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ДА СЕ СПАЗВАТ ЗАКОННИТЕ РАЗПОРЕДБИ, 
ЗАЩИТАВАЩИ ПРАВАТА НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ! 

 Работата на интерпретатор-придружителя при хората с двойни 
сензорни увреждания е далеч по-сложна и отговорна, отколкото при 
само слепите и само глухите и изисква съответното заплащане. 
           Една от най-важните точки в дневния ред на последното заседание на Управителния съвет 
на НАСГБ, разгледани и приети от съвета, е продължаването на борбата за отстояване на правата 
на сляпо-глухите у нас. Както е известно, на 1 юни 2010 г. в Държавен вестник, бр. 41, бе публи-
кувано Постановление № 102 от 25 май 2010 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение 
на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. В него все пак за 
първи път на сляпо-глухите хора се предоставя целева помощ, но само за придружител, а не за 
интерпретатор-придружител, което нас, членовете на НАСГБ не ни удовлетворява. 

Както е известно, ние настоявахме, че на основание ЗИХУ в чл.44, ал. 1, т. 4, е залегнало 
да се предоставят целеви помощи за „интерпретатори-придружители на лица със сляпо-глухота”. 
А в публикуваното постановление за промяна на ППЗИХУ, на лицата със сляпо-глухота се пре-
доставя целева помощ  само от 5 лева за придружител, а не, както ние в последното си предложе-
ние пред МТСП предлагахме, в правилника да залегне на сляпо-глухите да се предоставят 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). 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 интерпретаторска работа, която е много по-сложна от преводач при 
глухите. Интерпретаторската работа включва не само превеждане чрез жестомимичен език, но и 
чрез тактилен жестов език и други алтернативни начини на тълкуване и общуване, с цел комуни-
кация с околните, включително при посещение в различни институции за решаване на възникнал 
проблем на сляпо-глухия. 

В тази насока е и писмото на председателят на НАСГБ Димитър Парапанов до министъра 
на труда и социалната политика Тотю Младенов, в което се казва: 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 
 На предложения от Вас проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на  Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, пред-
лагам следната корекция в § 33, чл. 53-б. (която също беше предложена в становище на нацио-
нално представителните организации на и за хора с увреждания):  
 Чл. 53-б. (1) Лицата със сляпо-глухота и със 100 на сто трайно намалена работоспособност/ 
вид и степен на увреждане/, ползват целева помощ за интерпретатор-придружител до 10 часа го-
дишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, 
здравни и лечебни заведения в размер на 13 лв. на час. 
 (2) Лицата със сляпо-глухота с и  над 90 на сто трайно намалена работоспособност /вид и 
степен на увреждане/, ползват целева помощ за интерпретатор-придружител до 10 часа годишно 
при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здрав-
ни и лечебни заведения, в размер на 8 лв. на час. 
 (3) Целевите помощи по ал.1 и ал.2 се изплащат от Агенцията за хората с увреждания чрез 
териториалните структури на Национална асоциация на сляпо-глухите в България. 
 (4) Националната асоциация на сляпо-глухите в България представя годишно описи на 
Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали интерпретатор-придружител и за 
изразходваните за това средства. 
 (5) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Национална асоциация 
на сляпо-глухите в България,  свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1 и ал.2, се 
уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми. 
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МОТИВИ:  
 Съгласно приетия Закон за интеграция на хората с увреждания - ДВ бр. 24 от 26.03.2010 г.: 

Чл. 44.  (1) Хората с трайни увреждания, съобразно своите потребности, имат право на целеви 

помощи за: придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, 

лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства и интерпретатори-
придружители на лица със сляпо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.” 

 Според чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗИХУ, лицата със сляпо-глухота имат право на целеви помощи 

за „интерпретатори-придружители”, поради това помощите на лицата със сляпо-глухота 

трябва да се дават за „интерпретатори-придружители”, а не само за „придружители”.  

 Моля да се има предвид, че сляпо-глухите имат двойна сензорна загуба (и на слух, и на зре-

ние) и затова ползват интерпретатор-придружител (двата вида услуги - „интерпретиране” 
и „придружаване” се предоставят от едно и също лице „интерпретатор-придружител”/. 
Докато хората с увреден слух ползват преводач чрез жестомимичен език („жестомимични ус-

луги”), в размер 8 лв. на час, и хората с увредено зрение ползват само „придружител” при 5 лв. 

на час, то ние сме диференцирали две групи сляпо-глухи по своята тежест:  

 - Лицата със сляпо-глухота, със 100 процента трайно намалена работоспособност /вид и 

степен на увреждане/, да ползват интерпретатор-придружител при цена 13 лева на час. Това 
са тотално сляпо-глухите и лицата на границата на тоталната сляпо-глухота. Цената от 

13 лв. отразява по-тежката и отговорна работа на интерпретатора-придружител, едновре-

менното използването на жестомимичен език и тактилен жестов език и други алтернативни 

методи на общуване (които са тактилни, чрез използване на осезанието), при превод в разговор 

и при интерпретиране на заобикалящата среда (какво се случва около сляпо-глухия), така и 

придружаването при придвижване.  

 - Лицата със сляпо-глухота с и  над 90 процента трайно намалена работоспособност /вид 

и степен на увреждане/, да ползват интерпретатор-придружител при цена 8 лева на час. Това 
са лицата с много тежки зрителни и слухови увреждания, при които интерпретаторът-

придружител осъществява работа, равна по усилия на тази на преводача за лица с увреден слух, 

тъй като използва комбинация от визуални методи (при лицата с много слабо зрение), словесни 

методи (при лицата с много слаб слух), както и тактилни методи, и същевременно е и придру-

жител. Работата му е много по-сложна от тази на придружителя на лица с увредено зрение с 

цена от 5 лв. на час.  

 Предвид тежкият контингент лица със сляпо-глухота, ползвателите на услугата 
„интерпретатор-придружител” са много малък брой - около 690 души за цялата страна.  С 

оглед на оперативност, предложението ни е описите за броя на лицата, ползвали интерпрета-

тор-придружител и изразходваните за това средства, да се представят годишно (а не ежеме-

сечно), и не от териториалните структури, а от самата Национална асоциация на сляпо-

глухите в България.  

 Ето защо, тъй като е нарушен ЗИХУ, и както вече изтъкнахме в писмото си до министър-
председателя на страната Бойко Борисов, НАСГБ е принудена да се откаже засега от сключва-
не на договор с АХУ и ще оставим да действа досегашното положение, при което сляпо-
глухите, правоимащи по чл. 52 от ППЗИХУ, да продължат да получават целеви помощи от 
5 лева за придружител от Съюза на слепите в България.  

В същото време обаче НАСГБ ще организира протест за спазването на правото за ин-
терпретатор-придружител по ЗИХУ и приемането на предложението на НАСГБ (както е по-
дадено от 15 май 2010 г. – изпратено до Милен Добрев – секретар на Националният съвет за 
интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет, съгласно неговото 
искане за внасяне в МТСП от Национално представителните организации на и за хора с ув-
реждания, включително и от НАСГБ. Искането е изпратено по имейл и на хартия). В тази 
връзка, сред членовете на НАСГБ и техните близки в страната, е организирана подписка за 
защита правата на хората със зрителни и слухови увреждания у нас и спазване на законни-
те разпоредби в тази насока. 

