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ДЪРЖАВАТА ДА ОТЧИТА СПЕЦИФИЧНИТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ! 

ДО 
 МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА Р.БЪЛГАРИЯ 
 – Г-Н  БОЙКО БОРИСОВ 

С КОПИЕ ДО:  
МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  – Г-Н  ТОТЮ МЛАДЕНОВ  

 
 С КОПИЕ ДО:  
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - 
Г-Н МИНЧО КОРАЛСКИ 

 
С КОПИЕ ДО: 
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ССБ – Г-Н ВАСИЛ ДОЛАПЧИЕВ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 
 
 От името на УС и членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България 
(НАСГБ), изразяваме нашето безпокойство и протест, за следното:  
 Във връзка с Постановление № 102 от 25 май 2010 г. на Министерски съвет за измене-
ние и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреж-
дания, публикувано в ДВ бр. 41/01.06.2010 г. ви информираме, че НАСГБ няма да сключи 
договор с АХУ за целеви помощи на сляпо-глухите по това постановление, по следните при-
чини: 
 1. Измененията и допълненията на ППЗИХУ в чл. 53б, приети по постановлението, 
(предоставяне на целеви помощи САМО ЗА придружител) противоречат на самия ЗИХУ, чл.44, 
ал.1, т.4. – предоставяне на целеви помощи за „ИНТЕРПРЕТАТОР-ПРИДРУЖИТЕЛ на лица 
със сляпо-глухота” съгласно ЗИХУ. 
 2. Ние сме изпратили нашето предложение на 15.05.2010 г. съгласно искането на Милен 
Добрев – секретар на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към 
Министерския съвет, до МТСП и до всички Национално представителни организации на и за хо-
ра с увреждания за предложение в ППЗИХУ, но за съжаление предложението на НАСГБ не бе 
взето под внимание от МТСП, и не е влязло в постановлението на МС. На лицата със сляпо-
глухота се предоставя целева помощ от 5 лева за придружител, а не, както ние в последното си 
предложение пред МТСП предлагахме в правилника да залегне, на сляпо-глухите да се предоста-
вят целеви помощи за ИНТЕРПРЕТАТОР-ПРИДРУЖИТЕЛ (интерпретатор, като на глухи 
хора за преводач 8 лв. и за придружител, като на слепи хора 5 лева, или общо 13 лева за интерп-
ретатор-придружител). Ако за глухия човек целевата помощ е 8 лева за преводач, човекът, който 
придружава сляпо-глухия, извършва не само придружаване за 5 лева целева помощ, но и интерп-
ретаторска работа, която е много по-сложна от преводача при глухите. Интерпретаторската ра-
бота включва не само превеждане чрез жестомимичен език, но и чрез тактилен жестов език 
и други алтернативни начини на тълкуване и общуване с цел комуникация с околните, 
включително при посещение в различни институции за решаване на възникнал проблем на 
сляпо-глухия.  

 Ако упълномощен представител на МТСП бе присъствал на Международния семинар по 
жестомимичен език и тактилен жестов език (от 18 до 30.05.2010 г. в Пловдив, за което сме изпра-
тили съответните покани), щеше да се убеди колко е трудна и необходима за сляпо-глухите рабо-
тата на интерпретатора-придружител. В другите страни целевата помощ за интерпретатор-
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придружител е задължителна. НАСГБ съзнава финансовите затруднения на държавата и не иска 
големи суми както в другите страни, а само 8 лева, които се дават за преводач на глухите и 5 лева 
за придружител на слепите, общо 13 лева. 

Ето защо НАСГБ няма смисъл да сключва договор с АХУ, тъй като сляпо-глухите са 
приравнени с целева помощ от 5 лева за придружител за слепите. Сляпо-глухите ще полу-
чават тази целева помощ от 5 лева по списъците към договора със ССБ за 2010 г., каквато е 
практиката  досега. 

С това ние изразяваме нашия решителен протест срещу постановлението на МС от 
25.05.2010 г., което нарушава ЗИХУ чл.44, ал.1, т.4 и не предоставя законните ни целеви по-
мощи за интерпретатор-придружители съгласно ЗИХУ. 
гр. Пловдив                          С УВАЖЕНИЕ: Димитър ПАРАПАНОВ - 
02.06.2010 г                                           Председател на НАСГБ 

ПЛОВДИВ - ДОМАКИН НА ВАЖНИ И МАЩАБНИ  
МЕРОПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА  

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 
Създадени бяха чудесни условия за делова работа  

и културен отдих на участниците   

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

През месец май 2010 г. в Пловдив 
се проведоха две важни международни 
мероприятия на Европейския съюз на сля-
по-глухите /ЕССГ/, организирани от 
НАСГБ, с 58 участници. Започна се на18 
май в Клуба за социални контакти на ул. 
Весела №30 в града, с  еднодневен между-
народен семинар по методи за общуване 
със сляпо-глухи, воден от г-жа Саня Тар-
цай, магистър по жестомимичен език и 
тактилен жестов език, вицепрезидент на 
Европейския съюз на сляпо-глухите и 
председател на Хърватската асоциация на сля-
по-глухите “Додир”, с двама интерпретатори, 
преводачи на английски и на жестомимичен 
език. Участие взеха и Уилям Грийн, президент 
на Световната организация за предоставяне на 
услуги за сляпо-глухи („Дефблайнд Интерне-
шънъл”/ „Deafblind International”), Спаска 
Джангозова – специалист по жестомимичен 
език от СГБ. НАСГБ бе представена от Дими-
тър Парапанов – председател на асоциацията и 
директор на НЦРСГ „Хелън Келър”, Светлозар 
Парапанов – координатор на НАСГБ и мето-
дист в НЦРСГ „Хелън Келър”, специалистите-
педагози от НЦРСГ „Хелън Келър”  Ваня Та-
шева, Анна Ройдева и Деян Славов, компютър-
ния специалист Илия Кърджанов и клиенти на 
центъра – Емил Кръстев от Шумен, Недялка 
Камбурова от Кърджали, Искра Пръшева от 

Белица, Илия Желязков и Сийка Желязкова от 
Варна, Красимир Евтимов от с.Змеица, с техни-
те интерпретатори-придружители. Преводач на 
семинара от английски език бе Мария Горанова 
– от сдружение „Мария Кюри”. Присъстваха и 
12 участници- специалисти и 6 участници - 
клиенти на НЦРСГ”Хелън Келър”. 

Вечерта на същия ден, от 20 ч. до 22 ч. в 
хотел „Новотел” се проведе приветствен кок-
тейл за участниците в заседанието. Димитър 
Парапанов поздрави гостите с  „Добре дошли!” 
и пожела успех на заседанието. Бяха прочетени 
поздравителни адреси от г-н Бойко Борисов - 
министър-председател на Р.България и от г-н 
Тотю Младенов - министър на труда и социал-
ната политика. Президентът на ЕССГ г-н Сер-
гей Сироткин благодари на Димитър Парапа-
нов за добрата организация и чудесните усло-
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вия за провеждане на заседанието. 
Заседанието на Изпълнителния комитет 

(ИК) на Европейския съюз на сляпо-глухите се 
проведе от 19 до 24 май в озвучената конфе-
рентна зала „Пловдив – 2” на Новотела. В него 
участваха: Сергей Сироткин – президент на 
ЕССГ  и председател на руската асоциация на 
сляпо-глухите „Елвира”, Геир Йенсен – генера-
лен секретар на Световната федерация на сля-
по-глухите (СФСГ), генерален секретар на Ев-
ропейския съюз на сляпо-глухите и председа-
тел на Норвежката асоциация на сляпо-глухите, 
Саня Тарцай - вицепрезидент на ЕССГ и пред-
седател на Хърватската асоциация на сляпо-
глухите “Додир”,  Мона-Брит от Швеция – ков-
чежник.  Тук бяха също: Тамаш Гангл – член 
на ИК и председател на Унгарската федерация 
на сляпо-глухите, както и одиторите на ЕССГ – 
г-н Ари Суутарла (Финландия) и Димитър Па-
рапанов (България). Участваха още Уилиям 
Грийн, г-жа Люси Дрешър – служител по кам-
паниите и публичната политика към „Сенс” - 
Великобритания, както и техните интерпрета-
тори-придружители по жестомимичен език и 
тактилен жестов език и преводачи на английс-
ки език. 

Заседанието протече делово, като в 
дневния ред бяха предвидени и обсъдени общо 
24 точки, обхващащи най-различни аспекти от 
дейността на ЕССГ. 

Бяха разгледани и въпроси от организа-
ционен характер, както и други проблеми: за 
бланката за писма и логото на ЕССГ, създава-
нето на Международна спортна федерация на 
сляпо-глухите, подготовката и финансирането 
на Третото общо отчетно-изборно събрание на 
ЕССГ и на Седмата конференция по сляпо-
глухотата, която трябва да бъде финансирана 
от Европейския съюз на слепите (ЕСС). Тези 
две важни мероприятия (Третото общо отчет-
но-изборно събрание на ЕССГ и Седмата кон-
ференция по сляпо-глухотата на ЕССГ, ще се 
проведат в България през 2012 г. Бяха избрани 
два комитета – научен, с председател Сергей 
Сироткин, за провеждане на конференцията по 
сляпо-глухотата и организационен, с председа-
тел Димитър Парапанов – за провеждането на 
общото събрание през 2012 г. Обсъден бе и 
въпроса за редактор на бюлетина и модератор 
на уеб страницата на ЕССГ. 

