното зрение е замъглено или за-

тъмнено. Периферното зрение обикновено не 

е променено. При последната фаза на заболя-

ването се губи централното зрение. В тази 

зона се появява замъглено петно, поради кое-

то тези пациенти  могат да различават само 

очертанията на обектите и загубват способ-

ността си да виждат ясно - все едно носят 

очила със замъглени стъкла. Могат да се раз-

познаят само очертанията на заобикалящия 

ги свят. Повечето хора запазват достатъчно 

зрение, така че да могат да живеят самосто-

ятелно. Но задачи като четене и шофиране, 

рано или късно стават невъзможни. Това оч-

но състояние е главна причина за загуба на 

зрение при възрастните. Въпреки, че като 

правило, не води до тотална слепота.  

 Заболяването се явява в два основни ви-
да: 

 - суха форма – среща се у 85% от хората с 
това заболяване. Наблюдава се, когато макулна-
та тъкан изтънее и бавно загубва функция. При 
нея умират светлочувствителните клетки на ре-
тината. Най-честият  симптом е леко замъглено-
то зрение. При около 14 до 20% от пациентите 
сухата форма на свързаната с възрастта макулна 
дегенерация преминава във влажна форма. 
 - влажна форма – причинява се от изтича-
не зад макулата на кръв или плазма от анормал-
но разрастнали се кръвоносни съдове. Влажната 
форма на заболяването е по-рядко срещана, но  
причинява по-големи увреждания. В случай, че 
не се лекува, може да се влоши много бързо. На-
лице е значителна загуба на зрението. Наблюда-
ва се анормално разрастване на кръвоносни съ-
дове, което може да доведе до кървене, форми-
ране на ръбци и постоянно увреждане. Това на-
рушение се появява и прогресира по-бързо в 
сравнение със сухата форма и води до тежка за-
губа на централното зрение. 
 Симптомите на заболяването са: 
 - загуба на способността да се виждат 
предметите ясно. 
 - правите линии изглеждат налъкатушени 
и влошават зрението. 
 - загуба на ясно и правилно усещане за 
цветовете. 
 - при четене редовете се губят. 
 - тъмно петно пречи на централното зре-
ние. 
 - сиви или бели петна се явяват в центъра 
на зрителното поле. 
 Ако имате един или повече от тези симпто-
ми, това не означава, че имате макулна дегенера-
ция. Но ако имате който и да е от тези симпто-
ми, необходимо е веднага да отидете на очен ле-
кар. 
  Заболяването се среща по-често при хора 
с фамилна обремененост /кръвен родственик със 
свързана с възрастта макулна дегенерация/, па-
циенти със сърдечно заболяване или белодробна 
инфекция, пушачи,  бялата раса, напредването 
на възрастта –/около 25% от хората над 65 год. 
възраст страдат от МДСВ/, недостатъчен прием 
на някои витамини и микроелементи,  пол – же-
ните са с по-висок риск/ 
  Как се лекува свързаната с въз-
растта макулна дегенерация? 
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  Това заболяване води до неизменна 
загуба на зрението. Съвременното лечение не 
може да възстанови вече наличната загуба на 
централно зрение, но може да стабилизира зре-
нието и/или да забави неговата загуба. За пра-
вилното си функциониране макулата се нуждае 
от химични вещества: витамини, микроелементи 

и растителни пигменти, които са свързани с хра-
нителния режим и не могат да бъдат самостоя-
телно създадени от тялото. 

 
- следва` - 

 Неотдавна подслушах неволно възмуще-
нието на жена в автобус, че „криви и сакати не 
си стоят в къщи, ами се мотаят нагоре-надолу и 
само се пречкат на хората”… Много ми се ис-
каше да й кажа на тази жена, че просто си няма 
представа колко е малко разстоянието между 
това, да си здрав и прав и да се превърнеш в 
инвалид. Да се кръсти сутрин, като се събуди, 
да замръкне все така, защото за нищо няма га-
ранции. Но какъв е смисъла да й приказвам – 
може да ме разбере само човек, преминал през 
подобна метаморфоза. 
 За мен, Елица 
Йосифова от Велико 
Търново, за съжаление 
тази метаморфоза дой-
де много, много рано. 
ЕДВА НА ПЕТНАДЕ-
СЕТ ГОДИНИ, КОГА-
ТО ЗА ЧОВЕК ЖИ-
ВОТЪТ Е ЕДНО БЕЗ-
КРАЙНО ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ, АЗ ЗА МИГ 
СЕ ПРЕВЪРНАХ В 
ИНВАЛИД. Всичко се 
случи по най-баналния 
начин – лятната вакан-
ция на село, шумна и 
развеселена младежка 
компания, решила 
след среднощна дискотека да завърши вечерта 
в заведение в съседно село, шест души в колата 
и добре почерпен шофьор, който губи контрол 
над машината и я забива последователно в 3-4 
крайпътни дървета. Нелепото бе, че от цялата 
компания в края на краищата само аз „платих 
сметката”. Бях седнала отзад, до стъклото и 
ударите, за мой “късмет”, се случиха точно от 
тази страна.  

 И така, докато всички останали са се 
отървали само с уплаха и натъртвания, включи-
телно и злополучният шофьор, то аз бях три 
месеца в кома в болницата в родния си град Ве-
лико Търново. Вследствие на удара получих 
деформации в главата, ослепяване с едното око 
и намален слух. СЛЕД КОМАТА ТРЯБВАШЕ 
ДА СЕ УЧА ДА ЖИВЕЯ ОТНОВО – не можех 
нито да говоря, нито да се движа. Проговорих и 
проходих благодарение на рехабилитационните 
процедури в Павел баня, където от тогава – 
1996 г., ходя почти всяка година.  