„З С” 
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 Както е известно от столетия насам, жес-
томимичният език за глухите хора е единстве-
ното средство за комуникацията с околните. 
Сред глухите и слепите се срещат и такива, ли-
шени и от зрение, и от слух – сляпо-глухи. 
Най–зле са тотално сляпо-глухите, които общу-
ват само с ръцете – посредством т. нар. такти-
лен жестов език. Глухите, с частично или съв-
сем слабо зрение, по неволя са принудени също 
да ползват жестомимичния език от близко разс-
тояние, почти пред лицето.  
 Националната асоциация на сляпо-
глухите в България (НАСГБ) е една от младите 
организации на сляпо-глухите в Европа и света. 
Тук се полагат усилия за издирване, организи-
ране, подпомагане и рехабилитация на лица с 
комбинирани сензорни зрителни и слухови ув-
реждания. Приоритет е рехабилитацията най–
вече на тотално сляпо-глухите и на лица с теж-
ки зрителни и слухови увреждания. За тази цел 
през 2004 г. НАСГБ създаде Национален цен-
тър за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) 
„Хелън Келър” Пловдив. 
  За съжаление, българските университети 
не подготвят специални педагози за обучение и 
рехабилитация на лица със сляпо-глухота. Ето 
защо ръководствата на асоциацията и на центъ-
ра  полагат усилия да подготвят млади специ-
ални педагози в обучението и рехабилитацията 
на сляпо-глухите. Основен елемент е усвоява-
нето на жестомимичен език и на тактилния 
жестов език. В това отношение голяма помощ 
ни оказват специалистите от Съюза на глухите 
в България (СГБ) и неговия Национален център 
по жестомимичния език, за което изказваме на-
шата признателност и благодарност към пред-
седателя на СГБ – Васил Панев, на специалис-
тите Миряна Мошева, Спаска Джангозова, 
Христина Гъркова и други, които ни оказват 
компетентна помощ. 
 Участвайки в редица международни кон-
ференции по сляпо-глухотата, ние стигнахме 
до убеждението, че трябва да подготвим млади-

те ни специални педагози посредством обмяна 
на опит с колегите им от други страни, имащи 
богат опит в рехабилитацията на сляпо-
глухите. Първите стъпки в тази насока вече са 
направени. В края на март т.г. преподавателите 
от НЦРСГ „Хелън Келър” участваха в  Семи-
нар за предоставяне на услуги за сляпо-глухи в 
страните от Източна и Централна Европа в Ун-
гария. 
 Благодарение на членството ни в Евро-
пейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) и Све-
товната федерация на сляпо-глухите (СФСГ), 
ние установихме активни контакти със специа-
листи от Русия, Норвегия, Великобритания, 
Хърватска и други страни. На разменни начала 
ще търсим най–подходящи форми за обучение 
на нашите специалисти и обмяна на опит. В 
подкрепа на тази идея е провеждането в Бълга-
рия на Международен семинар с изтъкнати 
специалисти от Русия, Норвегия и Хърватска. 
Изказваме най–искрена благодарност на Сер-
гей Сироткин - президент на Европейския съюз 
на сляпо-глухите и председател на асоциацията 
„Елвира” в Русия, Геир Йенсен /Geir Jensen/ 
(Норвегия) – генерален секретар на Световната 
федерация на сляпо-глухите и на Европейския 
съюз на сляпо-глухите, Саня Тарцай /Sanja 
Tarczay/ от Хърватска – магистър по тактилен 
жестов език и жестомимичен език, председател 
на хърватската асоциация на сляпо-глухите, 
вицепрезидент на ЕССГ и член на Изпълнител-
ния съвет на СФСГ като регионален 
представител за Европа. Тези хора дават реален 
принос в рехабилитацията и интеграцията на 
сляпо-глухите не само в България, но и в света 
и Европа. 
 Разрешете ми от името на Управителния 
съвет и членовете на НАСГБ, да пожелая успех 
на Международния семинар по жестомимичен 
език и тактилен жестов език, крепко здраве и 
нови творчески успехи на всички участници в 
благородното дело за интеграцията на сляпо-
глухите в обществото. 

БЪЛГАРСКИТЕ СЛЯПО-ГЛУХИ В БЛАГОРОДНО  
СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОТ ЕВРОПА И СВЕТА 

 Приветствено слово на Димитър Парапанов, председател на Националната асоциация 
на сляпо-глухите в България, директор на Националния център за рехабилитация на сля-
по-глухи „Хелън Келър”, към участниците в Международен семинар по жестомимичен език 
и тактилен жестов език за сляпо-глухи в Пловдив, 25 – 30 май 2010 г: 
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 Повече от половината членове на терито-
риалната организация на сляпо-глухите в Доб-
рич ползват редовно услугите на Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция. Той съ-
ществува от 1998 г., първоначално като заведе-
ние за елементарна рехабилитация на зрително 
затруднени граждани. От началото на 2004 г. 
обаче, с промяната в Закона за социално подпо-
магане, ЦСРИ е вече на пряко подчинение на 
общината в Добрич. По своя статут центърът е 
социално заведение, предлагащо разнообразни 
услуги на хора с увреждания. 
 Към настоящия момент ЦСРИ работи с 
деца и възрастни с различни увреждания, като 
най-голям е делът на зрително затруднените. 
Екипът на заведението се състои от двама со-
циални работници, социален педагог, логопед и 
двама рехабилитатори. Тук се предлагат обуче-
ние по брайл, машинопис, компютърна грамот-
ност, ориентиране и мобилност. Организират 
се различни курсове както за осмисляне на сво-
бодното време на потребителите на социалните 
услуги, така и за придобиване на умения за са-
мообслужване. Ежеседмично се провеждат за-
нятия по готварство, ръчно плетиво или макра-
ме, гимнастика. Тези групови занимания обик-
новено се ръководят от самите потребители. 
Така например, дългогодишен преподавател в 
ръчното плетиво е членуващата в нашата орга-
низация Златка Андонова, в групата по тапице-
рия – София Ганчева и др. В определен ден от 
седмицата служебният автобус на центъра из-
возва участниците в занятията до социалното 
заведение и после обратно до дома им. 
 Друг основен дял в дейността на ЦРСИ-
Добрич, е консултирането на хората с уврежда-
ния по отношение на техните права и придо-
бивки, регламентирани в Закона и правилника 
за социално подпомагане и Закона и правилни-
ка за интеграцията хората с увреждания. Кога-
то е необходимо, социалните работници от 
центъра осъществяват техническа подкрепа 
при набавяне, попълване и придвижване на не-
обходимата документация, съгласно горепосо-
чените нормативни актове. При нужда те оказ-
ват и методична и логистична подкрепа на те-
риториалната ни организация. 
 За обичащите литературата редовно се 

осигуря-
ват худо-
жествени 
книги в 
брайлов, 
електро-
нен или 
говорещ 
вариант. 
 Еки-
път на 
ЦСРИ 
организи-
ра раз-
лични 
инициа-
тиви за отбелязване на дните на хората с ув-
реждания.  През годините са провеждани много 
състезания между тях по различни дисциплини 
– придвижване с дълъг бял бастун, по дартс 
или кегли, четения на брайлов текст и др. 
 Всички ние, ползвателите на услугите на 
ЦСРИ-Добрич, сме дълбоко благодарни на со-
циалния педагог Кристина Димитрова, която с 
много търпение и такт ни помага в усвояването 
на брайловата азбука, на тънкостите на компю-
търа и на машинопис. Благодарни сме на Сил-
вия Красимирова и Галя Маринова – социални-
те работнички в центъра, които с усмивка ни 
оказват подкрепа в различните ни инициативи. 
Благодарим и на Димитрина Станчева, рехаби-
литаторката, която мери кръвното ни налягане, 
провежда занятията по гимнастика и ни съветва 
по всички въпроси, свързани с нашето здраве. 
 Община Добрич е една от малкото в стра-
ната, която е създала и поддържа подобен реха-
билитационен център. Благодарение на това 
ние имаме възможност да получаваме адекват-
ни грижи в най-различни направления и да се 
справяме в ежедневието си. Без преувеличение 
може да се каже, че с течение на времето Цен-
търът за социална рехабилитация и интеграция 
в Добрич се превърна за всички нас, хората с 
увреждания в града, във наш втори дом. 