Голямо внимание бе отделено на въпро-
са за признаването на сляпо-глухотата в отдел-

ните страни. Уилиям Грийн подчерта, че приз-
наването на сляпо-глухотата има важно значе-
ние, особено за тези държави, където липсват 
развити услуги за сляпо-глухи. Защото не може 
да създаваш услуги за хора, които формално не 
съществуват. В хода на дискусията се уточни, 
че в редица развити държави, като например 
Норвегия, в които сляпо-глухотата на практика, 
а не формално, е призната от държавата и на 
сляпо-глухите се предоставят всички услуги, от 
които те се нуждаят. В тях, също така, полити-
ците и обществеността са добре запознати с 
положението на сляпо-глухите, техните проб-
леми и специфични възможности. 

Г-жа Люси Дрешър запозна участниците 
с кампаниите, които Европейската мрежа на 
сляпо-глухите (ЕМСГ) е провеждала в Евро-
пейския парламент (довели до приемането на 
писмена декларация за признаването на сляпо-
глухотата от 2004 г.), както и важността за во-
денето на лобистки кампании в рамките на от-
делните държави. Бе обсъдено бъдещото сът-
рудничество между ЕССГ, Ди Би Ай и ЕМСГ. 

От НАСГБ в заседанието участваха Ди-
митър Парапанов и сътрудника му Живка Ог-
нянова, Светлозар Парапанов и преводачите на 
английски език – Мария Горанова, Петя Груде-
ва и Силвия Вайсилова от асоциация „Мария 
Кюри”. 

За съжаление, в заседанието не участва 
по здравословни причини г-н Лекс Грандия – 
президент на СФСГ. Участниците в заседание-
то изпратиха по електронна поща писмо с по-
желание за скорошно оздравяване на Лекс 
Грандия, на което той отговори веднага. 

Освен деловата работа, за гостите бе ор-
ганизирана и разнообразна културно-
развлекателна програма. На 20 май надвечер 
участниците в заседанието посетиха базата на 
НЦРСГ „Хелън Келър” и се запознаха с учеб-
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ния процес, който се осъществява в нея. На 22 
май бе посетен Старинен Пловдив и бяха разг-
ледани Етнографският музей, Балабановата къ-
ща, Църквата „Св. Св. Константин и Елена” и 
Античния театър. На 23 май пък бе осъществе-
но посещение на реставрирания от проф. Китов 
тракийски храм край с.Старосел и на винарната 
в селото. 

Заключителното заседание на ИК на 
ЕССГ беше на 24 май от 9,00 до 15,00 часа. 
Гост беше г-н Васил Долапчиев – председател 
на Съюза на слепите в България, който поздра-
ви участниците и разказа за дейността на ръко-
водения от него съюз и сътрудничеството с 
НАСГБ. От 15,00 до 17,00 часа се проведе екс-
курзия до Бачковски манастир, след което 
участниците с техните интерпретатори- прид-
ружители проведоха гала-вечеря в ресторант 
„Мегдана”. 

На 25 май 2010 г. в Клуба за социални 
контакти в гр. Пловдив, ул. Весела №30, се 
проведе Международен семинар по сляпо-
глухотата. Улиям Грийн изнесе лекция на те-
ма: „Сляпо-глухотата, като уникално уврежда-
не”. Сергей Сироткин се представи с лекцията: 
„Положението на сляпо-глухите в Русия”. Те-
мата на лекцията на Геир Йенсен бе: 
„Интерпретаторско-придружителските услуги 
за сляпо-глухи в Нор-
вегия”. Миряна Мо-
шева – ръководител 
на Националния цен-
тър по жестомимич-
ния език към Съюза 
на глухите в България  
се представи с лекция 
на тема:  
„Жестомимичният 
език - естествена въз-

можност за адаптиране към тактилен жестов 
език за тотално сляпо-глухи”. Накрая присъст-
ващите изслушаха и лекцията на Димитър Па-
рапанов: „Българските сляпо-глухи, в благо-
родно сътрудничество с организации на сляпо-
глухи от Европа и света”. 
 От 26 до 30 май 2010 г. Международният 
семинар продължи като обучителен курс с 
участието на руски специалисти под ръководс-
твото на Сергей Сироткин. Участниците изне-
соха следните лекции:  От Сергей Сироткин, 
който, освен всичко друго, е и завеждащ на 
сектор по рехабилитация на сляпо-глухи в инс-
титут "Реакомп" към ВОС на тема: „Въпроси 
на психологията на възрастните сляпо-глухи, 
етика на взаимоотношенията с тях”, от Андрей 
Ежов – рехабилитолог в сектора по рехабили-
тация на сляпо-глухи в институт "Реакомп" към 
ВОС и интерпретатор-придружител на Сергей 
Сироткин: „Методи и особености на придружа-
ването на сляпо-глухите, тяхното социално об-
служване”, от Олга Смирнова, генерален ди-
ректор на Център за рехабилитация на нечува-
щи „Отофон” - Москва, асоцииран член на 
ЕССГ: „Слухопротезиране на сляпо-глухите. 
Особености и проблеми при протезиране на 
сляпо-глухите”, от Сергей Флейтин, електро-
нен инженер - технически отдел на Издателско-
полиграфически тифлотехнически комплекс 
„Логос” към ВОС: „Компютърни технологии за 
сляпо-глухи. Руският опит в обучението на въз-
растни сляпо-глухи в работа на компютър”, от 
Алла Поливянная, завеждаща отдел за рехаби-
литация на сляпо-глухите в Център за рехаби-
литация на слепи към Всеруското общество на 
слепите (ВОС), гр. Волоколамск: 
„Рехабилитация на възрастни сляпо-глухи 
(руския опит, практика и теория)”. Участник в 
упражненията по жестомимичен език и за слу-
шане с помощта на слухови апарати и подпома-
гащи системи бе Марина Ботагова - сляпо-

глуха (с остатъчни 
зрение и слух). 
В семинара участваха 
още специалистите от 
СГБ Миряна Мошева 
(ръководител на На-
ционалния център по 
жестомимичен език), 
Спаска Джангозова 
(експерт по жестоми-
мичен език и съавтор 
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на речниците на българския жестомимичен 
език), Елена Буцева, Милена Гъркова - Калино-
ва, Христина Гъркова (преводачи по жестоми-
мичен език). 

От НЦРСГ „Хелън Келър” присъстваха 
Деян Славов, Ваня Ташева, Анна Ройдева, 
Илия Кърджанов. 

Участници от НАСГБ бяха Димитър Па-
рапанов,  Светлозар Парапанов, Емил Пехлива-
нов - редактор на списание „Звук и светлина”. 
В семинара участие взеха още специалисти от 
ресурсни и дневни центрове за рехабилитация 
– Миглена Богданова и Светлана Василева 
(Варна), Пепа Димова (Сливен), Иванка Иване-
зова (Ямбол), Теменуга Колева (Бургас), Таня 
Бръсничева (Бургас). Докладите на руските 
специалисти бяха придружени с демонстрации 
по жестомимичен език и тактилен жестов език. 
Беше демонстриран методът на слухово възп-
риемане на тотално сляпо-глухи с много слаб 
остатъчен слух с аудиотренажор (фонатор) от 
Олга Смирнова, както и с едно детенце 
(тотално сляпо-глухо) от Бургас. 

Участваха и клиенти на НЦРСГ „Хелън 
Келър” – Али Неби от Дулово, Емил Кръстев 

от Шумен с интерпретатор-придружител Гено-
вева Димова, Недялка Камбурова от Кърджали, 
Искра Пръшева от Белица, Илия Желязков и 
Сийка Желязкова от Варна, Красимир Евтимов 
от с.Змеица (ТО-Смолян), Боряна Коскина от 
ТО-Казанлък с интерпретатор-придружител 
Валентина Стоилова. Педагозите Ваня Ташева 
и Анна Ройдева бяха и интерпретатори на сля-
по-глухите. 

Руските колеги на 30 май следобед посе-
тиха и се поклониха пред Руския паметник от 
Руско-турската освободителна война (1878 г.) и 
паметника „Альоша” на Хълма на освободите-
лите в Пловдив. 

Разделихме се с пожелания за нови сре-
щи в Русия, където предстои българските педа-
гози към НЦРСГ „Хелън Келър” да продължат 
обучението си в жестомимичен език и тактилен 
жестов език. 
 

Светлозар ПАРАПАНОВ - 
Координатор на НАСГБ, 

Методист на НЦРСГ „Х.Келър” 

БЛАГОДАРИМ НА ДОМАКИНИТЕ  
ЗА ОТЛИЧНИТЕ УСЛОВИЯ! 

 С какво участниците в заседанието на Изпълнителния комитет на ЕССГ ще за-
помнят пребиваването си в нашата страна, добре ли се представи НАСГБ като дома-
кин на този висок европейски форум, затвърди ли тя високия си имидж, който е за-
воювала в международното движение на сляпо-глухите? С цел да разберем това, за-
дадохме три кратки въпроса на някой от участниците в заседанието: 1. Как се чувст-
вате в нашата страна и конкретно в Пловдив? 2. Доволни ли сте от деловата работа, 
която бе свършена в заседанието? 3. Имате ли препоръки към домакините по отно-
шение създадените условия за ползотворна работа, по настаняването и изобщо по 
цялостната организация на проявата? Ето какво отговориха: 

* * * * * * *  

 Сергей СИРОТ-
КИН – Президент на 
Европейския съюз на 
сляпо-глухите и 
председател на рус-
ката асоциация на 
сляпо-глухите 
„Елвира”: 
 1. - Аз съм вече 
за трети път в Бълга-
рия и имам много впе-

чатления от вашата страна. За мен тук винаги е 
било много интересно. Тук аз винаги получа-
вам много информация, включително и зрител-
на, което ми дава точна представа за нещата, 
които ме интересуват. 