 След ка-
то се събудих, 
освен да се 
уча да живея, 
трябваше да 
реша и какво 
ще правя с 
живота си. ЗА-
ЛОЖИХ НА 
УЧЕНИЕТО. 
Когато се слу-
чи нещастие-
то, бях уче-
ничка в първи 
курс в техни-
кум по тури-
зъм. И след 
като пропус-

нах две години поради лечение, продължих от-
ново там. Завърших през 2001 г. с много добър 
успех. Ясно ми беше обаче, че, за да разчитам 
на някаква реализация в бъдеще, да ме вземе 
някой на работа, само това не е достатъчно. 
Още в техникума си бях решила, че трябва да 
вървя нагоре. Кандидатствах и ме приеха във 
Великотърновския клон на земеделския колеж 
в Пловдив. Завърших го с успех над 4,50, което 

ОТ ВСИЧКИ САМО АЗ „ПЛАТИХ СМЕТКАТА”! 
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пък беше условието да мога да продължа по-
нататък в  университета. С много труд и много 
упоритост се преборих и с това препятствие – 
отначало се дипломирах като бакалавър, после 
като магистър. И за съжаление, ВЕЧЕ С ДИП-
ЛОМАТА В ДЖОБА, СЪМ НА БОРСАТА и 
чакам да проработи някаква програма за инва-
лиди, за която ми обещават, че ще ме имат 
предвид в бъдеще. До сега обаче съм си в къщи 
и разнообразявам живота си със срещи с прия-
телки. Както и с мероприятията на Съюза на 
слепите и Асоциацията на сляпо-глухите, в чий-
то редици членувам.  През есента на миналата 

година бях на курс по компютърна грамотност в 
Пловдив – в центъра за рехабилитация на сля-
по-глухи. Имам известни познания в тази об-
ласт – занимавала съм се с компютри и като 
ученичка в техникума, и като студентка, но все 
пак на любителско ниво. Тук целта ми бе да 
придобия ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНИ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ, КОИТО БИХА МИ ПОМОГНАЛИ 
ДА СЕ РЕАЛИЗИРАМ на трудовата борса в та-
зи насока. Доволна съм от престоя си в Плов-
див, успях в немалка степен да напредна. Иска 
ми се да вярвам, че наученото ще ми донесе и 
практическа полза. 

 Сред първите създатели на ТО-Шумен, е 
и Войка Димитрова. Енергична, дейна и иници-
ативна, тя е в центъра на всяко проведено в ор-
ганизацията мероприятие. 

 Войка е родена през януари 1935 година в 
китното балканско село Драгоево. Освен нея, в 
семейството растат още трима братя и една сес-
тра. Основното си образование завършва в род-
ното си село. На 22 години се омъжва и започва 
работа в консервния комбинат в Шумен. По-
късно, през 1966 г., се премества като помощен 
персонал в строителния техникум в града, къ-
дето „навърта” 30 години трудов стаж, до пен-
сия. Ползва се с голям авторитет сред колекти-
ва на техникума – своите колеги, учителите, 
директора, които знаят, че винаги могат да раз-
читат на нея при изпълнение на поставените й 
задачи. Тя е опора и на своето семейство. Има 
две дъщери, три внучки и вече двама правнука. 

 През 1996 г. Войка претърпява операция 
от катаракта на двете очи. Вследствие на това 
ослепява с едното око напълно и е пенсионира-
на като инвалид – ІІ група, пожизнено. Въпре-
ки това запазва високия си дух и всячески се 
стреми да бъде полезна на своите близки. Тя е 
изкусна плетачка на детски дрехи – роклички, 
блузки, костюмчета, шалчета и др., с които се 
представя на различни изложби. С тях е извест-
на и сред членовете на НАСГБ, като на излож-
бите на приложно изкуство в рамките на Наци-
оналните празници на специфичните възмож-
ности на сляпо-глухите нейните плетива са кла-
сирани на първо място. Всяка година за първи 

март приготвя мартенички, с които закичва 
членовете на организацията  за здраве и къс-

мет. Войка взема участие 
и в провежданите в шу-
менската организация ку-
линарни изложби, като 
нейните красиви и вкусни 
питки са неизменно на ед-
но от първите места в кла-
сирането. Освен това е 
включена и в състава на 

певческата група на организацията „Еделвайс”, 
помага активно и в дарителската й дейност, при 
набирането на нови членове и др. 

 През август 2008 г. претърпява злополука.  
При една екскурзия до Рилски манастир и Гър-
ция, в град Дупница, пада лошо и си счупва 
подбедрицата. Претърпява операция и след 4 
месечно лечение започва да се движи, първо с 
патерица, а после с бастун. Възстановява се 
много бързо, благодарение на голямата си 
твърдост, желание за живот и обгрижване от 
своите близки. Счупването е причината да от-
съства от Първият европейски празник на спе-
цифичните възможности на сляпо-глухите през 
същата година във Варна. Ние, членовете на 
ТО на сляпо-глухите в Шумен пожелаваме на 
нашата Войка Димитрова, по случай нейния 
юбилей, крепко здраве, дълъг живот и да про-
дължава да бъде все така общителна, отзивчива 
и напориста. 

Цвятко НАЙДЕНОВ  

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ВОЙЧЕ! 

“,ë3�2,
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 България е моята родина. Създадена през 681 г. от великия хан Аспарух, преминала през 

Златния век на Симеон, до наши дни. С радост и гордост мога да възкликна „Обичам те, мое 

мило отечество!” 