 
Калинка КОВАЧЕВА 

ЦСРИ В ДОБРИЧ  
Е НАШИЯТ ВТОРИ ДОМ 
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 В края на май в Пловдив се проведе реги-
оналното състезание по брайлово четене и пи-
сане за слепи. От години, в чест на празника на 
българската писменост – 24 май, съюза на сле-
пите събира хората със зрителни увреждания,  
за да подклажда огъня, запален от Луи Брайл. 
Дошлите ентусиасти бяха разделени на две гру-
пи: преминали през училищата за слепи, и са-
мообучили се в рехабилитационните центрове. 
  След като припомни на участниците пра-
вилата и изискванията, председателят на жури-
то Стефка Стойчева даде старта. 
 Първият кръг беше по бързо и правилно 
четене за самообучили се. Тук на първо място 
се класира Кирил Дамянов, а второто зае Иван 
Михайлов. После през изпитната комисия пре-
мина групата от училищата. 
 Във втория кръг, по правилно писане, от-
ново Кирил Дамянов беше пръв, а след него се 
наредиха Иван Лазаров и Петър Караиванов. 
 Накрая дойде моментът за обявяване на 
комплексното класиране. Победител при късно 

образовалите се,  естествено, бе Кирил Дамя-
нов, а при преминали през училищата за слепи 
- Елисавета Стоянова. Те ще участват по право 
и на националното състезание по брайлово че-
тене  и писане в края на годината. 
 Кирчо има и друг повод за гордост. В на-
чалото на месец март т.г. националното радио 
”Христо Ботев” приведе в действие една своя 
инициатива. Водещата на предаването 
„познати-непознати” Цвети Николова, започна 
набиране на авторски стихотворения от слепи 
поети за конкурса”НЕЗРЯЩИ СЪРЦА”. И не-
отдавна тричленно жури излъчи и представи 
пред аудиторията на националната медия край-
ното класиране. 
 Приятна изненада за териториалната ор-
ганизация на сляпо- глухите в Пловдив е почет-
ното трето място, отредено на Кирил Дамянов 
за стихотворението му „ИЗПОВЕД”. На чита-
телите на списание „ЗВУК И СВЕТЛИНА” 
поднасяме наградената творба: 

 На 27 май в града на се-
демте хълма се проведе демон-
страционен турнир по канадс-
ка борба за инвалиди. Той пре-
мина в два етапа: жени лява и 
дясна ръка – категория абсо-
лютна и мъже лява и дясна ръ-
ка – категория абсолютна 
 В турнира взеха участие 
двама мъже и три жени от 
Пловдив и четирима мъже от 
Сливен. Много оспорвано про-
текоха борбите при мъжете. 

На дясна ръка нашите предста-
вители тръгнаха неуспешно 
още в началото. Никола Стоя-
нов не успя да преодолее нап-
режението, а Кирил Дамянов 
подцени един от противниците 
си и това му изигра лоша ше-
га. На лява ръка той обаче не 
допусна подобна грешка. По 
време на борбите мобилизира 
силите си, достигна до финала 
и  отстъпвайки единствено на 
110 килограмов сливенчанин, 

зае почетното второ място. 
 При жените завърналата 
се в играта Ана Маринова не 
даде шанс на своите колежки 
от спортен клуб „МАРИЦА”. 
Явното й превъзходство беше 
очевидно и не будеше съмне-
ние. Затова пък Ася Бурова и 
Димка Дамянова се бориха 
здраво и в крайна сметка си 
поделиха по едно второ и едно 
трето място на лява и дясна 
ръка. 

В ТО-Пловдив: 

КИРИЛ ДАМЯНОВ – ПЪРВИ В БРАЙЛОВО СЪСТЕЗАНИЕ  
И ТРЕТИ В ПОЕТИЧЕН КОНКУРС 

Кажи ми Господи, защо съм тъй несретен, 

с приятели защо не ме дари. 

Останал сам сред бурите и ветровете, 

огнище търсих, планини от лед открих. 

Дали те има? 

Ако те има, до мене застани. 

Душа страдална, с думи благи изцери. 

 

Повикай вярата, надеждата, повикай любовта, 

доброто, Боже, нека властва над света. 

Прости ми всемогъщи. 

Ако можеш на неверника прости. 

„Приятелите” да говорят както искат. 

В живота има истина една: 

ще дойдат дни в които, 

силният от немощния  помощ ще поиска. 

ИЗПОВЕД 

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

ПЛОВДИВСКИТЕ „КАНАДКИ” – НАЙ-ДОБРИ 
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 На общинския преглед на художествената 
самодейност в града под тепетата, фолклорната 
група „Здравец”, към териториалната организа-
ция на сляпо-глухите, завоюва нов престижен 
успех. В надпревара с близо 90  участници – 
индивидуални изпълнители, групи и оркестри, 
състояла се преди месец на централния площад 
в Пловдив, на представителите на организация-
та на сляпо-глухите журито присъди  трето 
място в крайното класиране, което е придруже-

но и с 300 лв. от наградния фонд. Това предста-
вяне е ново признание за сериозната и задълбо-
чена работа, която се върши от ръководителка-
та на групата Златка Славова и от всички учас-
тници в нея, стимул за още по-упорита работа в 
репетициите и обещание за нови завоевания. 
 Гордост за групата и цялата ТО-Пловдив 
е и получената от изпълнителката  Милка Дече-
ва индивидуална премия от 50 лв. 

Ася БУРОВА 

 На 9 юни нашият Марин Кръстев Мари-
нов навърши почтената възраст 75 години. Той 
е един от първите членове на териториалната 
организация на сляпо-глухите в морската ни 
столица. От много години е групов отговорник 
и изпълнява с желание всички възложени му 
задачи. 
 Участник е в Първия фестивал на сляпо-
глухите във Варна, с изпълнение на устна хар-
моника., за което е награден с грамота. Посе-
щава най-редовно мероприятията на организа-
цията. Скромен, добър, общителен и сърдечен, 
нашият юбиляр е уважаван и почитан от коле-
гите си по съдба.  Господин Маринов, от 

името на ръководството на ТО на сляпо-
глухите във Варна, Ви поздравяваме с Вашия 
75-ти рожден ден и Ви желаем здраве, много 
радост, семейно благополучие и спокойни пен-
сионерски години. 
 Да вдигнем пълни чаши както за рожде-
ника, така и за това, че всичко, каквото правим 
в организацията ни, е в името на това, хората, 
членуващи в нея, да имат по-весел, по-радостен 
и щастлив живот, за тях да съществува и утре, 
и други ден. 
 Още веднъж, честито, приятелю! 

 
Ганка ПАРАСКЕВОВА 

НОВО ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ ЗА ГРУПА „ЗДРАВЕЦ”  

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

 Разгорещени от подрани-
лата юнска жега и с повдигна-
то настроение, с час и полови-
на по-рано от обявения в пока-
ните, членовете на територи-
алната ни организация започ-
нахме да се събираме в прох-
ладно барче в с. Богомилово. 
За кой ли път се убедихме в 
добротата и безкористната 
подкрепа на Галя Христова – 
председател и Златка Нунева – 
секретар на читалището в се-
лото, които безвъзмездно ни 
предоставиха просторния му 
салон, за да проведем на 3 юни 
нашето годишно отчетно съб-
рание. 
 С топли думи и червени 
карамфили бяха приветствани 

както гостите ни – членът на 
УС на НАСГБ Тодор Радев и 
неговия сътрудник Георги Ди-
нев, така и доайените  на орга-
низацията ни Малина Кирек-
чиева, Мария Колева, и Пейчо 
Стоянов. Още повече настрое-
ние сред нас внесе поздрави-
телният адрес от УС на 
НАСГБ по повод нашите идеи 
и дейността ни като цяло. 
 С внимание присъства-
щите изслушаха отчета и про-
ектопрограмата  за дейността 
на организацията. В изказва-
нията преобладаваха удовлет-
ворението от извършеното 
през отчетната година. Поста-
виха се и някой проблеми – за 
фалшивите слухови апарати, 

за отменените ни преференции 
при пътуванията с междуград-
ски автобуси и др. 
 Хубави думи за развити-
ето на организацията чухме и 
от г-н Тодор Радев. Той се ан-
гажира лично да ни съдейства 
за разрешаването на най-
наболелия ни проблем за мо-
мента – намирането на поме-
щение за наш собствен клуб. 
 Разделихме се доволни 
от отчетените резултати, за да 
се съберем отново само след 
20-тина дни за предстоящата 
групова почивка във Велинг-
рад. 