2. - На проведеното заседание на Изпъл-
кома на Европейския съюз на сляпо-глухите 
ние обсъдихме редица въпроси, свързани с дей-
ността на нашия съюз. Така например, е плани-
рано през 2012 година в България да се проведе 
Третото общо събрание и Седмата конферен-
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ция по сляпо-глухотата на Европейския съюз 
на слепите и ние обсъждахме подробности око-
ло провеждането на това мероприятие. Също 
така, обсъдихме и въпросите около сътрудни-
чеството между отделните национални евро-
пейски организации на сляпо-глухите – какви 
са нашите възможности за осъществяване на 
такова сътрудничество. Също и какви са съ-

ществуващите проблеми в областта на сляпо-
глухотата. И трябва да кажа, че аз съм напълно 
удовлетворен от работата, която се свърши тук. 
 3. – Тук бяха създадени хубави, отлични 
условия за провеждането на заседанието и аз 
изразявам огромната си благодарност на орга-
низаторите за това. 

Саня ТАРЦАЙ – Вицепрезидент на 
ЕССГ и Председател на Хърватската асоци-
ация на сляпо-глухите: 

1. – Искрено ви казвам, че се чувствам 
тук страхотно. Много ми е приятно. Това е ис-
тинска ваканция за мен. Напоследък имах да 
правя много неща, мислех, че и тук ще е така и 
се опасявах, но ми е много лесно да работя, хо-
рата са страхотни, а ястията, които ни поднасят 
– превъзходни. И всичко това, благодарение на 
Димитър. 

2. - Мисля, че заседанието може да про-
тича по-бързо, по-накратко. Според мен, израз-
ходваме много време за не чак толкова важни 
неща. Има много възможности нещата да се 
подобрят. Това не е само мое мнение – така 
мислят и Тамаш и Геир Йенсен. Мисля, че ре-
дица технически неща, например обсъждането 
на дневния ред, би могло да става предварител-
но по имейл, за да се оползотворява по-добре 
времето на самото заседание. Според Геир, по 
някой точки от дневния ред  би могло да се 

предложат предва-
рителни мнения и 
ние тук само да ка-
жем съгласяваме ли 
се или не се съгла-
сяваме.    Едно въз-
можно решение на 
този проблем е и да 
сменяме председа-
теля – да не е само 
един председател за 
цялото заседание, а 
всеки ден той да се 
сменя. А за всяко решение, което вземем в за-
седанието, да се определи в протокола човекът, 
който е отговорен, самото решение, и краен 
срок за изпълнението му.  

3. - Всичко е чудесно и още от сега ча-
кам да се срещнем отново тук, в Пловдив, през 
2012 г., когато ще се проведе Третото общо 
събрание и Седмата конференция по сляпо-
глухотата на Европейския съюз на слепите. 

     Тамаш Гангл – 
председател на 
Унгарската асо-
циация на сляпо-
глухите: 
 1.    - Стра-
хотно е да бъда тук 
в България, в 
Пловдив, и най-
вече на тази среща. 
Чувствам се много 
добре. Градът е 
много красив – до-

толкова, доколкото можах да го разгледам. Аз 
за първи път съм в България, много се вълну-
вам и ми е много приятно да бъда тук. 
 2. – Днес е третият ден на заседанието и 

смятам, че за сега той беше най-важният и най-
успешният ден в нашата работа, тъй като пър-
вите два дни разисквахме повече протоколни 
въпроси. Днес обсъждаме вече наистина важни 
и интересни неща. Естествено срещата не свър-
шва днес и аз смятам, че ще има за решаване 
още по-важни и по-интересни въпроси и аз 
очаквам с нетърпение следващите дни. 
 3. - Аз съм абсолютно доволен от цялата 
организация, от хотела, от залата, в която се 
провежда нашата среща и особено от храната, с 
която ни гощават. Всичко е много добре. Беше 
страхотно, че имах възможността да видя ва-
шият рехабилитационен център тук, в Пловдив, 
и изобщо да се запозная с работата на вашата 
асоциация на сляпо-глухите. 

* * *  

* * *  
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На 1 май в Горна Оряховица се проведе 
международният турнир по канадска борба за 
купа „Гашевски”. Този турнир, наред с репуб-
ликанското първенство, е с най-висок рейтинг в 
България. В Горна Оряховица функционира 
една от най-добрите школи в България, дала на 
страната ни не един и двама световни и евро-
пейски шампиони в този атрактивен спорт. 

 Благодарение на финансовата подкрепа 
на Община Пловдив можахме да вземем учас-
тие и ние, представителите на обединения 
спортен клуб на сляпо-глухите „Марица” и по 
този начин да се докоснем до състезатели от 
действително висока класа. 

Пътувахме с много добро настроение, 
въпреки, че знаехме, че, най-вече при мъжете, 
там не ни чака нищо хубаво. Надеждите ни за 
добро представяне бяха свързани най-вече с 
жените. Откакто водя отбора в такива състеза-
ния, ние имаме възможност да се докоснем и 
черпим опит от действително най-добрите. Към 
това трябва да добавим и приятелските отно-
шения, които съществуват между състезатели-
те. Срещите ни са били винаги задушевни, из-
пълнени с много хумор и приятелски закачки. 

Състезанието бе открито от кмета на 
града г-н Момков. Приветствие към участници-
те поднесоха председателят на федерацията по 
канадска борба Асен Хаджитодоров и почетни-
ят гражданин на Горна Оряховица, петкратният 

световен шампион Цветан Гашевски, чието име 
всъщност носи турнирът. 

Както винаги, при инвалидите първи за-
почнаха мъжете. Тук крайното класиране мо-
жеше лесно да се предвиди и то се оформи още 
в началото. Марин Пейчев, Георги Киряков и 
Данчо Йорданов окупираха призовите места, а 
ние се наредихме плътно след тях. 

За разлика от нас, жените ни имаха ус-
пешен ден. С изключение на плевенчанката Ве-
личка Драганова, нямаше състезателки от дру-
ги клубове или градове и всъщност нашите мо-
мичета трябваше да се борят между себе си. 
Затова съвсем естествено всички медали от 
тяхната група отпътуваха за Пловдив, с което 
компенсираха мъжкото представяне на клуба. 

 Както обикновено, всяко състезание ни 
настройва все по-бойко за бъдещите ни прояви 
край масата за канадска борба. В това отноше-
ние ни предстои едно наистина „горещо” лято. 
Задава се пет кръговият турнир за хора с ув-
реждания в Бургас, Плевен, Пловдив, Варна и 
София. И, за капак, в средата на септември е 
републиканското първенство в Поморие. На-
деждата ни е да се намерят средства да участва-
не във всички тях, защото тренировките са си 
тренировки, но истинските спортисти се раж-
дат в състезанията. 
 

Кирил ДАМЯНОВ 

В ТО-Пловдив: 

ИСТИНСКИТЕ СПОРТИСТИ СЕ РАЖДАТ В СЪСТЕЗАНИЯТА   

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

В ТО-Варна : 

ИЗЛЕТ В ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ 
Ние, сляпо-глухите от 

териториалната организация в 
морската столица, решихме да 
си направим излет до курорта 
св. Константин и Елена. Пос-
ветихме го на 65-та годишнина 
на Деня на победата, ознаме-
нувал края на войната с нацис-
тите. 

В уречения час се съб-
рахме 18 души и потеглихме, 
въпреки мрачното облачно 

време. Не се уплашихме от 
прогнозата на синоптиците, 
предсказали сериозни дъждо-
ве. Направихме си чудесна 
разходка из големия парк край 
морето. Посетихме и изложба-
базар на красиви цветя. Не 
подминахме, също така, едно-
именния манастир в парка, къ-
дето запалихме свещички за 
здраве. Накрая, малко поизмо-
рени от разходката и натрупа-

ните впечатления, успяхме да 
избегнем дъжда в едно от заве-
денията в курорта, където с 
охота похапнахме картофки, 
полети с  бира. 

Доволни от разходката, 
се завърнахме с намерението 
скоро отново да повторим из-
лета в красивите околности на 
града ни. 

 
Величка НИКОЛОВА 
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По инициатива на СНЦ „Хобисклуб”,  
на 5 май се събрахме на мълчалив протест на 
площада на нашия град. В него взеха участие 
представители на всички  НПО за и на хора с 
увреждания. Разбира се, активно се включихме 
и ние, членовете на ТО на сляпо-глухите в Доб-
рич. На представителите на властта бе връчена 
декларация с исканията на хората с увреждания 
за по-добър и достоен живот, както се полага 
на европейски граждани. В нея се иска приема-
нето на нов закон за интеграция на хората с ув-
реждания в обществото и незабавно връщане 
на отнетите ни два безплатни билета за пътува-
не с автобус през годината. Настояваме, също 
така, за изплащането на т.нар. „петолевки” да 
става чрез НОИ, както и да се постигне спра-
ведливост при субсидирането на организациите 
на хората с увреждания. Не са пропуснати и 
традиционните ни искания за осигуряването на 
достъпна архитектурна среда и шанс за реали-
зиране на трудовата борса за хората с уврежда-
ния, както и внедряване на европейските стан-
дарти при социалните услуги при тях и снабдя-

ването им със съвременни и функционални по-
мощни технически средства. 