 Страната ни е малка, но красива. Природата е била щедра към нея и я е надарила с без-

брой хубости. Погледнем ли нагоре, синее се небето. Високо се издигат върховете в Рила и 

Пирин, покрити със сняг. Красиво е и нашето Черно море, което примамливо ни кани всяко 

лято в прегръдките си. През моя град лениво протяга снага река Марица. Всичко това е дар 

от природата, но умеем ли да го пазим и съхраняваме? 

 Моята родина има много богато историческо и културно наследство. Всички народи, 

населявали земите ни, са оставили част от своята история, бит и култура. Горди сме с ми-

налото си, с това, което са ни завещали нашите предци. Кой сътвори родното АБВ е го да-

ри на всички славяни? Ето защо с обич пеем за Солунските братя. Без тях животът ни би 

бил мрак и тъмнина. 

 Обичам моето отечество! Какви са моите мечти за него? Човек винаги мечтае за не-

що, което го няма. В България има за какво да се мечтае… 

 В моите мечти виждам родината си като богата и преуспяла страна. Хората са про-

менени. Мислят как да направят добро на другите, как да запазят богатата ни природа. 

Всички вървят щастливи и усмихнати. Всеки е осъществил част от мечтите си. Сънарод-

ниците ни, тръгнали в чужбина да търсят насъщния, се връщат с гордост и радост от то-

ва, че са българи. Няма насилие и наркотици. Всички живеят щастливо в любов и разбира-

телство. Сбъднало се е желанието ни да има винаги мирно небе, хляб на трапезата ни и 

достоен живот за нас. Това е България, отечеството ни, в моите мечти и моята фанта-

зия. 

 Всичко това е колкото нереално в днешната ни действителност, толкова и постижи-

мо. Всичко зависи от нас. Страната ни ще бъде такава, каквато си я направим.  Аз не искам 

отечество от романите и приказките, а реално и истинско. Нека го превърнем в желано и 

красиво място за живеене. 

 Всеки от нас обича отечеството си. Имаме много и различни мечти.  Ако сме истинс-

ки българи, нека заедно превърнем тези мечти в реалност. И, където и да сме, да имаме же-

ланието с любов и гордост да кажем: Аз съм българин и живея в България…! Няма нищо по-

скъпо от отечеството ни, повярвайте ми и останете до последния си дъх българи…! 

Георги ЙОРДАНОВ – 

 Димитровград 

           В навечерието на 3 март –   

Националният празник на Република България 

ОБИЧАМ ТЕ, МОЕ МИЛО ОТЕЧЕСТВО! 
-есе- 
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   ЗА ТОВА ОБИЧАЙ МЕ… 

В навечерието на 8 март –  

Международния ден на жената. 

  МАЙКА  
 

От заран до вечер 
труди се безпир, 
готви, треби, шие 
и не знай почивка, мир. 
 

Но захванат ли децата  
да се връщат от школото, 
радост трепне й в душата 
и забравя труд, теглото. 
 

Тича вънка син да зърне 
и с разтупкано сърце, 
щом го види, го прегърне 
и целуне по челце.  
 

Сълзи рони от наслада, 
че на ум и бой расте. 
Друга никаква награда 
за труда си тя не ще. 

 

Димка ДАМЯНОВА- Пловдив 

    ЖЕНА  
 

Бог създаде цветето жена - 
омайничето на любовта. 
А пък красотата й събра 
от всичките цветя по нашата земя. 
Жената е извор кристален вода 
пред който коленича 
мъжката жажда да утоля. 
Жената е стожер на който 
уморен скланям глава, 
радост и болка да споделя. 
Капризите мъжки прикрива със сълзи, 
но към уют семеен се стреми. 
Жената животът дарява – 
съпруга и майка е тя. 
За бижуто, с което мен си дарил, 
Господи, поклон приеми! 
 

Панайот ДИМИТРОВ- Русе 

НЕ ИСКАМ МНОГО… 
 

Аз искам топлина – да не е много, 

но да е от двете ти ръце! 

Докоснеш ли ме с трепет – знай, за дълго 

ускорява ритъм моето сърце 
 

Аз искам влюбен поглед – не от много – 

само от две, но да са твоите очи! 

Погледнеш ли ме – не отронил и едничко слово – 

усещам, че разтапят ме горещите лъчи 
 

И още нещо искам – не е много! 

Да те пия като лудо вино – дори да горчи! 

Чашата си – с мен и ти – до дъно – 

на един дъх, до капка пресуши. 

Лушка МАДЖАРОВА – Лъки 

        ЕДНА ЧЕРВЕНА РОЗА… 
 

Трептят във бара светлини, 

под звуците на ритми в надпревара. 

С усмивки, блясък във очите, 

танцуват двойките на бала. 
 

Край масите, във полумрака, 

допрели устни в чашите звънливи 

прегърнати, в нежност опиянени, 

във вихъра на танци пристъпват уморени. 
 

Последна среща закъсняла, 

на масата във нежна светлина, 

една червена роза за раздяла,  

оставена със болка и тъга. 

 Стефанка СЛАВОВА- Велико Търново 

Ако някога с теб се разделим, 

много ,много ще боли. 

Без любов сърцето ще изстине - 

мъката ще го стопи  

Няма да е слънцето в небето, 

няма да е лунна вечерта, 

птиците в гората ще замлъкнат, 

ще увехнат полските цветя. 

Затова, обичай ме приятелю, 

люби ме ти и вярвай ми до край. 

Нищо, че съдбата ни такава е. 

Животьт ми сьс теб е рай! 
 
 

Ангелина КРЪСТЕВА -Стара Загора 
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Денят 14 февруари е специален за българина. На него той празнува два хуба-
ви и тачени празника – на виното и на любовта. Единият – Трифон Зарезан, е тра-
диционен и води началото си от векове, другият отскоро си намира местото в ка-
лендара. Но и двата са свързани с много пожелания. И тъй като неведнъж сме пи-
сали за произхода на единия и другия празник, за свързаните с тях обичаи, днес 
решихме да наблегнем именно на наздравиците и добрите пожелания. Които, 
впрочем, показват колко тези два празника се свързани и се преплитат. 