Ангелина КРЪСТЕВА- 

В ТО-Стара Загора: 

ИЗРАЗИХМЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО СИ ОТ ПОСТИГНАТОТО 

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

В ТО - Варна: 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, МАРИНЕ! 
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18 юни, клубът на ССБ в града. Един по 
един членовете на ТО на сляпо-глухите присти-
гаха със своите придружители и с усмихнати 
лица се поздравяваха. Събирахме се за своето 
годишно-отчетно събрание. 

В доклада, прочетен от сътрудничката 
на организацията, г-жа Мария Димова, бе нап-
равена равносметка на задружния живот на ор-
ганизацията през отчетния период през една 
ползотворна година. Отразени бяха различни 
аспекти от нашата дейност – социална, финан-
сова, културно-масова, спортна и др. Неизмен-
на цел на ръководството на организацията е 
била винаги да е  в помощ на своите членове, 
хората да са снабдени с помощни технически 
средства, да се разнообразява техния живот. 

Изказванията бяха много оживени. Отп-
равиха се благодарности към председателя и 
сътрудника на организацията за техните отзив-
чивост и добро отношение към всеки. Не бяха 

забравени и нашите спортисти. Със спечелени-
те в спортните състезания в рамките на асоциа-
цията медали и грамоти ние само затвърдихме 
упоритостта си и своя стремеж към нови завое-
вания. Посетените места от проведените екс-
курзии, съвместно с рехабилитационния цен-
тър и ССБ в града, радваха нашите очи, защото 
няма по-красива страна от България. 

Много от членовете ни посещават реха-
билитационния център, в който се извършват 
най-различни процедури и са много доволни. 

В работата на събранието взе участие и 
г-н Тодор Радев, член на УС на НАСГБ. Той 
даде висока оценка на дейността на организа-
цията и пожела здраве и нови успехи. 

Събранието завърши с почерпка. 
 

Мария ДИМОВА – 
сътрудник на ТО-Ямбол. 

В ТО-Ямбол: 

ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА НАЛИЦЕ  

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

В ТО-Стамболийски: 

ОБИЧАМЕ СИ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  
 На 21 юни т.г се състоя 
годишното отчетно събрание 
на ТО на НАСГБ в град Стам-
болийски. Гост на събранието 
бе Димитър Парапанов, пред-
седател на асоциацията. 
 Докладът на председате-
лят на ТО Неделчо Маев бе 
прочетен от сътрудничката на 
местния ССБ и на нашата ор-
ганизация Милка Маева. Сби-
то, концентрирано, в него бяха 
обхванати най-съществените 
въпроси, отнасящи се главно 
към живота на организацията. 
Посочиха се и проблемите, 
които вълнуват членовете й. 
 Преди да започнат изказ-
ванията, Живка Огнянова, сът-
рудничка на г-н Парапанов, 
прочете неговото писмо до 
председателя на Министерс-
кия съвет на Р. България Бой-
ко Борисов, с молба държавата 
да отчита специфичните пот-

ребности на сляпо-глухите. 
 Изказващите се членове 
на ТО-Стамболийски изразиха 
задоволство от дейността на 
ръководството, което винаги 
се е отзовавало на нуждите им 
– давани са им консултации по 
различни въпроси, подпомага-
ни са в попълването на доку-
менти и др. Изтъкна се, че г-н 
Димитър Парапанов винаги е 
почитал членовете на нашата 
ТО, присъствал е на годишни-
те ни събрания и е давал ценни 
препоръки, разяснявал е не 
един проблем, от който сме се 
интересували. 
 Духът на членовете, при-
състващи на събранието, бе 
оптимистичен, мнозина изра-
зиха вярата си, че, с помощта 
на НАСГБ и ръководството на 
ТО проблемите им ще намерят 
положително решение. 
 В същото време бе отбе-

лязано, че връзката между ТО 
и общината в града ни не е на 
висота. А от там могат да ни 
помагат немалко – например, 
да ни осигурят превоз за изле-
ти в подходящо време, да ре-
чем, до Кричимските бани и 
др., за да излезем сред приро-
дата, да подишаме свеж въз-
дух, да усетим нейните арома-
ти и почувстваме нови сили и 
енергия в телата и душите си. 
Предложи се да се организира 
честване на рождени дни, на 
сребърни и златни сватби, Но-
ва година, Осми март, дена на 
пролетта и др., за да чувстваме 
наистина организацията си ка-
то наше семейство. Светът се 
възприема не само със зрение-
то. Разнообразието убива ску-
ката и повдига доброто наст-
роение. 

Костадин ПАПАЗОВ 
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 На 24 юни – Еньовден, част от членовете 
на ТО на сляпо-глухите се включихме в праз-
ненството, организирано от Клуба на слепите. 
При влизането в спортния клуб „Светлина” 
преминавахме под направен от билки венец. За 
всеки имаше и букетче от билки и здравец с 
благопожелания. Цялата зала ухаеше. 
 Разгледахме импровизираната изложба от 
различни предмети и животни от природни ма-
териали – кори от дърво, мъх, корени, черупки 
от охлюви и др. Създатели на всичко това бяха 
Иванка Василева, Преслава Химирска, Йордан-
ка Стайкова, Данчето Станчева и др. Имаше и 
изложба на различни книги за билките. 
 Госпожа Химирска изнесе кратка беседа 
за Еньовден. Разказа и за методът как от глу-
харчето да се прави мед. Обърна особено вни-
мание на билката салвия, която може да се из-
ползва вместо захар и захарин, подчертавайки, 

че е 30 пъти по-сладка от захарта. Тази билка е 
от голямо значение за диабетно болните. 
 За приложението на различните билки – 
жълт кантарион, жълт равнец, еньовче, плодове 
от черен бъз, ползващи се при сърдечни проб-
леми, бял бъз, от който се приготвят чайове за 
болно гърло и кашлица, а служи и за приготвя-
не на оранжада и др. говори Иванка Василева. 
Йорданка Станчева пък разказа за значението 
на глога, тетрата /смрадликата/ и тяхното ле-
чебно действие. 
 Присъстващите честитиха именния ден на 
Янко Стайков и му поднесоха скромен пода-
рък, а група „Еделвайс” го поздрави с песента 
„Иди си Еньо”. 
 Почерпихме се със сладки, хапнахме от 
питките на г-жа Лазарова и пихме до насита 
дъхав билков чай. 

Върбинка СТАНКОВА 

ПОПРАВКА: 
 В предишния брой на списанието ни са допуснати две досадни грешки, касаещи ТО-Плевен. 
В информацията „Благодарности към всички, подали ни ръка”, автор е Веселина Вълчинкова, а 
не, както е писано, Величка Вълчинкова. Освен това, рецептата в рубриката „За конкурса” 
„Пролетен деликатес” / вероятно се има предвид рецептата „Агнешки деликатес”, както е в ори-
гинала и както сме я публикували/, автор е не Весела Драганова, а Величка Драганова. Редакция-
та се извинява на потърпевшите за допуснатата неточност, като препоръчва на г-жа Драганова да 
се подписва с точното си име под изпратените ни материали.  