От страна на нашата териториална орга-
низация бяха специално добавени още точки 
към декларацията: сляпо-глухотата да бъде 
призната за отделно, уникално увреждане, със 
специфични изисквания за рехабилитация и 
хората с двойни сензорни увреждания да полу-
чават най-високите инвалидни пенсии, добав-
ката за чужда помощ за час да бъде не 5, а 15 
лв., слуховите апарати да се подменят на 3, а не 
както е сега – на 6 години. За всички нуждаещи 
се да бъдат осигурени интерпретатори. 

На протеста присъстваха представители 
на всички медии от града ни, които подробно 
отразиха в пресата и електронните издания на-
шите искания. Надяваме се, че те ще достигнат 
и до ушите на управниците ни, които да се 
вслушат в тях. 

Калинка  ПАНАЙОТОВА 

Всички добре си спом-
няме хубавото утро на 27 май 
1998 г. Гост на добруджанци 
бяха Димитър Парапанов и 
неговият син – Светлозар. Бя-
ха дошли в Добрич, за да учре-
дим дружество на сляпо-
глухите и в нашия край. Дълго 
умувахме дали такова дружес-
тво е нужно, като се има пред-
вид, че съществуват организа-
ции на слепите и на глухите. 
Все пак решихме да поставим 
началото. Учредителите тогава 
бяхме 14 човека. В момента 
териториалната ни организа-
ция наброява 38 сляпо-глухи 
члена от града и областта. 

Труден беше пътят, 
който извървяхме, но със съв-

местните усилия на всички за-
интересовани, постигнахме 
завидни успехи. 

 Една от задачите ни бе да 
снабдяваме хората с помощни 
технически средства, за да мо-
гат да общуват със своите 
близки, да ползват радио и те-
левизия пълноценно. Трябва-
ше да се погрижим и за орга-
низиране на свободното им 
време, да им осигурим въз-
можности да изявяват своите 
способности. Така създадохме 
групата за стари градски песни 
и автентичен фолклор, поетич-
но дуо и т.н. Петима от нас са 
членове на поетичния клуб 
„Вдъхновение” към НАСГБ. 
През 2005 г. създадохме и 

спортен клуб „Устрем”. За 
поддържане на активната си 
двигателна дейност ползваме 
както добре оборудвания каби-
нет по ЛФК в Центъра за соци-
ална рехабилитация и интегра-
ция, така и градската зала 
„Добротицае” в Добрич. 

 С желание участваме в 
различни инициативи на хора 
с увреждания на местно и на-
ционално ниво и винаги се 
представяме успешно. Свиде-
телство за това са многото от-
личия, статуетки и плакети, 
които са аранжирани на видно 
място в клуб „Детелина” – по-
мещението, което ползваме за 
ежедневните ни събирания. 
Три години поред – от 2006 до 

12 ГОДИНИ ПО ПЪТЯ НА УСПЕХИТЕ 

В ТО-Добрич: 

ПОСТАВИХМЕ ИСКАНИЯТА СИ ПРЕД ВЛАСТТА 

* * * * * * *  
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2009 наши членове биват 
включвани в сборника 
„Дарования на нашия град” 
издаван от Ротари клуб и Об-
щина Добрич. 

 През годините сме ут-
върдили партньорски контакти 
с представители на медиите. 
Участваме с мнения и оценки 

при съставяне на местните по-
литики за хората с уврежда-
ния. Реализирали сме седем 
проекта с финансовата помощ 
на общинската администрация 
в града ни. 

 Даваме си сметка, че 
трудно бихме оцелели без при-
ятелски протегнатата ръка на 

много институции, фирми, хо-
ра. Списъкът на тези, на които 
дължим благодарност от все 
сърце, е внушителен. 

     Дълбок поклон, приятели! 

 

Калинка КОВАЧЕВА- 

председателка на ТО-Добрич 

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

В ТО-Шумен: 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ НАВЪРШИ 8 ГОДИНИ 

На 15 май сляпо-глухите от териториал-
ната организация в Шумен се събрахме в парк 
„Кьошковете”, за да отпразнуваме 8-я рожден 
ден от създаването на организацията. Денят 
беше топъл и леко ветровит и свежият въздух 
действаше като балсам на всички, тъй като чле-
новете на организацията излизаха за пръв път  
сред природата след дългата и тежка зима. Рад-
ваха се на красивата зеленина, на птичите пес-
ни, на чистите алеи в парка. 

Най-напред присъстващите разгледаха 
зоокъта в парка, след което се настаниха в кра-
сивата и добре поддържана градина. Те бяха 
поздравени от временно изпълняващият длъж-
ността председател на организацията Йорданка 
Стайкова. Сътрудничката изнесе кратка беседа 
за създаването на шуменската териториална 
организация през 2002 г. Бе прочетен и поздра-
вителният адрес от Управителния съвет на 
НАСГБ и лично от нейния председател Дими-
тър Парапанов, на хората бяха предадени и 
поздравленията по телефона от първичната и 

териториалната организация на слепите в града 
ни. 

Бяха разгледани и редица въпроси, свър-
зани с дейността на организацията ни – въпро-
сът с дарителството, нуждата от набирането на 
нови членове, отговарящи на условията за 
членство в асоциацията на сляпо-глухите, раз-
витието и изявите на група „Еделвайс” и др. 

В изказванията на членовете на ТО про-
лича привързаността и любовта на хората към 
тяхната организация. Войка, Сашка и Дочка 
изразиха положителните си впечатления и мне-
ния за съюзния живот и значението за всички 
на разнообразните мероприятия, които се про-
веждат в нея. 

Почерпихме се в ресторанта, намиращ 
се в парка и си пожелахме да бъдем здрави и 
задружни. Да се радваме на успехите, които 
постигаме и сме все така ентусиазирани, за да 
преодоляваме трудностите, които ни съпътст-
ват в ежедневието. 

Върбинка СТАНКОВА 

В ТО-Плевен: 

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ,  
ПОДАЛИ НИ  БЕЗКОРИСТНО РЪКА… 

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

На 28 май в Клуба на инвалида в Долни 
Дъбник най-младата и малобройна  територи-
ална организация на сляпо-глухите проведе 
своето годишно-отчетно събрание. Присъства-
щите бяха ентусиазирани и от посетилите ги 
специално за случая гости – членът на Управи-
телния съвет на НАСГБ и председател на ТО-
Перник, Соня Захариева, председателите на 

ТСО на ССБ в гр. Левски Тодор Любенов и в 
Долни Дъбник Веселина Вълчинкова, приятели 
и съмишленици. 

Организаторите спазиха всички указа-
ния за провеждане на отчетното събрание. Док-
ладът на УС на ТО беше изчерпателен и обхва-
щаше различните аспекти от дейността на орга-
низацията. Не липсваха и благодарности към 
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всички онези, които са им подавали приятелска 
ръка и са допринасяли за решаване на стоящите 
пред тях проблеми. Хората благодариха за 
свършеното и на своята председателка Величка 
Драганова, която е очарователна не само с вън-
шността и приветливата си усмивка, но и с  та-
ланта и умението си да общува с всички члено-
ве на организацията и техните придружители. 
Много от изказалите се отправиха към нея сво-
ите благодарности за всичко, което тя е напра-

вила през двете години от създаването на ТО-
Плевен и изразиха готовността си да се борят 
докрай за отстояване на правата на хората с ув-
реждания. 

Настроението на присъстващите се при-
повдигна и от добре подредените маси с вкус-
ния обяд. А гостите от гр. Левски ни зарадваха 
с подготвената от тях програма. 

 

Величка ВЪЛЧИНКОВА 

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

В ТО-Стара Загора: 

ПОКЛОНИХМЕ СЕ  ПРЕД  ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ 
 Като потомци на героична и древна 

Стара Загора, на 2 юни ние също отдадохме 
почит на загиналите за нашата свобода герои. В 
парк "Българско опълчение", известен на старо-
загорци като "Чадър могила", високо на хълма, 
се издига най-величественият паметник на гра-
да ни - "Самарското знаме". На това място през 
юли и август 1877 г. са се провели най-
ожесточените боеве за Стара Загора по време 
на Руско-турската освободителна война, когато 
българското опълчение и Самарското знаме 
получават своето бойно кръщение. Дали, защо-
то часът беше едва 11, но ние се оказахме пър-
вите положили цветя на костницата в основата 
на монумента. Надявам се, че и други хора след 
нас на този ден са изкачили стоте стъпала, поне 

за да прочетат думите : "Стара Загора – с теме-
ли в кости забити! 