 
НАЗДРАВИЦИ ЗА ТРИФОН ЗАРЕЗАН: 

 
  Пожелавам 12 месеца наздраве, 53 седмици с вино, 365 дни щастие и приятни 
изживявания! Наздраве!!! 
  Весели, засмяни и цял месец пияни, но не само от вино и ракия, а и от любовна 
магия! Наздраве!!! 
  Яки запивки, чаровни забивки и много усмивки, успехи в бранша и чупки в 
ханша, здраве в изобилие и радост до безсилие. Наздраве!!! 
  В утрото на Трифон Зарезан ти пожелавам да вдигнеш наздравица с блясък в 

очите и обич в сърцето! Наздраве!!! 
  Със светлия полъх на бялото вино, изпращам ти своя привет! Желая в живота ти дните да 
бъдат като вино с дъх на прекрасен букет. Наздраве!!! 
  Когато чашите преливат, когато устните се сливат, почувствай моето сърце и знай, че ще те 
обичам вечно! Наздраве!!! 
  Когато вечерта пристъпва, когато свещите трептят, а виното искри - в тази нощ излез навън 
- небето звездно погледни и пожелания за много щастие от мен, ти с радост приеми! Наздраве!!! 
  Когато чашата с вино искри в твоята ръка, то нека този ден красив да бъде за теб и най-
щастлив! Наздраве!!! 
   За да съчетаеш двата празника в едно, ти пожелавам винаги да си пиян от любов. Наздра-
ве!!! 

* * * * * * *  
БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 

 
 Честит празник! Днес да ти се случи всичко най-прекрасно, а довечера ще 
те обичам страстно. 
 Както Сибир не може без лед, така и аз не мога без теб...Любовта е танц 
прекрасен. Желая ти да го танцуваш с мен... Благодаря ти, че те има!  Ден след 
ден ти стана част от мен. Обичам те!...  

 Ах, защо не си до мен сега, да ме погалиш със ръка и заедно да споделим празника на лю-
бовта!  
  Бъди моята доза сутрешно кафе, бъди моята слънчева усмивка, бъди моят ум, душа, сърце. 
БЪДИ! И ще си най-голямата щастливка! Дарявам себе си и искам теб в замяна – за мен си  ва-
лентинка най-желана. 
      Искам да споделям с теб всеки изгрев и всеки залез. Ти правиш толкова изпълнен моя 
свят. Обичам те! 
      Този човек, който обичаш в мене, естествено, е по-добър от мен. Аз не съм такъв. Но ти 
ме обичай и аз ще се постарая да стана по-добър от себе си. Честит Свети Валентин! 
            Обичам те и ти го казвам в този ден, защото ти държиш сърцето ми във плен. Честит Све-
ти Валентин! 
           Благодаря ти за любовта, която ми даваш. Когато си с мен се чувствам прекрасно. Дано то-
ва чувство никога не изчезне. Обичам те! 
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 В сърцето на съвременния град, на място-
то на някогашната Одун чаршия, днес се нами-
ра етнографският комплекс „Стария Добрич”. 
Създаден е в началото на 80-те години на ХХ 
век, за да не позволи да се къса връзката между 
модерното бъдеще и традиционното минало. 
Чудесно е, че в епохата на модерните техноло-
гии и строителство има такова местенце, къде-
то човек може да се потопи в миналото, да по-
чувства с пълна сила неговия дух, да се запоз-
нае и сам да вземе участие в традиционните от 
столетия за региона дейности. 

 В близо 30 занаят-
чийски работилници, 
пред погледа на минува-
чите, работят много 
майстори в различни 
занаяти, немалко от тях 
съхранили уменията на 
своите бащи и дядовци. 
Терзийство, плетачест-
во, дървостругарство, 
златарство, грънчарство, 
ковачество, везбарство, 
тъкачество, бъчварство, 
абаджийство и много 

още други разкриват своите тънкости пред очи-
те на посетителите на този уличен музей. От 
бозаджийницата можете да си закупите от мът-
ната напитка, произведена по някогашна рецеп-
та, геврекчийницата ще ви предложи вкусна 
закуска, а в кафеджийницата ще ви направят 
чаша традиционно турско кафе. 

 В комплекса има също и автентичните 
някогашни кръчма и хан за почивка, където ще 
ви предложат вкусни ястия от традиционната 
българска кухня и приятна атмосфера за раз-
пускане. 

СТАРИЯТ ДОБРИЧ 

    КОТЕЛ 

   Градът е разположен в малка живописна 
долина в източна Стара планина на 49 км севе-
роизточно от Сливен. Котел е важно културно-
историческо средище, родно място на много 
наши видни възрожденци: Георги Стойков Ра-
ковски, Неофит Бозвели, Софрони Врачански, 
д-р Петър Берон и много други. Котел е град с 
красиви архитектурни образци от епохата на 
възраждането. Експозицията на музея на кот-
ленските възрожденци е разположена в четири 
зали, разделени в четири отдела: будители, 
предводители, бунтовници и революционери. 
Четирите зали онагледяват живота и делото на 
повече от 200 национални герои от региона. 
Тук се намират и тленните останки на патриар-
ха на българската национална революция Г. С. 
Раковски. Мраморният саркофаг е покрит с 
бронзови заветни думи „Свобода или смърт”. 
Положено е и копие от сабята му. 