“З С” 

  В ТО-Шумен:  

НА ЕНЬОВДЕН С НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ 

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

ХРАНИТЕ, КОИТО НИ УБИВАТ,  
И КОИТО НИ ЛЕКУВАТ… 

Таня Киркова    
 

 Проф. Христо Мермерски е роден през 1934 година в село Ботево, Врачанско. Завърш-
ва Селскостопанската академия през 1962 г. Първата си докторантура е защитил в Москва. 
Специализирал е в Илинойския университет, САЩ, през 1980 г. Работил е като зам.-
генерален директор на “Агропромкомплект”. Бил е зам.-министър на земеделието и съвет-
ник по биологичните науки, технологиите и селското стопанство в българското посолство 
във Вашингтон. Живял е 10 години в САЩ и е преподавал в американски университети, в 
Европа, Судан и Етиопия. Има издадени няколко книги, свързани със здравословното хра-
нене, лечебните храни, народната медицина и здравето. 
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 - Проф. Мермерски, защо в новата си 
книга си “Лечение и забавяне на стареенето 
чрез хранене с лечебни и противоракови 
храни” отделяте повече внимание на храни-
те, които ни разболяват? 
 - Природата е най-добрият лечител, казва 
византийският природоизпитател Клавдий Га-
лен. Тя лекува 66% от всички болести. А спо-
ред Хипократ, храната трябва да бъде нашето 
лекарство. Неотдавна излезе едно изследване 
на Световната здравна организация, което е ус-
тановило, че 70% от преждевременната смърт 
на хората е вследствие неправилен или престъ-
пен начин на хранене…То ме предизвика да 
напиша тази книга. В изследването се посочват 
и етапите, през които човек преминава при 
преждевременна смърт. Най-напред той чувст-
ва тeжест в стомаха, след това се явяват кисе-
лините, после гастритът и язвата, дисбактерио-
зата и накрая рак на стомаха. Не можеш да сед-
неш на масата и да опиташ всичко, което е сло-
жено на нея, да го вкараш в стомаха си като в 
циганска торба. 
 - Как храната ни убива? 
 - Нека вземем луканка, саздърма или как-
вито и да са салами, които хората обичат да 
консумират. В тях има толкова много сол, че 
съдържанието й надвишава 5-10 пъти количес-
твото, което е необходимо на организма. Солта 
има интересното качество да задържа натрие-
вия катион, той задържа водата и цялата систе-
ма заедно със сърцето се натоварват. Освен то-
ва, за да запазят свежестта и цвета на луканката 
и да не се разваля, й слагат нитрати. След из-
вестно време те преминават в нетрозамини, ко-
ито са канцерогенни и опасни за черния дроб, 
за пикочния мехур и т.н. 
 - Всички меса ли са опасни? 
 - Не, не. Тези, които са в прясно състоя-
ние, не са опасни. Каквито и преработени про-
дукти да вземете – те са натъпкани със сол. До-
ри сирената, които иначе трябва да са полезни. 
Видели ли сте какво предлагат на децата в учи-
лищните лавки – освен солети, които са пресо-
лени, там има толкова вредни храни, направо 
отрови. Затова се смъкват годините на инфарк-
тно болните. И на инсулта се понижават годи-
ните. При неправилно хранене получаваш гаст-
рит и язва. При неправилно хранене получаваш 
подагра. Не случайно наричат подаграта царска 
болест, защото е болест на тези, които много 
ядат. При неправилно хранене получаваш и ди-
абет. На база на него се увреждат бъбреците, 
черния дроб, сърцето. 
 - Има ли спасение - каквито храни се 
предлагат, такива ядем? 
 - Счупи черупката на един орех. Не може 
да не ти направи впечатление, че орехът прили-

ча на мозъка на човека. Замисляла ли сте се? И 
това не е случайно, защото след лимона и меда, 
орехът е уникален с две неща. Първо, той възс-
тановява клетките на мозъка и второ - запазва 
паметта на човека. Затова аз препоръчвам на 
хората, даже на младите, да смелят 30-50 грама 
орехи, да прибавят хубав мед и се получава ед-
на великолепна питка. 
 Не се осъзнава, че лечението чрез хранене 
не е мъчително. Дори може да ни доставя удо-

волствие. Няма продукт, с изключение на лю-
тия, към който човек да изпитва отвращение 
както при лекарствата, при които се получават 
и вредни странични ефекти. 
 - Лютите чушки не са толкова неприят-
ни. Направиха дори шоколад с люти чушки? 
 - Знаете ли, че в три чушлета се съдържа 
толкова витамин С, колкото в килограм лимо-
ни? 
 - Чувала съм, че лютите чушки пома-
гат при белодробни заболявания? 
 - Даже един лекар казва: “Ако не можеш 
да ядеш люто, вземай го като лекарство.” То 
помага на хора, които страдат от емфизем на 
белите дробове, които имат проблеми с много 
храчки от дробовете, които ги задушават. Си-
гурно си виждала човек, който яде много люто, 
той почервенява, поти се. Освен това отделя 
много сокове. 
 - Да се върнем към вредните храни, ко-
ито ни разболяват. 
 - Не мога да ти изброя тук всичките. Пре-
ди време един приятел ми се хвалеше как взе-
мали с жена си парче сланина, посолена хубаво 
(защото сланината се осолява жестоко), слагали 
й малко пиперец и я изяждали. Това е ужасно. 
Сега отива в болница, защото има 90% запуш-
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ване на артериите. 
 Вредни са всички храни, които съдържат 
консерванти. Бозата, например. На времето бо-
зата, която купувахме, сутринта беше сладка, 
привечер ставаше резливо-кисела. Това е защо-
то в истинската боза има т. нар. дрожди на фер-
ментация. Тя е уникална, защото в нея се обра-
зуват витамини В комплекс, образуват се мине-
рални соли, редица вещества, които са изклю-
чително полезни. Преди половин година купих 
боза, която стоя дълго без да се промени, защо-
то са й сложили жестоки консерванти, оцвети-
тели, стабилизатори. На времето проф. Беров 
пък реши да произвежда натурални сокове и 

даде такива в Института по хранително-
вкусова промишленост да изследват техния би-
ологичен, витаминен, минерален и всякакъв 
състав. Нали върху етикета им е написано 
„мултивитамини”. 
 - И какво стана? 
 - Оказа се, че в тях няма нищо. Има само 
следи от витамини и минерални соли. Аз също 
бях потресен, защото дотогава пиех тези соко-
ве. Те се правят от полуразвалени и развалени 
плодове. Взема се месестата им час . След това 
ги пастьоризират при висока температура, коя-
то унищожава всичко. Слагат им много захар, 
консерванти, оцветители. Слагат стабилизато-
ри, защото иначе месестата им част е по-лека и 
ще изплува отгоре. 
 - Какви сокове да дават хората на деца-
та си? 
 - Да дават прясно изцедени плодове. Баща 
ми, селският даскал дедо Мико, непрекъснато 
ми внушаваше правила от ценностната система 
на старите хора. Казваше ми: “Няма труд, кой-
то да не бъде възнаграден рано или късно.” 
Или “Запомни, сине, всяка крайност е лоша.” 
Аз не съм против човек да хапне малко тлъс-
тичко. Но в същото време, трябва да балансира 
с храни с целулоза, с които да намали холесте-
рола. Знаеш ли каква е трагедията на българи-
на? Че няма мярка. Сяда на вечеря, на банкет, 
на сватба и изяжда една салата от туршия 
(другата не е страшна) и я полива с ракия. Пос-