Ангелина КРЪСТЕВА 

НАСГБ СИ Е МОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ!..  
 С много трудности ме срещна живота, 
много препятствия се наложи да мина по пътя 
си, но когато правя равносметка, изпитвам са-
мо благодарност към съдбата, че ме дари с две 
чудесни деца, С КОИТО СЕ ГОРДЕЯ И КОИ-
ТО МЕ КАРАТ ДА ОБИЧАМ ЖИВОТА и да 
не му се оставям. И дъщерята Биляна, и синът 
Цветан, са вече големи хора, семейни, имат ху-
бави, стабилни семейства, чувствам обичта и 
подкрепата им, а най-хубавото е, че ме дариха с 
внуци. Дъщерята завърши българска и английс-
ка филология в Пловдив, омъжена е в Несебър, 
там си имат интернет-магазин и само преди 

малко повече от месец роди дъщеричка.  Преди 
дни се върнах от там. Каква радост! Синът пък 
работи във фотоателие в София и има син на 
две годинки. И там се чувствам обичана и же-
лана. Има ли нещо по-важно за една майка! 
 Аз съм Искра Пръшева и съм родена пре-
ди петдесет и една години в красивия балканс-
ки градец Белица – там, където се събират три 
планини – Рила, Пирин  и Родопите, а сега пък 
се прочухме и с парка за танцуващи мечки. Ро-
дителите ми бяха обикновени, трудови хора. 
Баща ми работеше като тракторист и парна-
джия, майка ми – в цех за пластмасови детайли. 
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Със сестра ми – три 
години по-малка от 
мен, имахме хубаво, 
волно детство. Докато 
не започнаха неволите 
ми със здравето… 
 БЯХ САМО НА 4 
ГОДИНИ, КОГАТО 
СЕ ПОЯВИ ПРОБЛЕ-
МЪТ МИ СЪС СЛУ-
ХА. Имала съм силна 
кашлица, която докто-
рите решили, че е за-
разна и започнали да 
ме лекуват със стрепто-
мицин. Кашлицата из-
лекували, но с цената 
на увреждане на слуха 
ми. Спряла съм разви-
тието на говора си и само благодарение на то-
ва, че хората около мен навреме са взели мер-
ки, се научих да говоря правилно. 
 Започнах първи клас в редовно училище в 
Белица. Учителят ми  Динов реши, че с тези 
проблеми в говора не съм за тях и ме е насочи 
към помощното училище, намиращо се на десе-
тина километра от Белица. Там обаче е за умст-
вено изостанали деца и съвсем скоро препода-
вателите от училището установили, че съм ум-
но и будно дете и нямам работа при тях. Насо-
чиха ме към училището за деца с увреден слух 
в София, където бях една година. Тя обаче бе 
много важна, за да оправя говора си. И до сега 
си спомням, как учителят Василев ме караше 
почти до припадък да повтарям звука „с”, дока-
то най-после успях да започна да го произна-
сям правилно. С БЛАГОДАРНОСТ СИ СПОМ-
НЯМ И ЗА СУРДОПЕДАГОЖКАТА ГРЪНЧА-
РОВА, която е с най-голям принос за моето 
правилно произношение. Неотдавна с нея се 
срещнахме случайно и за моя голяма изненада 
и радост, тя ме позна. 
 За да запазя постигнатото по отношение 
на говора и понеже бях силна ученичка, след 
година се върнах отново в масовото училище в 
Белица. И това беше правилно – сред останали-
те деца  аз още повече подобрих артикулацията 
си. Завърших там 8 клас и с една моя приятелка 
– Валя, с която бяхме заедно в училището в Со-
фия и продължихме да поддържаме контакти, 
се „вейнахме” чак в Горна Оряховица – в по-
лиграфическо училище за глухи. От там, освен 

занаята на сло-
вослагател, ми 
остана и усвоя-
ването на жесто-
мимичния език. 
А също и изпъл-
нението на синх-
ронно пеене с 
жестомимика, с 
което редовно се 
явявам и печеля 
награди на фес-
тивалите на  
НАСГБ. Поста-
вихме началото 
на този вид 
творчество при 
подготовката на 
училищен праз-

ник, свързан с пролетта и първите песни, които 
направихме по този начин, бяха „Стани, стани, 
юнак балкански” и „Питат ли ме дей зората”. 
 След завършване на училището животът 
ме грабна и завъртя във вихъра си. Три години 
работих като словослагател в „Тих труд” – Со-
фия, после се омъжих, родиха се и децата. За 
съжаление, бракът ми просъществува само го-
дина и половина. Отгледах децата си самичка, 
с помощта на родителите ми, изучих ги и ги 
възпитах, докато всеки хвана пътя си. 
 ПРОБЛЕМИТЕ МИ СЪС ЗРЕНИЕТО ЗА-
ПОЧНАХА, ДОКАТО БЯХ В „ТИХ ТРУД”. 
Казаха ми – дегенерация на ретината, която ве-
роятно е последица от увреждането на слуха. 
Отначало  нещата бяха по-леки, после започна-
ха да се задълбочават. Сега трудно различавам 
образи, виждам само силуети, а отвън – на 
слънце, изобщо не виждам. Това ме принужда-
ва повечето време да си бъда в Белица и да се 
занимавам предимно с домакинската работа. 
Слава богу, родителите ми още са живи, живе-
ем заедно и в немалка степен в ежедневието си 
разчитам на тях. Освен готвенето, много оби-
чам и да плета и от тази ми страст най-много 
„намазват” внуците ми. 
 ЕДИН НАИСТИНА ВАЖЕН МОМЕНТ В 
ЖИВОТА МИ Е НАЧАЛОТО НА ЧЛЕНСТВО-
ТО МИ В АСОЦИАЦИЯТА НА СЛЯПО-
ГЛУХИТЕ. Членувам в Съюза на глухите в 
България от 1989 г. и дори бях председателка 
на дружеството в Разлог. Като такава четях ре-
довно вестник „Тишина”. Там за първи път 
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прочетох за Хелън Келър и за това, което тя е 
постигнала, без да има слух и зрение. Тогава си 
мислех, че и тук трябва да има такава организа-
ция, която да помага на такива хора да се раз-
виват. И ето, че пред август 1997 г., пак в съ-
щия вестник, прочетох, че в Пловдив се е съз-
дала асоциация на сляпо-глухите. Веднага се 
заинтересувах как мога да се свържа с тези хо-
ра. Писах лично на председателя на СГБ Васил 
Панев, той ми отговори  и ме насочи към г-н 
Парапанов. Писах му, чухме се и по телефона и 
когато, през 1998 г. бях в Пловдив, в рехабили-
тационния център на ССБ, се запознахме и аз 
станах член на асоциацията. Добре си спомням 
условията, при които започна своята дейност 
асоциацията на сляпо-глухите, виждам и сега 
какво е и мога да направя разликата и колко 
напред е отишла тя, въпреки многото труднос-
ти, благодарение на упоритостта и  твърдостта 
на своя председател Димитър Парапанов. Ма-

кар, че Белица е далеч, членувам в пловдивска-
та териториална организация, тъй като при нас 
няма достатъчно хора с зрителни и слухови ув-
реждания, с които да сформираме самостоятел-
на организация. 
 Често, когато в ТО-Пловдив има мероп-
риятие, ми се налага да пътувам от Белица. 
Доста път е, но винаги тръгвам с радост. Както 
споменах по-горе, членувам в СГБ. Член съм и 
на съюза на слепите в България, сега даже съм 
председател на ТО на съюза в Разлог, но ТВЪР-
ДО МОГА ДА КАЖА, ЧЕ МОЯТА ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ Е НАСГБ. В нея аз се чувствам пълно-
ценна, на мястото си. Грижата за всички нас, 
нейните членове, разнообразните мероприятия, 
ни дава възможност да се срещаме, да се сприя-
теляваме, обединява и сплотява ни и това се 
отразява положително на живота на всеки от 
нас.  Надявам се, че така ще бъде и за в бъде-
ще… 

НЕЗРЯЩА ПЛОВДИВЧАНКА Е „ТАЛАНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ” 

 Едно пловдивско момиче, загубило зрени-
ето си още в бебешка възраст, се пребори с не-
вероятната конкуренция на хора с разнообраз-
ни таланти и грабна убедително приза на пър-
венството, благодарение на невероятния си 
глас, в шоуто на БТВ „България търси талант”. 
По този начин ученичката Богдана Петрова за 
пореден път доказа, че когато Господ раздава 
различни дарби на хората, не се интересува да-
ли човекът вижда, чува, дали е в инвалидна ко-
личка или има друго някакво увреждане. Най- 
важна е дарбата и упоритостта и целенасоче-
ността, с която човекът се стреми да я развива, 
да преодолява препятствията пред себе си и да 
гони съвършенство. 
 Всички ние, пред малкия екран, станахме 
свидетели как постепенно, при своите явявания 
на подиума, Богдана разцъфтя като красиво 
цвете. От свитото и малко недодялано момиче 
при първото си явяване, на финала тя беше ве-
че ефектна и фина дама, със самочувствие и  
увереност в своите способности, което й позво-
ли да разкрие в пълна мяра огромния си талант 

и да покори 
България. 
Талант, кой-
то й открива 
пътя към го-
лемите сце-
ни. По приз-
нанието на 
организато-
рите на шоу-
то, изпрате-
ните за нея 
вотове са 
били безпре-
цедентно 
много. 
  