 Природонаучния музей в Котел разкрива 
природното богатство на източна Стара плани-
на. Фондът на музея съхранява близо 30 000 
образци от живата и неживата природа на реги-
она, включени са в сбирките: безгръбначни, 
висши растения, насекоми, риби, земноводни, 
влечуги, птици и бозайници. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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СУПА ТОПЧЕТА ОТ ГОТОВИ КЕБАПЧЕТА 
/предложение на Петранка Георгиева от Русе/ 

 
 Продукти: 2 бр. 60-грамови, купени сурови кебапчета, 2 картофа, 1 гл. лук, 1 морков, 1 бу-
льон /пилешки или зеленчуков/, брашно, 300 мл. зелева чорба, олио, чубрица. 
 Начин на приготвяне: Нарязаните картофи, лук и морков слагаме да врат във вода.  Към 
кебапчетата прибавяме малко чубрица и ги омесваме добре. Каймата отделяме на малки късове, 
от които всяко размесваме в ръце, докато стане с дебелина на молив. Късаме на около 1,5 см. и ги 
овалваме в брашното, след което от тях правим по-големи топчета, които за 4 порции трябва да 
са около 45-55 броя. След като се свари зарзаватът, по желание можем да добавим фиде или ориз, 
а ако се наложи и още малко вода. Когато се свари фидето, прибавяме направените топчета. След 
пет минути наливаме зелевата чорба и останалата чубрица. Вари се 5 мин. и, ако  супата е гъста 
или солена, по желание се добавя още вода или бульон. 
 Сега е моментът и да си консервираме зелева чорба. 
 
 

ДОМАШНА МАЙОНЕЗА 
/предложение на Величка Драганова от Плевен/ 

 
 Продукти: 100 мл. сварено прясно мляко, 200 мл. олио, 1 к.л. сол, 1 к.л. лимонена киселина 
на кристали. 
 Начин на приготвяне: Млякото и олиото се смесват, когато са добили стайна температура. 
След това се прибавят солта и лимонената киселина. С пасатор се разбива за 3 минути. 
 
 

СКУМРИЯ С ГОРЧИЦА 
/предложение на Веселка Бърсанова от Каварна/ 

 
 Продукти: 4 скумрии, 1 чаша сухо бяло вино, 3 с.л. олио, 2-3 к.л. горчица, 1 настъргана 
скилидка чесън,1 вр. нарязан магданоз, 1 дафинов лист, щипка мащерка, сол, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Скумриите се почистват, измиват и подсушават. Намазват се отвън 
с горчица, нареждат се в тавичка, в която предварително са сложени виното, олиото, част от наря-
заният магданоз, мащерката, дафиновия лист, солта и черния пипер. Пекат се в умерена фурна 30 
мин., като от време на време се заливат със соса. В момента на поднасянето скумриите се наръс-
ват с останалия магданоз, размесен с чесъна. 
 
 

КАВЪРМА ПО ВОДЕНИЧАРСКИ 
/предложение на Златка Ганева от Добрич/ 

 
 Продукти: 750 гр. свинско месо, 3 с.л. мазнина, 5 глави кромид лук, 250 гр. гъби, 1 ч.л. че-
рен пипер, половин с.л. стрита чубрица, 1 к.ч. вино, сол. 
 Начин на приготвяне: Обезкостеното и нарязано на ивички месо се запържва леко в маз-
нината. Прибавя се лукът, нарязан на филийки и се задушава, като се сипва и малко вода. След 
това се слагат и гъбите, виното, черния пипер и чубрицата. Ястието се посолява, разбърква се и се 
разпределя в голямо гювече, като се запича във фурна. 
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КАРТОФЕНА ЛАЗАНЯ С КРЕНВИРШИ 

/предложение на Илия Костов от с. Дончево/ 

 

 Продукти: 1 кг картофи, 4 кремвирша, 2 гл. червен лук, 200 гр. доматено пюре, 200 гр. каш-
кавал, сол, черен пипер, босилек. 

 Начин на приготвяне: Картофите се обелват и нарязват на кръгчета. Кремвиршите и лукът 
също се режат на кръгчета. В правоъгълна тава се нареждат – ред картофи, отгоре кремвирши, 
после лукът, посолява се и се поръсва с босилек и черен пипер и пак отначало, докато свършат 
продуктите. Доматеното пюре се разтваря в малко вода и се прибавя в тавата. След като лазанята 
си изпече, се настъргва кашкавалът и се запича още 5 мин. 

 

СЛАДКИШ С ВАФЛИ 

/предложение на Калинка Ковачева от Добрич/ 

 

 Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 4 шоколадови вафли, маргарин за намазване на тавата, 
половин чаша олио, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. захар, 1 ч.л. хлебна сода 

 Начин на приготвяне: Разбиваме захарта, содата и киселото мляко. Добавяме брашното и 
олиото Настъргваме на ренде две от вафлите и ги добавяме към сместа. Всичко се изсипва в та-
вичка, предварително намазана с маргарин и поръсена с брашно. Печем в умерена фурна. Готови-
ят сладкиш се намазва с маргарин и се наръсва  с останалите настъргани вафли. 

 

ПУДИНГ ОТ ЯБЪЛКИ 

/предложение на Александър Александров от Шабла/ 

 

 Продукти: 4-5 средно големи ябълки, 2 яйца, чаша и половина захар, 1 с.л. канела, 1 ч.л. 
сода бикарбонат, малко оцет, 2 ч.ч. брашно, половин чаша олио. 

Начин на приготвяне: Разбиваме двете яйца и захарта. Брашното се пресява и се добавя в съда 
лъжица по лъжица. След това се добавят и канелата, олиото, обелените и настъргани ябълки и 
содата, угасена с малко оцет. Всичко се изсипва в подходящ съд, намазан с обилно и поръсен с 
брашно. Пече се в загрята 200 градуса фурна. 