ле му слагат ордьовър със салами, саздърми, 
които са ужасни. После супа, второто ядене с 
вино. Хубаво е да се пие вино от грозде, но не 
повече от 400 грама дневно, а не 4 литра. Де-
серт, плодове и ако се сетят още нещо друго. И 
този стомах се чуди откъде да започне. Едно, 
има алкална реакция, друго - кисела, трето - 
неутрална. И се получава тежестта, за която ти 
говорих, първия етап на преждевременната 
смърт. Инсултът, инфарктът, атеросклерозата 
са все болести главно на нерационалното хра-
нене. 
 - А полезните храни или храните, които 
лекуват? 
 - На руския лекар Борис Толкин му нап-
равило впечатление, че в Азербайджан, където 
правят пелмени с мръсни престилки, мръсни 
ръце и при голяма жега, няма заболявания. По-
интересувал се и разбрал, че чесънът е причи-
ната. И за да се убеди, че е така, направил след-
ния експеримент. Счукал чесън в една чаша. В 
друга сложил 80 болестотворни микроби и бак-
терии. Похлупил с капак и след 1 час под него 
не открил нито една бактерия. Каква е причи-
ната ли? В чесъна има летливи химически съе-
динения, които са убили микробите. Той напра-
вил още един експеримент. Отново чаша с мик-
роби сложил под орех и след 25 минути вътре 
нямало нищо. Под елха, под бор, под бряст, 
под ясен и т.н. - всъщност основното е, че там 
няма болестотворни микроби и организми. Ни-
кой не говори за тези неща. Вземи например 
соколечението. Освен, че изцедените плодове 
трябва веднага да се консумират, ако човек ис-
ка да се лекува, трябва да изпива не по-малко 
от 600 грама дневно сок. Ти не можеш да изя-
деш 4 килограма моркови, но можеш да изпи-
еш два литра сок. И сокът веднага се усвоява – 
след 15 минути вече се е усвоил от организма. 
 Природата е създала храни, които имат 
лечебно качество. Ти просто трябва да знаеш 
тези храни. Не може, като седнеш на масата, да 
не знаеш това полезно ли е или не е полезно. 
Колко да го ядеш, колко да не го ядеш. В какво 
състояние да го ядеш. В книгата съм разделил 
полезните храни – зеленчуците, плодовете, 
гроздето, виното, бобовите култури, рибата, 
покълналите семена, натуралния шоколад и 
други, на 11 групи. Описвам химичните и био-
логични съставки на даден продукт, плод, зе-
ленчук, за да стане ясно защо има определени 
полезни свойства. А на базата на полезните 
свойства може да се определи какви болести 
лекува и да се предложат рецепти за лечение. 
Имаш някакъв продукт в къщи, отваряш книга-
та и виждаш как той въздейства на човешкия 
организъм. 
 - Ако имам в къщи картофи? 
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 - Много малко хора знаят, че картофът е 
един от уникалните продукти, които имат ал-
кална реакция. Северните народи не страдат от 
гастрит на стомаха и не боледуват от рак на 
дебелото черво. 
 - Но наскоро прочетох, че измежду зе-
ленчуците картофите поглъщали най-много 
пестициди… 
 - Всеки природен продукт, ако го пръс-
каш срещу вредители, ще поеме пестициди. 
Уникалното при картофа е, че той съдържа 
много витамин С. Но полезен е само печеният 
и вареният картоф. Пържените картофи са от-
рова, особено тези, които се приготвят в една и 
съща мазнина. А точно тях купуваме на децата 
заради играчките, които предлагат веригите за 
хранене. Много малко хора знаят, че млякото е 
единственият продукт, който може да осигури 
8-те незаменими аминокиселини за организма. 
Само един от тях да го няма – лизинът напри-
мер, и се забавят растежът и развитието на чо-
века. 
 - Прясно или кисело мляко? 
 - И прясното, и киселото. По-добре е ки-
селото, разбира се. Прясното и киселото мляко 
са едни от най-добрите лекарства против рак на 
дебелото черво и на стомаха. Жените след 50-
те не знаят, че ако искат да се спасят от остео-
порозата - няма по-лесно усвояем калций от 
калция в млякото. Затова тези жени трябва да 
изпиват по 1-2 чаши мляко или да ядат поне 
една кофичка кисело мляко. Даже на стари го-
дини по-добре е възрастните хора вместо да 
вечерят, да изяждат кофичка с кисело мляко. 
Хората не знаят, че от 24 микроелемента, необ-
ходими за човешкото тяло, 22 ги има в меда. 
Медът, поради това, че събира нектара от раз-
лични билки, съдържа най-ценните им качест-
ва. Няма по-добро лекарство срещу вирусите от 
прополиса. Той има антивирусно, антигъбично, 
антибактериално и антимикробно действие. И 
освен това не е скъп. 
 - В продуктите, които изредихте като 
полезни, споменахте и виното? 
 - Има няколко неща, които трябва да се 
знаят за виното. Първо виното трябва да е от 
грозде. 
 - От какво друго може да бъде, ако не 
от грозде? 
 - В пръщината, която е останала, отпадъ-
ка, слагат захар и правят така нареченото втора 
ръка вино. То не е добро. Качественото вино 
съдържа танин. При последните си изследвания 
лекари от Калифорния са установили, че това 
химическо съединение има интересното свойс-
тво да срязва опашките на бактериите и ги пра-
ви кръгли и неподвижни. Танин има и в зеле-
ния чай, и в много плодове. Другото ценно ка-

чество на виното е, че в него се съдържат анти-
канцерогенни вещества. В моята книга има спе-
циален раздел: „Можем ли да лекуваме рака и с 
какво да го лекуваме”. 
 - Можем ли да го лекуваме? 
 - Последните изследвания за рака доказ-

ват, че хора, които консумират храни, съдържа-
щи голямо количество витамини от типа анти-
оксиданти или витамините А, С, Е , не страдат 
от рак. 
 - Например, ако ядат моркови…  
 - Да, но ако ядат морков, без да сложат 
мазнина в салатата, най-полезната му съставка 
не може да се усвои от организма. 
 - Защо? 
 - Защото витамин А е мастно разтворим. 
Хората не знаят, че гроздето е уникален про-
дукт, не само защото съдържа много витамини, 
микроелементи и други полезни вещества, но и 
защото има много целулоза… Тук , в България, 
правят празник на боба в Самоков, в Смилян, в 
Добрич, говорят се какви ли не глупости за бо-
ба, а не се знае, че продуктът в света, който 
най-много смъква холестерола, е бобът и бобо-
вите култури. Проф. Андерсън от САЩ е нап-
равил изследвания, че именно зрелият боб най-
много понижава вредния холестерол. Фасулът 
намалява с 12-14% повече холестерола, откол-
кото овесените ядки. Американците препоръч-
ват всеки ден човек да изяжда по една кафена 
чаша фасул. Още повече, че той е лекарство и 
против рак на стомаха и на дебелото черво. 
 - Не са ли вредни газовете, които се об-
разуват? 
 - Вредни са, но могат да се премахнат ка-
то се изхвърли първата и втората вода на вари-
вото. Хората не знаят, че бобът съдържа и пек-
тинообразни вещества, които абсорбират отро-
вите от тежките метали, токсините, които се 
отделят от тях. Той понижава кръвната захар. 
Пектинът (произвежда се от ябълките и порто-
калите) също забавя развитието на атероскле-
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розата. 
 - В книгата ви има разни рецепти? 
 - При тези рецепти съм се опитал да ком-
бинирам няколко продукта, които имат синер-
гично действие, тоест, те имат още по-
успокояващо болестта действие. Ще ви кажа 
една, която има очистващо действие. Вземи три 

лимона, те не са 
толкова скъпи. 
Смели ги и към 
тях прибави съ-
щото количество 
мед. Всяка сут-
рин на гладен 
стомах, като си 
вземеш две лъ-
жички – това е 
такъв благодат за 
всички органи на 
човешкото тяло – 
за сърцето, за мо-
зъка и за всичко. 
Или за един отс-

лабнал организъм, след болница, операция, за 
страдащи от анемия, от туберкулоза - няма по-
добро лекарство от смлени орехи с мед. Медът 
е уникално лечебно средство. Ако прибавиш 
кисело мляко, пектин, канела (която намалява 
кръвната захар и поддържа сърцето) и няколко 
капки от прополис (който унищожава вируси-
те) става чудесна закуска. 
 - Откъде имате рецептите? Събирали 
сте ги през годините или сам сте ги съставил 
и проверил? Лекарите се объркват с какво 
лекарство да ни лекуват… 
 - При мен идват лекари, които ми казват, 
че не могат да напишат тази книга. Ще ти кажа 
защо. Аз съм завършил агрономство. Учил съм 
ботаника 3 семестъра. Последният – системати-
ка. Бях длъжен да знам 1200 растения с латинс-
ките им имена и съответните български назва-
ния. Да мога, като ми покаже професорът полс-
ки букет и ме накара да изтегля стрък, веднага 
да му кажа латинското и българското название 
на растението. Този професор беше Михаил 
Христов, завършил в Америка, много добър 
генетик. Ние сме учили и ливаделство (от лива-
да). Като отидеш на полето, над 50% от расте-
нията са билки. Учил съм микробиология с 
микробиология на млякото. Учил съм 5 химии 
– органична, неорганична, агрохимия, физиоло-
гия на растенията или биологична химия. Учил 
съм лозарство, овощарство, зеленчукопроиз-
водство, пчеларство, етимология и фитопатоло-
гия. Учил съм хранене, анатомия и физиология 
на домашните животни. Преди да се явя на из-
пита по хранене, трябваше да съставя дажбата 
на едно 3 до 6 месечно прасенце или теленце. В 