 Самата Бог-
дана разказ-
ва с вълне-
ние за свои-
те колебания 
и надежди 
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при явяването си в шоуто: 
 - В началото не бях сигурна дали изобщо 
ще ме допуснат до кастинга за участие. След 
това предполагах, че ще бъда отстранена още в 
първия кръг, но постепенно увереността ми в 
собствените сили укрепваше и накрая, въпреки 
съмненията, вече се борех за спечелването на 
приза… 
 Вечерта на 24 май, когато беше финалът 
на шоуто, Боги успя да пребори сериозната 
конкуренция на невероятната 9-годишна певи-
ца от Варна Елисавета Ганчева,  на неподража-
емите русенски танцьори от Effect и на още 
осем индивидуални изпълнители и групи, пред-
ставящи се в различни жанрове и достигнали 
истински висоти при своето представяне. 
"Истинският талант се нуждае от възможност, 
не от награда. И мисля, че Боги е много спо-
лучлив избор. Мисля, че няма такъв глас в мо-
мента в България" - казва за нея членът на жу-
рито Любен Дилов-син. 
 Разбира се, по утвърдена нашенска тради-
ция, веднага се появиха и ожесточени противо-

положни мнения на несъгласие с класирането. 
Но не това е притеснителното – всеки има сво-
ите виждания и разбирания и не е задължител-
но те да съвпадат с мнозинството. Неприемлив 
е тонът, с който в много случаи се проявяват 
тези несъгласия – груб, жлъчен, целящ да оби-
ди и нарани другия: вотът бил манипулиран и 
класирането било решено предварително, хора-
та гласували за Богдана от съжаление, а не за-
щото я харесвали, употребяват се обидни епи-
тети и т.н. Какво да се прави – простотията е 
вечна и неизкоренима! По тази логика и фено-
вете на Андреа Бочели и Стиви Уондър вероят-
но ги боготворят само от едното съжаление… 
 Всичко това обаче не бива нито за миг да 
омаловажава успехът на Богдана Петрова, уве-
реността на голяма част от българите, че едно 
телевизионно шоу роди нов голям талант, кой-
то тепърва ще се доказва и ще покорява върхо-
вете. Да не говорим пък за това, че нейният ус-
пех е пример и надежда за много хора с увреж-
дания у нас… 

Емил ПЕХЛИВАНОВ 

На ръка не гледам, карти не хвърлям, 
но реално живота наш преценявам! 

КЪМ ЕВРОПА 
 
Кой поведе ни към Европа? 

По налъми без каишки. 

Голи, гладни, в дрипи 

Сърца пусти и присвити. 

По витрини гледаш изобилие. 

По телевизията – купони текат. 

Забързан, уморен у дома прибираш се 

И в кой ли свят живееш, питаш се. 

О да, имаме многочислен парламент. 

 С колите си лъскави профучават край теб. 

С дрехи и тоалети, незнайно откъде взети. 

Слушаш всеки ден обещания празни, 

а в джоба си монетите броиш. 

Къде е достойнството българско? 

Къде е гордостта на Ботев и Левски? 

Събуди се българино и кажи: 

„Аз потомък съм на героите от „Радецки” 

Не свеждайте глави смирено 

Вдигнете гордо своите чела! 

 
Величка ДРАГАНОВА 

В СЪРЦЕТО 
 

То скрито е в сърцето – 

вълшебно, невидимо цвете. 

Носи добро и радост, 

на всекиму е нужно – дори на детето. 

 

Спира злини и болки, 

като птичка на воля лети. 

Трие нашите сълзи, 

обичта е това цвете. 

Тя не е злато, не е пари. 

Не се продава. 

Стои в сърцата ни 

и слънце раздава. 

 

Подарявам ви това цвете! 

Името му е Обич. 

Нека да свети в сърцето 

и щастие да ви носи! 
 

 

 

 

 

Елена ГУТМАН 

„Засадете най-дъхавото цвете – ДОБРОТО!”  
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 Еньовден е стар славянски празник, който 
се чества на 24 юни всяка година. На същата 
дата източно православната християнска църква 
чества деня на Йоан Кръстител и често обредите 
и традициите на двата празника се преплитат. 
Празникът съвпада с лят-
ното слънцестоене, затова 
и много от поверията и 
обичаите са свързани с пъ-
тя на небесното светило и 
култа към него. На този 
ден своя имен ден празну-
ват всички с имена Еньо, 
Енчо, Йоана, Йоан, Яни, 
Яна, Янка, Янита, Янко, 
Янчо. 
  Според народ-
ното поверие, на Еньовден започва далечното 
начало на зимата — казва се „Еньо си наметнал 
кожуха да върви за сняг“. Вярва се, че сутринта 
на празника, когато изгрява, слънцето „трепти“, 
„играе“ и който види това, ще бъде здрав през 
годината. Точно по изгрев всеки трябва да се 
обърне с лице към него и през рамо да наблюда-
ва сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът 
ще бъде здрав през годината, а очертае ли се 
наполовина — ще боледува. 
 За Еньовден е характерно „грабенето“ 
 (краденето) и „маменето“ на плодородието от 
нивите и добитъка, макар че ритуала се прави и 
на Гергьовден. Казват, че жени (баятелки, ма-
гьосници) отиват на чужда нива, събличат се 
голи и извършват различни ритуали. Тогава 
стръковете на нивата им се покланят. Прав оста-
ва само един стрък и това е царят на нивата. То-
гава магьосницата го откъсва и го носи на своя-
та нива или на нивата на този, който е поръчал 
„краденето“. Вярва се, че с царя тръгва и плодо-
родието на нивата. За предпазване от такова 
„открадване“, срещу празника стопанинът сам 
жъне своята нива в средата или в четирите ъгъ-
ла, за да я намери житомамницата вече 
„обрана”.    
 Смята се, че на Еньовден различните тре-
ви и билки имат най-голяма лечебна сила, осо-
бено на изгрев слънце. Затова е най-добре да се 
берат рано сутринта преди изгрев слънце. Же-
ните — баячки, магьосници, ходят сами и берат 
билки, с които после лекуват и правят магии. 
Набраните за зимата билки трябва да са „77 и 
половина“ — за всички болести и за „болестта 
без име“. От набраните билки, между които на 

първо място е еньовчето, жените правят еньовс-
ки китки и венци, вързани с червен конец. Сут-
ринта по китката гадаят за здравето на този, ко-
муто е наречена. Еньовските китки и венци се 
окачват на различни места из дома и през годи-

ната ги използват за лек 
— с тях кадят болните, 
запойват ги или ги окъп-
ват с вода, в която са то-
пили китките или венците. 
С тревите и цветята, наб-
рани на празника, увиват 
голям еньовски венец, 
през който се провират 
всички за здраве. Той съ-
що се запазва и се използ-
ва за лекуване. 

 Докато билките, които се берат на Гер-
гьовден се използват за лекуване на добитъка, 
то еньовденските билки се използват за лекува-
не на хората. С тях, според народните вярвания, 
се лекуват бездетни жени, прогонват се зли ду-
хове, правят се магии за любов и омраза. Смята 
се, че от този ден продължителността на деня 
започва да намалява, а годината клони към зи-
ма. За лечение и гадаене, при залез слънце се 
взима от чист сладък извор „мълчана во-
да“ (налята при пълна тишина, за да не се погу-
би от човешки глас магическата иd сила). През 
нощта срещу празника не бива да се пие вода, 
нито да се налива, а в самия ден не се пере, за да 
не се поболее член на семейството. Има също 
така поверие, че в нощта срещу Еньовден там, 
където има заровено имане, от земята излиза 
син пламък. 
  На Еньовден също се гадае за здраве, же-
нитба и плодородие. Прави се обичая напяване 
на китки или пръстени по същия начин, както и 
ладуването. В някои райони за гадания се из-
пълнява обичая „Еньова буля“, в който участват 
момите, а гадаят за всички - моминските китки 
за женитба, на останалите — за здраве и плодо-
родие. Булята е момиченце — изтърсак 
(последно на майка). Обличат го като булка, 
слагат му и накити, но булото е червено. Четири 
моми грабват булята и я разнасят из селото.  Ид-
ва ред на ладуването. Момите пеят песни, из-
важдат от голям котел натопените си от сутрин-
та китки с пръстенчета, наречени на ергените. В 
други райони се прави напяване на паламарки, 
които заместват китките и пръстените.  

24 ЮНИ – ЕНЬОВДЕН 
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СМЕСЕНА САЛАТА 
/предложение на София Ганичева от Добрич/ 

 

 Продукти: 6 картофа, връзка зелен лук, връзка магданоз, 2 моркова, целина, 3-4 червени 
репички, 1-2 печени чушки, 5 маслини, лимонов сок /оцет/, сол , олио. 

  Начин на приготвяне: Картофите се сваряват, обелват се и се нарязват, прибавят се наря-
заните на ситно магданоз, лук, целина, настърганите моркови. Всичко се овкусява със сол, лимо-
нов сок и олио и се украсява с червени репички, маслините и нарязаните чушки. 
 

РИБЕНА ЧОРБА 
/предложение на Митър Петров от Каварна/ 

 

 Продукти: 200 гр. бяла риба, 200 гр. сафрид, 1 глава лук, 1 морков, 7-8 дребни картофа, 100 
гр. печурки,1 чушка, 50 гр. масло, 3-4 скилидки чесън, целина, девисил, магданоз, черен пипер, 
червен пипер, 1 лимон. 