 

КОЗУНАЧЕНО РУЛО С ОРЕХИ 

/предложение на Светла Маринова от Добрич/ 

 

 Продукти: 800 гр. брашно, 6 бр. жълтъци, 250 мл. прясно мляко, 200 гр. захар на пясък, 30 
гр. мая, 50 гр. лимон. Плънка: 300 гр. орехови ядки, 150 гр. пудра захар, 50 гр. галета, 200 гр. 
прясно мляко, канела,. масло за намазване на формата, брашно за поръсване, 1 яйце за намазване 
на рулото. 

 Начин на приготвяне: Приготвя се козуначено тесто и се оставя да втаса. Млякото за 
плънката се кипва със захарта и с него се попарват накълцаните орехи. Прибавят се галетата и 
канелата. Сместа се разбърква добре и се оставя да изстине.  Втасалото тесто се разделя на две. 
Разточват се кори в правоъгълна форма, които се намазват равномерно с плънката и се завиват на 
рула. Те се поставят в намазаната с масло и поръсена с брашно тава, като краят, получен при на-
виването, остане отдолу. Остават се да втасат, намазват се с разбитото яйце и се пекат в слаба 
фурна. 
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 ЛЕКАРСТВО ОТ САКСИЯ 
 

 Индришето е не само хубава подправка, но има и лечебни свойства. Листата, връхните час-
ти на растението и цветовете се използват за лечение на редица заболявания. Етеричното масло в 
растението е близко до това на казанлъшката роза. Листата му разширяват кръвоносните съдове, 
подобряват функцията на стомашно-чревния тракт и действат антисептично. 
 В народната медицина индришето има голямо приложение при леки форми на диабет, висо-
ко кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания, а външно – при кожни проблеми и трудно заз-
дравяващи рани. Прави се под формата на лапи от прясно смлени листа, които се налагат и прес-
тояват на болното място няколко часа. 
 

КАРИЕСЪТ И НЕГОВАТА ПРОФИЛАКТИКА 
 

 Кариесът на зъбите е локализирано прогресиращо разрушаване на твърдите зъбни тъкани, 
като започва от емайла и продължава в дълбочина и ширина. Епидемичността на кариеса нараст-
ва много бързо през последните десетилетия и днес достига до 80-90 % в постоянното съзъбие. 
Според основната теория за възникването на кариеса основните причини са микроорганизмите, 
намиращи се в зъбната плака, въглехидратната храна и генетичните фактори. 
 Названието кариес произтича от латинската дума „CARIES” /гниене/.В действителност при 
възникването на това заболяване произтичат съвсем други процеси – а  именно разрушаването на 
твърдата тъкан на зъба, което започва с разтваряне на минералните вещества, намиращи се в не-
говия състав. В резултат се образуват кухини с тенденция за постоянно увеличаване. 
 Болестта започва с тъй наречения стадий на малките петна, когато кариесът е едва забеле-
жим и неосезаем. След време на мястото на петното възниква малка дупчица. Това е повърхнос-
тен кариес, характерен признак за който е възникващата болка от химически \сладко, солено, ки-
село/или температурни/студено, топло/ дразнители. Той не остава за дълго повърхностен, а бързо 
преминава в среден, а след това и в дълбок кариес. 
 При лечението болната тъкан трябва да премахната, а възникналата на нейно място дупка – 
плътно запечатана със зъбна пломба. За да не докарате вашите зъби до тази крайност, не трябва 
да забравяте за профилактиката –всекидневната зъбна хигиена и редовното посещение на стома-
толог. 
 
 

НОВОСТИ В МЕДИЦИНАТА 
 

не се отказвайте от млякото 
 Ново проучване е установило, че ако изпиваме по половин литър мляко на ден, намаляваме 
значително рискът от сърдечни заболявания. Учените посочват, че същият този изпит половин 
литър дневно намалява шансовете за развитие и на диабет и рак на дебелото черво. 
 

картофите свалят кръвното 
 Британски учени са открили в картофите кокоамини – вещества, които водят до спадане на 
кръвното налягане. Въпреки това любителите на пържени картофи не трябва да бързат да се рад-
ват, защото при обработения по този начин продукт кокоамините изчезват. За да проявят карто-
фите своите лечебни свойства, те трябва да се варят или готвят на пара. Новото качество на кар-
тофите било открито случайно. Досега е било известно, че кокоамините се намират в различни 
екзотични лечебни растения, но никой не подозирал, че ги съдържат и обикновените картофи. 
 

рибното масло и рибата пазят сърцето 
 Изследване в Япония, обхванало 18 500 души, категорично е доказало, че добавянето на ри-
бено масло към храната намалява сърдечните кризи, независимо дали ядем често риба или не. 
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СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА КОЖАТА ПРЕЗ ЗИМАТА 
 
 Под въздействие на ниските температури и силния вятър кръвоносните съдове на кожата се 
свиват и това води до намаляване на притока на кръв към нея. Съответно намалява и продукцията 
на мазнини и кожата става суха и започва да се лющи. За допълнителното й изсушаване доприна-
ся и сухият въздух в стаите, особено тези с парно отопление. Любителите на зимния туризъм пък 
трябва много да внимават със зимните слънчеви бани. В планините слънцето е много по-силно и 
това може да доведе до изгаряне на кожата. 
 Как да намалим вредното влияние върху кожата ни на студа, вятъра и сухия въздух: 
 През 2-3 дни правете парни бани на кожата. Те помагат за нейното освежаване и овлажня-
ване. 
 Приемайте повече течности. 
 Винаги дръжте на радиаторите мокри кърпи или съдове с вода. 
 Проветрявайте редовно стаите. 
 Не излизайте навън с недобре подсушени лице и ръце. 
 Използвайте редовно подхранващи кремове, особено ако кожата ви е по-суха. Обръщайте 
внимание на участъците, предразположени към образуване на бръчки. 
 Избягвайте миенето на кожата с обикновен сапун. Той също действа изсушаващо. 
 Вечер нанасяйте на кожата тънък слой подходящ мазен крем. При много суха кожа е удач-
но мазането с растителна мазнина., а също и с течността, намираща се в перлите на продаващия 
се „Геритамин”, който е комбинация на витамините А и Е. 
 Не пренебрегвайте спортните занимания. Те са изключително полезни за всички органи и 
тъкани в човешкия организъм, включително и за кожата. 
 Умерената по времетраене и интензивност физическа активност води до подобряване на 
кръвообръщението, а съответно и до храненето на тъканите. 
 