нея съм длъжен да му осигуря белтъчини, маз-
нини, въглехидрати, витамини, минерални со-
ли, груб фураж, за да може да се развива нор-
мално. Да ми каже някой такива ли са грижите 
за едно дете? Освен това фуражите на живот-
ните се изследваха за алфа токсини. 
 - Преди година в България внесоха 
фъстъци с афла-токсини от Судан и Гвинея. 
И може да сме изяли част от тях с вафлите? 
 - Това е престъпление по отношение на 
хората. Афла-токсините са по-опасни от най-
опасните химични съединения. Световната 
здравна организация казва така: ако не искаш 
да заболееш от рак и преждевременно да ум-
реш, трябва да консумираш по 400 грама пло-
дове и зеленчуци всеки ден. А Асоциацията на 
раково болните казва: трябва да консумираш 
по 800 грама. Добре, представи си, че на един 
болен с язва или бактериоза му дадеш най-
противораковия зеленчук (според китайците 
това е зелето). Настъргваш към него моркови, 
които също се препоръчват срещу рак, приба-
виш червено цвекло и чесън, които имат уни-
кални качества… И дадеш салатата на този чо-
вечец. Какво ще стане с него? Ами ти ще го 
разболееш повече. 
 - Защо ще го разболееш? 
 - Защото той не може да понася целулоза, 
има болен стомах. Има рани в него. Затова за 
всяка рецепта съм дал и противопоказания. Не 
може да се говори по принцип, като Световната 
здравна организация, която съветва – яжте по 
400 грама салата на ден, за да сте здрави. Още 
повече, че всеки организъм има непоносимост 
към определени продукти. 
 - Какво е това сдружение, което ще 
правите? 
 - Наскоро ме каниха в Плевен. Там има 
едно сдружение за здраве, участват интелекту-
алци – лекари, учители, всякакви специалисти. 
Каниха ме във Враца. Имам покана от Добрич, 
Варна, от цялата страна. Не мога да ги обходя. 
Идеята ми е да направим в училищата да има 
поне 5 часа фитобиология. Децата да знаят по-
не елементарно кои храни са полезни, кое как-
во е. Аз съм израснал в учителско семейство. 
Дядо ми е имал 250 кошера, баща ми е имал 50 
кошера. Баща ми е лекувал майка ми от слабо 
сърце, нервно сърце, както го наричаха на вре-
мето, с ужилване на една пчела на ден. И майка 
се оправи. В книгата си съм описал и за пчел-
ната отрова – как лекува, какво лекува… опи-
сал съм и за пчелния прашец, за пчелното мле-
чице. Всичко, което е полезно, съм дал в най-
лесен за възприемане вид. Затова сигурно кни-
гата се търси, защото хората имат нужда от те-
зи знания. Много по-добре е да се предпазиш 
отколкото да лекуваш едно заболяване. 
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В ЖИВОТА СЪМ ВИНАГИ „ЗРЯЩА”… 

 Интересно нещо са сънищата. Вече 24 
години съм лишена от зрение, а в съня си ви-
наги съм зряща – виж-
дам сгради, улици, дър-
вета, хора, като в същото 
време вътрешно си знам, 
че не виждам. Спомням 
си, например, такъв сън: 
карам си мотоциклет, 
спират ме катаджии и 
започват да ми се карат, 
че нещо не е наред. Аз 
ги виждам прекрасно и в 
същото време си мисля: 
„Тези пък, не разбират  
ли, че съм сляпа!?” 
 По същия начин си 
представям и когато съм 
будна нещата, които поз-
навам – къщата ни в 
Стамболийски, двора, 
родителите ми, сестра 
ми и приятелите. Разби-
ра се – виждам ги вътрешно такива, каквито 
ги помня последно, нямам представа как изг-
леждат в момента. Виж, с дъщеря ми Камелия 
работата е по-друга – няма как да си я предс-
тавя като тримесечно бебе, каквато беше, ко-
гато се случи нещастието.  Но някак си нямам 
и нужда да се мъча да си я представя каква е в 
момента. Знам, разбира се, колко е висока, 
каква е косата й, очите и всичко друго, но ЗА 
МЕН ТЯ Е ПРЕДИ ВСИЧКО ГЛАС, ПРИ-
СЪСТВИЕ, ОБИЧ И ТОВА МИ Е ДОСТА-
ТЪЧНО. ТЯ Е ПРОСТО ДЪЩЕРЯ МИ. 
 Аз съм Снежана Кирчева и съм родена в 
Стамболийски. Като ученичка бях страшно 
амбициозен и отговорен човек, с големи пла-
нове за бъдещето си. Освен отличния успех – 
завърших селскостопански техникум в Перу-
щица с една единствена петица по математика 
и това снижи успеха ми до 5,98 и ме лиши от 
златен медал, от малка се стараех да бъда са-
мостоятелна в решенията и действията си, да 
си поставям и изпълнявам високи цели, да бъ-
да положителен пример за по-малката си сест-
ра. След завършване на техникума почивах 
една година и след това започнах да уча в 

Учителския институт в Смолян. Това беше 
през 1985 г. – помня я добре, защото през нея 

се и омъжих. Мъжът ми 
си бе от Стамболийски 
и след брака ни дойде и 
той да работи в Смо-
лян, за да сме заедно. 
 Добре помня и 
следващата – 1986 г. 
Започна толкова щаст-
ливо с раждането на 
дъщеря  ми, а само след 
няколко месеца обърна 
живота ми наопаки, ос-
тавяйки ме без зрение. 
 ВСИЧКО СЕ 
СЛУЧИ НА 2 МАЙ. 
Падаха се четири по-
чивни дни и бързахме 
от Смолян да си отидем 
в Стамболийски, къде-
то майка ми гледаше 
детето. С нас в колата 