  Начин на приготвяне: В тенджера с подсолена вряща вода слагаме да се варят всички зе-
ленчуци, нарязани на едро, а картофите – цели. В друг съд сваряваме рибата на пара. Сафрида 
обезкостяваме, бялата риба нарязваме на едри хапки. Към зеленчуците добавяме маслото и суше-
ния девесил. Десет минути преди да е готова супата добавяме сафрида, а накрая – бялата риба. 
Преди да  свалим от огъня, слагаме настъргана лимонова кора, изстискваме лимонов сок на вкус 
и поръсваме обилно с пресен магданоз. При сервиране поръсваме със смлян черен пипер. 
 

ПРЕСЕН ЛУК С ЯЙЦА 
/предложение на Марийка Атанасова от Добрич/ 

 

 Продукти: 3-4 връзки пресен лук, 1 връзка магданоз, 1 връзка киселец, 100-150 гр. спанак, 
3-4 с.л. олио, 2-3 яйца / ако решите да са на гнезда, по едно на човек/ 

 Начин на приготвяне: Почистените и измити зеленчуци нарязваме и задушаваме, докато 
останат на мазнина. Прибавяме бърканите яйца, посоляваме и бъркаме до готовност на яйцата. 
Ако желаете, може да направите гнезда, като чукнете яйцата на разстояние едно от друго. Изк-
лючваме котлона и оставяме върху него ястието до стягане на яйцата. 

 
ГЪБИ С БЯЛО ВИНО 

/предложение на Александра Тодорова от Шумен/ 
 

  Продукти: Половин кг. гъби – печурки или сърнели, малка глава нарязан на ситно или 
настърган на ренде лук, млян черен пипер, 1 с.л. брашно,1 к.ч. бяло вино и сол на вкус. 

  Начин на приготвяне:  Гъбите се измиват и нарязват на парчета. Прибавя се малка глава 
нарязан на ситно или настърган на ренде лук, млян черен пипер, 1 с.л. брашно. Всичко се запърж-
ва, прибавя се 1 к.ч. бяло вино и сол на вкус. 
 

БУЛЬОН С ПИЛЕ 
/предложение на Пенка Желева от Добрич/ 

 

  Продукти: 300 гр. месо от пиле, половин глава лук, 30 гр. брашно, 30 гр. краве масло, 1 
морков, парче целина, 1 дафинов лист, сол, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Месото, лукът, целината, морковът и дафиновият лист се варят, до-
като месото се развари. Всичко се прецежда през гъста цедка. Отделно се изпържва брашното в 
маслото, докато стане златисто. Постепенно в него се сипва бульонът. Наръсва се със сол и черен 
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пипер. Вари се на слаб огън 10 мин. Прибавя се нарязаното на ситно пилешко месо. Бульонът се 
сервира горещ. 
 

АГНЕШКИ ДЕЛИКАТЕС 
/предложение на Весела Драганова от Плевен/ 

 

 Продукти: 1 бр. агнешки комплект заедно с лоената кърпа, 1 ч.л. червен пипер, 100 гр. маз-
нина /мас или олио/, 1 суха чушка, 2 к.ч. ориз, сол и подправки на вкус. 
 Начин на приготвяне: Шкембето и кърпата се измиват и се оставят настрана. Останалата 
карантия се нарязва на ситно с ножица. Прибавят се останалите продукти и хубаво се разбъркват. 
С така получения пълнеж внимателно се напълват шкембето и кърпата. Кърпата може да се наре-
же и на по-малки парчета, колкото юмрук. Шкембето се нанизва отгоре с 20 см. клечка. Всичко 
се нарежда в съд за печене, залива се с вода и се пече на умерена температура 2 часа. 
 

ТИКВИЧКИ НА ФУРНА 
/предложение на Веселка Бърсанова от Каварна/ 

 

 Продукти: 1 кг тиквички, 1 ч.ч.  прясно мляко, 120 гр. настъргано сирене, 3 яйца, олио, сол. 
 Начин на приготвяне: Тиквичките се измиват добре и се нарязват на парчета. Слагат се в 

тенджера с малко вода на огъня и се задушават до омекване. Отцеждат се от водата и се намачк-
ват с вилица. Отделно се смесват яйцата, млякото и сиренето. Към получената смес се прибавя 
пюрето от тиквички и се поръсва със сол. Сместа се слага в намазана с олио тавичка и се пече във 
фурна 25 мин. Ястието се сервира горещо. 
 

МЕКИЦИ 
/Предложение на Сийка Желязкова от Варна/ 

 

 Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. захар, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. сода за хляб, 1 с.л. оцет, 1 
кг.брашно. 
 Начин на приготвяне: Продуктите се смесват, като последно постепенно се сипва брашно-
то. Замесва се меко тесто, от което се късат малки топчета и се разтягат във всички посоки. Меки-
ците се пържат в дълбок тиган с много олио. 
 

АНГЛИЙСКИ СЛАДКИШ 
/предложение на Стоянка Сидерова от с. Красен/ 

 

  Продукти: 5 яйца, чаена чаша и половина захар, пакетче краве масло, 1 бакпулвер, кофич-
ка кисело мляко, мармалад от кайсии, 1 ч.ч. нарязани орехи, 12 с.л. захар за глазурата, ванилия. 
 Начин на приготвяне: Жълтъците се разбиват със захарта. Прибавя се разтопеното масло, 
ванилията, брашното, пресято с бакпулвера и киселото мляко. Изсипва се в тава, предварително 
намазана с масло и поръсена с брашно. Пече се на силна фурна около 30 мин. След това се намаз-
ва с повече мармалад и се поръсва с орехите. Белтъците се разбиват с 12-те лъжици захар на 
твърд сняг, който се разстила върху сладкиша. Връща се отново във фурната и се запича при 150 
градуса до порозовяване. 

 

ЛЕСЕН СЛАДЪК САЛАМ 
/предложение на Кирил Дамянов от Пловдив/ 

 

 Продукти: Две и половина кутии обикновени бисквити две кутии лимонови резанки или 
локум, едно пакетче 125 грама масло. 
 Начин на приготвяне: Бисквитите се натрошават на ситно, разтопява се маслото, към него 
се добавят лимоновите резанки или локума и  също се разтопяват. Сместа се оставя леко да изс-
тине и се смесва с бисквитите. Получената хомогенна маса се оформя върху найлоново парче във 
формата на салам, завива се плътно, стяга се добре и се оставя в хладилника за два часа. Консу-
мира се с всякакъв вид напитки, като се реже на колелца. 
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АЛЕРГИИТЕ СЕ ОБОСТРЯТ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ 
 

 Хората, които имат някакви хра-
нителни алергии, обикновено са наяс-
но с този проблем. Ако не, със сигур-
ност проблемът ще се изясни след 
консултация със специалист. При вече 
поставена диагноза, диетотерапията 
изисква изключване на съответната 
алергизираща храна и приемане на 
медикаменти, с които се понижава 
алергичната реакция на организ-
ма. След дълъг период на лечение, 
при променена алергична нагласа на 
организма, с много внимателно и до-
зирано включване на съответната хра-
на пациентът може да  премине към 
консумация. 
  Най-често алергични реакции се 
проявяват след консумация на плодове с мъхести обвивки, каквито са кайсията, прасковата, а съ-
що и ягодите. Особено рискови групи за развитие на хранителна алергия са малките деца, юно-
шите и хората от третата възраст.  Ако се прояви алергична реакция, терапията изисква пълното 
изключване на алергизиращите хранителни продукти. 
  Алерголозите са на мнение, че реакцията би била по-слаба, ако не ги консумират с мъхеста-
та обвивка, или когато се пие само сокът. За да се избегнат неприятни последици, преди да започ-
не консумацията дори на минимални количества от алергезиращата храна, задължително трябва 
да се направи консултация с алерголог или специалист по хранене и диететика. 
  За съжаление, при хора, които са алергични към един фактор на въздействие, при неподхо-
дяща терапия се разширява спектърът на факторите, причиняващи алергични реакции. Важно е 
тези пациенти да внимават и ако е възможно, да не провокират алергичните реакции. 
   Често полените, особено мъхчетата на тополите, които са в големи количества във 
въздуха през лятото, могат да претоварват имунната система и да провокират някои хранителни 
алергии. Ако пациентите страдат от сенна хрема, но все още не са проявили алергични реакции 
към хранителни продукти, трябва внимателно до консумират високоалергизиращите плодове, 
особено мъхестите. 
 Алергична реакция при децата често може да бъде отключена от свръхконсумирането на 
прясно краве мляко. Рискът е завишен и при консумиране на повече от 700 милилитра прясно  
мляко на ден по време на бременността. Прясното мляко е рисково и по отношение на отключва-
не на алергична реакция при бебето. По тази причина прясно и кисело краве мляко, особено в 
кърмаческия период, не се дава на бебета. До навършването им на една година се приемат единс-
твено формулирани млека. 
  Въпреки, че алергизиращата възможност на киселото мляко е по-малка, с неговата  
консумация в  ранна детска  възраст  също трябва да  се  внимава.  
 Майките трябва да са информирани и да следят своето хранене както по време на бременността 
и кърменето, така и това на детето. На бебетата не се дават сокчета или напитки, подсладени с 
мед, тъй като медът също алергизира. 
  Трябва да се внимава с въвеждането на прясно мляко, мед, с поднасянето за първи път на 
ягоди и мъхести плодове. В периода на въвеждането им се прилага добре дозирано предлагане и 
първата среща с новата храна трябва да става под строг контрол от страна на майката. Желателно 
е жените да се консултират предварително и съответно да бъдат информирани от педиатъра, наб-
людаващ бебето. 
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РОКЛЯТА – ТАЗИ НАЙ-ЖЕНСКА ДРЕХА 
 