КРАСИВА КОСА И ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ 
 През зимата е важно да се грижим не само за кожата на лицето и тялото, но и за косата. Су-
хото и студено време, в комбинация с топлината на стаите, лесно може да я увреди и да я направи 
безжизнена. 
  Ето няколко съвета за поддържане на косата красива и жизнена и през студения пери-
од: 
 Ако имате слабост към вълнени шапки, не се отказвайте от тях, но преди да ги сложите 
увийте главата си с копринен шал. Избягвайте прекалено тесните шапки, защото косата няма да 
може да диша. 
 След всяко измиване масажирайте косата с алое вера от корените до върховете в продъл-
жение на няколко минути. Така ще я направите по-мека. Веднъж-два пъти седмично може да пол-
звате и зехтин, но преди измиване, тъй като той прекалено омазнява косата. 
 Ако имате възможност, след измиване не ползвайте сешуар, а оставете косата да изсъхне 
естествено. Избягвайте също машата или пресата. Най-подходящи за оформяне на прическата 
през зимата са самозалепващите ролки. 
 Мийте косата с хладка, вместо с гореща вода и не излизайте от къщи, преди тя да изсъхне 
напълно. 
 Избягвайте да се боядисвате или да си правите кичури прекалено често, тъй като при тези 
процедури косата губи влажността си. 
 Научете се от време на време да използвате сух шампоан – той щади косата много повече 
от течния. 
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ТЕЛЕФОН ЗА ГЛУХИ? 

 Загрижен за комуникацията на  
глухите хора по GSM, тъй като иска 
те  също да могат да се възползват от 
технологиите, както и здравите, сту-
дентът от института Прат в Ню Йорк 
Шиюн Ким  е изобретил… 
 телефон за глухи. Неговият Visual 
Sound  е мобилен телефон за хора с увреден 
слух, който преобразува изговаряния глас в 
текст и обратно . Конструкцията се характери-
зира с две удобни дръжки, между които стра-
нично се разпъва дисплеят. За да общува чове-
кът с увреден слух с отсрещния партньор, той 
набира символите върху сензорния дисплей, 
при което устройството превръща текста в 
електронно симулиран глас и го изпраща на 

отсрещния партньор  и обратно - 
 гласът на отсрещния партньор се превръща  в 
 текст, който глухият може да прочете на своя 
екран. 
 Единственият недостатък, е забавянето 
при въвеждането на текста от страна на глухия 
човек и преобразуването му в звук. 

 
 

ГОРЕЩИ РЪЦЕ 

 Не допускайте никога повече пръстите ви 
да измръзнат от студ! Представяме ви едно от 

най-новите 
достижения 
на съвре-
м е н н а т а 
х и м и я . 
 П а -
к е т ч е т а т а 
са пълни с 
прозрачна 
течност. В 
нея плува 
малка ме-

тална пластинка. Когато щракнете с пластинка-
та, течността вътре се втвърдява и след 5 се-
кунди започва да отделя енергия. 
 Пакетчето се затопля до 54° C и остава 
топло до 45 минути. Мушнете по едно такова 
пакетче в джоба си, докато разхождате кучето, 
когато сте на ски, на зимен риболов или просто 
чакате на спирката вечно закъсняващия авто-
бус. Вземете един такъв комплект на приятел-
ката си и тя никога повече няма да ви масажира 
със студени пръсти. 
 Ето как работят тези миниатюрни реак-
торчета. Ако ви се е случвало да извадите от 

фризера някаква напитка и тя да замръзне, ко-
гато я отворите и започнете да я сипвате в ча-
ша, значи вече сте виждали кристализиране на 
свръх изстудени течности. Ако можехте да из-
мерите температурата на течността преди крис-
тализацията и след това, щяхте да забележите, 
че твърдото вещество е по-топло от течността. 
В случая с нашите пакетчета,при стайна темпе-
ратура те се намират в състояние на свръх ох-
ладена течност. Когато щракнете пластинката 
вътре, вие правите миниатюрни шокови вълни, 
които образуват кристалчета около нея, доста-
тъчни да започнат процеса на кристализация 
(замръзване). Веществото в пакетчетата е тако-
ва, че неговата температура на замръзване е 54° 
C, като в същото време може да бъде в състоя-
ние на свръх охладеност до температура  
-50° C (в следствие на това не замръзва, когато 
излезете навън). 
 Когато накрая енергията в пакетчетата 
свърши, те трябва да се поставят във вряща во-
да за около 15 минути, където възвръщат със-
тоянието си на свръх охладеност, като същев-
ременно акумулират в себе си енергия за след-
ващото затопляне. Процесът може да се повта-
ря стотици пъти. 