 Роклята е най-женствената дреха. Предизвикателна и сексапилна, нежна и романтична 
или делова, целомъдрена и строга, роклята е онази дреха, която най-добре подчертава форми-
те на женското тяло и която кара  мъжете да се обръщат след нас. Облечени в рокля, като че 
ли се чувстваме повече жени. Какви рокли показаха дизайнерите по дефилетата за новия се-
зон и какви модни тенденции се очертават за роклите на пролет-лято 2010 г. 
 Започваме с класиката в жанра – късата черна рокличка: Това е роклята, която присъства 
винаги в повечето колекции сезон след сезон. Изключение не прави и новия. Малката черна роклич-
ка е подходяща за всякакви поводи, а умелото и комбиниране с бижута и аксесоари може да я прави 
различна всеки път, когато я облечем. 
 Рокля без презрамки: Такава рокля е много подходяща за вечерен тоалет. Подчертава краси-
вите женски рамене и лебедовата шия. Някои дизайнери показаха рокли без презрамки и в ежедне-
вен вариант и като къса коктейлна рокля. 
 Рокля с едно рамо: Този моден тренд е с нас още от предния 
пролетно-летен сезон. И тази година дизайнерите показаха  модели на 
рокли с едно рамо – вечерни, коктейлни и ежедневни. 
 Кожени рокли: Още един моден тренд, който продължава от 
предишния сезон. За прохладната пролет са подходящи кожени рокли, 
но за летните горещини, не мисля. 
 Ефирни рокли: Пълна противоположност на предните. 
Леките ефирни рокли от коприна и шифон с принтове и волани са чу-
десни за разходки през топлото време. 
 Прозрачни рокли: Този вид рокли са подходящи за дами, които 
са уверени в перфектните пропорции на тялото си. Облечена на гърба 
на стройно момиче подобна рокля стои страхотно. Леките ефирни ма-
терии, от които са изработени тези рокли, създават усещане за прозрач-
на красота: 
 Изрязани рокли: Рокли с големи срезове по корпуса показаха някои от дизайнерите по време 
на дефилетата: Интересни и провокативни са. С тях няма как да  не ви забележат. 
  Дантелени рокли: Още една класика, която се завръща триумфално на модния подиум от вре-
ме на време. Дантелените рокли са много женствени и романтични. Полупрозрачната им красота 
загатва формите на тялото и провокира мъжкото въображение. Подходящи са за официални поводи, 
а в някои варианти и като елегантна ежедневна рокля. 
 Рокля с колан: Ето един от най-горещите модни трендове за новия сезон. Много от дизайне-
рите акцентираха на колана, представяйки роклите си. Видяхме масово колани върху ежедневни 
рокли, но и върху изискани вечерни тоалети: Коланите са широки, по-тънки, поставени на талията 
или по-долу. Носете колан върху роклята през новия сезон и ще сте в крак с модата. Колкото до ви-
да на колана и начина на носенето му, експериментирайте и намерете своя собствен стил. 
 Рокля на цветя: Флоралните мотиви са един от вечните модни трендове за топлите месеци от 
годината. Изключение не прави и този сезон. Много от дизайнерите показаха рокли с щампа на 
цветя, но и такива с кройка, наподобяваща форма на цвете 
 Рокли с щампа: Лятото е най-благодатния сезон за дрехите с принтове. По време на дефиле-
тата дизайнерите показаха много разнообразни щампи – от класическите точки и дребни фигурки, 
през цветя и плодове до райета, животински принтове и др.   
 Рокли с волани:В колекциите на дизайнерите за новия сезон присъстваха по-масово от обик-
новено рокли с волани. Големи или малки волани върху къси или дълги рокли, разположени в дол-
ната част на роклята или по целия и корпус: Красиви и романтични,  
 Обикновени рокли: Ако всичко видяно до тук ви се струва прекалено за вашия вкус и стил 
на обличане, дизайнерите тази година показват и много рокли с изчистен дизайн.  
 Това бяха модните тенденции за роклите на пролет-лято 2010. Както виждате разнообра-
зието, което предлагат дизайнерите е много голямо. За нас, почитателите на модата, остава да 
изберем какви рокли ще носим през новия сезон. 
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АМЕРИКАНСКИ ЧУДАТОСТИ 
 

 В Северна Дакота и Оклахома гражданите са задължени да си свалят обувките преди ля-
гане. Тези правила били приети заради пияниците още преди 200 години. Ако полицията завари 
спящ на улицата с обувки, той може да бъде арестуван за пиянство.  

 За паркиране на слон във Флорида е забранено да се взема по-голяма такса от тази, която 
се взема за паркиране на автомобил.  

 Правата на фермерите също са добре защитени и в центъра на световното кино - Холи-
вуд. Там е разрешено да прекараш по знаменития Холивудски булевард до 2000 овце.  

 В град Клоусън, Мичиган, местен закон позволява на хората да спят със свине, крави, ко-
не, кози и кокошки. Това, обаче, могат да правят само стопаните на животните.  

 В Западна Вирджиния мъжете имат право да се съвокупляват с любимите си животни. 
Единственото условие е, че теглото на любимците им не трябва да превишава 18 кг.  

 В Орегон е позволено да се пуши марихуана, но само у дома.  

 В Юта не е забранено да се притежава ядрено взривно устройство, но пък изрично е заб-
ранено то да се използва.  

 В Мичиган са най-либералните закони за притежаване на оръжие. Такова може да има 
всеки жител на щата, навършил 12 години.  

 В Тексас процедурата за сключване на брак е прекалено облекчена - достатъчно е желана-
та жена да бъде представена три пъти пред приятели на мъжа като съпруга, за да се превърне тя 
в такава.  

 Според законите, Тенеси е рай за чревоугодниците. Там е позволено да се яде всичко, 
което човек удари със собствения си автомобил на пътя.  

 
НЕПОЗНАТИ ФАКТИ ЗА ЖИВОТНИТЕ. 
 
 Хамелеонът може да изстрелва езикът си на разстоя-
ние, равно на половината от тялото му. 
 Слонът е единственото животно, което има четири 
колена. 
 Жабата изяжда три тона комари през живота си. 

  
 
 Парадокс! Според последните изследвания на ае-
родинамичните качества и масата на търтея, той не би 
трябвало да може да лети. 
 
 
 Най-
голямата нощна 
пеперуда в света е 
Аttacus Atlas. Кога-

то разпери крилата си е около 30 см. Често я бъркат с пти-
ца. 
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ДА ПРОВЕРИМ ПОЗНАНИЯТА СИ 
 
 1. Корморан е. . .? — вид кораб, остров в Индийския океан, вид птица, гигантски гущер от 
Комодо, стенобойна машина. 
 
 2. Древното славянско име на Стара планина е. . .? — Верегава, Берое, Ахелой, Одесос, 
Дуросторум. 
 
 3. Кой от тези писатели е бил по професия лекар? — Мигел Сервантес, Франсоа Рабле, 
Даниел Дефо, Ромен Ролан, Марк Твен. 
 
 4. Едно от следващите открития е направено случайно. Кое? — на ваксината против бяс, 
на пишещата машина, на захарина, на телеграфа, на локомотива. 
 
 Отговори: 
  
 
 

ЛОГИЧЕСКИ  И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ 
 
 Задача 1: 
 Когато тича, скоростта на един ученик е с 8 км/час по-голяма от скоростта му когато върви. 
Ученикът вървял два часа, тичал половин час и изминал общо 14 км. Каква е скоростта на учени-
ка , когато върви? 
 Отговор:  
 
 Задача 2: 
           Трима селяни влезли в един хан да си починат и обядват. Поръчали на съдържателката да 
свари картофи, а самите те заспали. Стопанката сварила картофите, но не събудила пътниците, а 
оставила паницата с ястието на масата и излязла. Събудил се един селянин, видял картофите и за 
да не буди другарите си, преброил картофите, изял своя дял и отново заспал. Скоро се събудил 
друг. Той нямал понятие, че другаря му е изял своя дял. Затова преброил останалите картофи, 
изял една трета част и пак заспал. Накрая се събудил и третият. Предполагайки, че се е събудил 
първи, той преброил останалите картофи от паницата и изял една трета част. В този момент се 
събудили и останалите и видели, че в паницата останали 8 картофа. Едва тогава разбрали каква е 
работата. 
 Пресметнете колко картофа е оставила стопанката в паницата, по колко са изяли 
всички и по още колко трябва да изяде всеки, така че всички да получат по равен брой картофи. 
 
 Отговор: 
 
 
 
 Задача 3:  
 Мъж срещнал двама пътници и ги поздравил: 
 -Добър ден, майка и син! 
 Жената казала: 
 -Ние не сме майка и син, но моят баща е дядо на това момче. 
 Какви са помежду си пътниците?  
 
 Отговор: 

Леля и племенник 

Скоростта на ученика когато върви е четири километра в час. 

1. Вид птица, 2. Верегава, 3. Франсоа Рабле, 4. Захаринът  

Стопанката е оставила 27 картофа. Първият е изял 9, вторият – 6 и 
третият - 4 картофа. Впоследствие първият не е ял, вторият е изял 
3 картофа, а третият – 5. 
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