 

* * * * * * *  
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ЦУНАМИ! 
Или малшансът и страданията на Станчо Ангелов  

 

 - Цунами ти казвам - изхлипа Станчо Ангелов и отпи още една голяма глътка 
от гроздовата. 
     - К'во? Кой, кой те цуна? - ококори се Дончо като чу последните думи на 
приятеля си Станчо и едва не изпусна мухата, която с такова усилие бе успял 

да хване. 
     - Никой не ме е цунал, бе - ядоса се Станчо Ангелов. - Аз ти говоря за моите страдания, когато 
се спука водопровода в съседния двор и водата тръгна като цунами към къщата ми и едва не я 
отнесе, а ти ловиш мухи по масата.А знаеш ли, спомням си тържеството, когато го откриваха то-
зи водопровод - въздъхна Станчо Ангелов и споменът го върна 50 години назад: 
 Площад. Знамена. Маршова музика. 
           - Когато кажем Партията разбираме ние Ленин! Когато кажем Ленин, разбираме ние Пар-
тията! - кънтеше гласът на артиста от самодейния театър. - Ще ги впрегнем тогава на дните води-
те. Ще им кажем - така ще вървите! И те ще вървят! - носеше се възторжено над множеството 
гласът. Множеството се вълнуваше. Множеството ликуваше. Първия преряза лентата. 
          -   Да ни е честита новата придобивка, другари - каза Първия. - Ура, другари! 
          -   Ура - отговори множеството. 
 Новата придобивка, твърд  eтернитов водопровод, верен на Партията до дъното на 
eтернитовия си мозък, стегна в яка прегръдка водата. 
            -  Сега ти, вода, ще служиш на народа, ще служиш на Партията… 
 Водата мълчеше и служеше на Партията, но водата, за разлика от множеството, имаше па-
мет. Годините минаваха. Нещата се промениха. Партията вече я нямаше. Старият магистрален 
водопровод се почувства употребен, излъган и изоставен. 
   - Ще те спукаме, етернитов боклук – заканваха се водите. - Карциноген такъв –злобно със-
каха те. 
 И ето, един ден наистина водопроводът грохна! Водата като цунами се понесе и едва не съ-
бори къщата на Станчо Ангелов. 
             - Малшанс! Малшанс е животът ми - въздъхна той и отпи, а приятелят му Дончо замахна 
сръчно и още една муха се пресели в отвъдното. 

Димитър ГРУДЕВ 
 

ЦЕНАТА НА ДУМАТА 
 - Това животът е много странно нещо. Една дума може да направи чудеса. 
 - Защо, какво имаш предвид? 
         - Ами представи си: Една дума в църквата - и си женен. Една дума, 
изпусната на сън – и си разведен… 
 

НЯКАКВИ ПАРИ… 
 Нощта на Тайната вечеря. Влиза Исус. Всички апостоли се въргалят около трапезата пияни-
заляни. Потресен, Исус пита:  
 - Петре, какво става?  
 - П-п-пием - отговаря Петър.  
 - Виждам. А по какъв случай?  
 - Ами Юда продал нещо и взел някакви пари… 
 

РАЗЛИКАТА -  В СПИРАЧНИЯ ПЪТ… 
 Попитали радио Ереван: 
 - Каква е разликата между прегазен на пътя койот и прегазен на пътя адвокат? 
 Радиото отговорило: 
 - При койота все пак има следи от спирачен път...  
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ДА ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯТА СИ 
 

 1. Преценете, без да гледате картата, кое от следните разстояния по права линия 
е най-дълго? — София — Анкара, София — Атина, София— Букурещ, София — Белг-
рад, София— Варшава. 
 
 2. Гулден е. . .? — град във Франция, норвежки фиорд, връх в Алпите, бележит дат-
ски композитор, холандска парична единица.  
 
 3. Кое е първото име на знаменития скулптор и живописец Буонароти! — Еван-
джелиста, Руджиеро, Микаеле, Микеланджело, Джулиано. 
 
 4. Най-близката до нас галактика се вижда в едно от следващите съзвездия. 
Кое?  Андромеда, Орион, Центавър, Персей, Везни. 
 
 
Отговори:  

 
КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА АЙНЩАЙН 

 
 
 1.Айнщайн е бил дебело бебе с голяма глава. 
 Когато майката на Albert, Pauline Einstein го ражда, забелязва, че главата му е прека-
лено голяма и уродлива. Лекарите я уверяват, че той не страда от никаква болест. Когато 
баба му пък го вижда за пръв път казва "Какво дебело бебе, колко е дебело". 
 
 2. Айнщайн е вдъхновен от компас. 
 Когато е само 5 годишен, баща му му подарява компас, който до толкова е впечатлил 
малкия Албърт, че той рядко се разделял с него. Именно този компас той посочва като 
вдъхновение да се занимава с наука. 
 
 3. Като малък Айнщайн е заеквал. 
 Когато бил малък, той е имал дефект в говора. Заеквал е. Този дефект намалява пос-
тепенно с възрастта и когато става на 10 години, почти не се усеща, после изчезва напъл-
но. 
 
 4. Айнщайн се проваля при кандидатстването си в университет. 
 През 1895 г., едва на 17 години, Айнщайн държи изпит за прием в Swiss Federal 
Polytechnical School (Eidgenössische Technische Hochschule или ETH). Той се записва в 
секцията по наука и държи изпит, на който обаче се проваля (история, езици, 
география). Влиза една година по-късно с доста по-добри резултати. 
 
 5. Айнщайн има извънбрачно дете. 
 През 1902 г. година, преди Айнщайн да се ожени за Mileva Maric (Милева Марич), се 
ражда негово извънбрачно дете на име Lieserl. Айнщайн така и не я вижда и това става 
ясно от писмата, които й пише. Нейната съдба е неясна. 

1.  София-Варшава. 2. Холандска парична единица. 3. Микеланджело.  4. Андромеда 
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