пътуваше и един приятел на мъжа ми. Пъту-
вахме нормално, минахме през Пловдив и не-
щастието стана до село Яким Груево. Беше 
вече по здрач, мъжът ми караше бързо, за да 
стигнем навреме. В един момент отклонихме 
вниманието си, за да търсим паднала на пода 
на колата запалка, когато ни стресна гласът на 
приятеля му: „Внимавай, каруца!..”. 
 Въпросната каруца бе спряла край пътя. 
Мъжът ми се опита да завие, наби спирачка, 
но отсреща идваше друга кола и нямаше мно-
го възможности за реагиране, пък и нямаше 
достатъчно време. Ударът, макар и не чак тол-
кова силен, дойде точно от моята страна. Ня-
какво стърчащо от каруцата дърво проби 
стъклото и попадна право в главата ми. 
 От там нататък нямам спомен. ДЯСНА-
ТА ПОЛОВИНА НА ГЛАВАТА МИ Е БИЛА 
БУКВАЛНО СМАЗАНА, ДЯСНОТО МИ 
ОКО Е ИЗТЕКЛО МОМЕНТАЛНО, впоследс-
твие отиде и другото. Добре пак, че идващата 
насрещна кола е спряла, качили са ме в нея и 
са ме откарали в „Бърза помощ” на универси-
тетската болница „Свети Георги” в Пловдив. 
Там, докато дойде извиканият специалист, са 
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ме поставили да седя на стол, вероятно очак-
вайки всеки момент да си отида… 
 Пребиваването ми в отделението „Уши, 
нос гърло” на доц. Владимиров продължи 
около месец и половина. Извадени са ми 12  
натрошени костици от мозъка, правена ми е 
пластика, с мен доста са се занимавали и сто-
матолозите. През цялото време бях в разсъ-
дък, но в полусънно състояние поради упойва-
щите лекарства. И когато най-после се приб-
рах в къщи, първо трябваше да се науча да се 
храня / в болницата ме хранеха венозно/ и да 
вървя. Оказа се, впрочем, че и тъпанчето на 
дясното ми ухо е спукано, но отначало, пок-
рай другите проблеми, не обърнах внимание, 
тъй като си чувах с другото. После и при него 
слухът ми намаля. 
 Учудващо е, но НЯКАК СИ ПРИЕХ 
СЛУЧИЛОТО СЕ СПОКОЙНО, без да го 
превръщам в трагедия, без да изпадам в оби-
чайните при такива обстоятелства депресии. 
Може би, защото в началото все пак имах ня-
каква надежда, че слепотата ми е временна и в 
бъдеще ще прогледна, а когато се уверих, че 
това няма да стане, за мен най-важното бе ро-
дителите ми да не се тревожат, също баба и 
дядо, /дори аз самата им вдъхвах кураж/, пък 
и трябваше да се грижа за дъщеря си. Нещас-
тието беше дошло и аз трябваше да се науча 
да живея с него. Стараех се да си стъпя на 
краката, да бъда самостоятелна, за самата себе 
си да остана „зряща”. Малко по малко започ-
нах да се движа около къщата, където обста-
новката ми беше позната и от ден на ден ста-
вах по-уверена. Започнах да се занимавам и с 
домакинска работа, да се пробвам все по-
успешно в кухнята. И, когато след време в къ-
щи дойдоха представители на рехабилитаци-
онния център в Пловдив към съюза на слепи-
те, се учудиха, че всъщност рехабилитацията 
до голяма степен си я бях направила сама. Не 
ми се ходеше в центъра, в къщи си ми беше 
по-добре. 
 ВСЪЩНОСТ ПЪРВИЯТ, КОЙТО ДОЙ-
ДЕ ДА МЕ ВИДИ И ДА МИ ВДЪХНЕ КУ-
РАЖ, БЕШЕ ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ – то-
гава директор на рехабилитационния център 
на ССБ. Запознаването ни е свързано с една 
малко комична случка. Когато са пристигнали 
със сина си Светльо, нашите бяха на работа и 
баба ми не е пуснала непознатите хора да 

влезнат в къщата. Наложило се е да чакат от-
вън, на пейката, няколко часа, докато си дой-
дат родителите ми. Разговорихме се тогава 
надълго и на широко с него, разказа ми за 
брайловият шрифт за слепи, за възможностите 
да не спра развитието си, имах възможност да 
питам за много неща, които не разбирах. Нау-
чи ме и на една тънкост, която до тогава не 
знаех – как се вдява конец в игла с помощта 
на игловдевачка. Това знание ползвам и до 
сега. Г-н Парапанов бе и този, който ме заведе 
на ТЕЛК за придобиване на група инвалид-
ност и пенсия, той ми помогна и да стана член 
на НПК на слепите и изобщо, винаги когато 
съм имала нужда, той ми е подавал ръка и 
изигра съществена роля в живота ми след ос-
лепяването, та и до днес. 
 Междувременно се разведох. Мъжът ми 
отначало се кълнеше как винаги ще бъде край 
мен, колко много мога да разчитам на него, но 
явно отстрани много „доброжелатели” му да-
ваха акъл да се отърве от сляпата си жена и 
той започна все повече да изчезва от живота 
ми. На мен внимание и любов от съчувствие 
не ми трябваха и молбата за развод я подадох 
аз. После той искаше да вземе дъщеричката 
ни, водихме дело и съдът я присъди на мен. 
Камелия израсна сред много хора и много 
обич и в момента й предстои да се дипломира 
във факултета по архитектура към ВИАСГ. 
 ПОВРАТЕН МОМЕНТ В БИТИЕТО МИ 
НА НЕЗРЯЩА БЕ ЗАПОЗНАВАНЕТО МИ С  
РОСИЦА ТАНЕВА. Росица е сляпа по рожде-
ние и се запознахме случайно на една опашка 
в квартал Капана за закупуване с предимство 
на коли за инвалиди. Разговорихме се и тя ми 
обясни, че е завършила училище за незрящи и 
в момента е студентка по английска филоло-
гия. Тогава си казах: как може едно сляпо по 
рождение момиче, не видяло никога през жи-
вота си белия свят, да се стреми да се развива, 
да има мечти и да ги осъществява, а аз, която 
съм само на 22 /тогава/ години, да си стоя са-
мо в къщи и да считам, едва ли не, че животът 
ми е свършил. Тогава се реших да постъпя в 
рехабилитационния център за слепи в Плов-
див, където изкарах курсове по мобилност, 
всекидневни умения, готварство, плетиво и 
др. Между другото, Росица ми бе подарила 
плоча и шило за писане на брайл, като на от-
делен лист ми беше написала брайловата аз-
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бука и числата от 0 до 9. И една безсънна сут-
рин, между 4 и 6 часа, успях да науча всички 
букви и цифри и малко по-късно, когато на-
шите отидоха на работа и аз си оправих дете-
то, седнах и написах на Росица писмо на 
брайл. Тя ми отговори и така започнах, освен 
да пиша и да се уча да чета. След многоброй-
ните опити установих, че при мен най-
чувствителен за разчитане на брайловия 
шрифт, е палецът на лявата ми ръка и до сега 
си чета с него. Така, че когато отидох в реха-
билитационния център, аз вече брайла го бях 
усвоила и там просто затвърдих нещата. 

 В центъра се научих и да се движа с по-
мощта на белия бастун. В началото, от пуста 
суетност, както е обикновено при жените, се 
срамувах да ме гледат хората с бастуна, все 
гледах да се измъкна от задължението да го 
нося и затова съм много благодарна на препо-
давателя Владимир Желев, който сериозно ми 
се скара и ми обясни, че за един сляп човек 
бастунът е като око и ти дава свобода и самос-
тоятелност на придвижването. Затова сега бе-
лият бастун е неделима част от мен, когато 
съм на улицата. 

  НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ЖИВОТА МИ 
СТАНА И КОМПЮТЪРА. Първият подтик 
дойде от преподавателката по брайл и компю-
търна грамотност в рехцентъра Стефка Стой-
чева, която, освен, че ме запозна с основните 
работи, ми и подари един стар апарат, на кой-
то започнах да се обучавам. След това изкарах 
курс и тук, в асоциацията и малко по-малко 
напреднах до толкова, че да мога да разчитам 
всекидневно на него. Днес имам компютър 
както в къщи, така и на работа и умната ма-
шинка се е превърнала в неизменен спътник в 
ежедневието ми. 

 В момента съм трета година студентка в 
Пловдивския университет, специалност бъл-
гарска филология – задочно. Преди това бях 
записала пак там български и история, но се 
отказах, защото беше много трудно – нямах 
тогава компютър, скенер и ми беше невъз-
можно да се подготвям. Сега ползвам говоря-
ща програма  и вече е съвсем друго. Вземам 
си изпитите успешно и това ме изпълва с 
удовлетворение – през последния семестър, 
например, имам 3 шестици и една петица. До 

дипломирането ми остават още две години. 
Заедно с това работя и като технически сът-
рудник към община Пловдив, към клубовете 
за инвалиди. 
 В Съюза на слепите членувам още от 
1987 г. В НАСГБ обаче станах член през 2004 
г., когато и постъпих на работа в централата 
на асоциацията като преподавател по брайл и 
член на редколегията на списание „Звук и 
светлина”. А на следващата година – 2005-та, 
БЯХ ИЗБРАНА И ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПЛОВДИВСКАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГА-
НИЗАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ, след като 
дотогавашната председателка Анка Таскова 
при избора си направи отвод поради напред-
нала възраст. Това постави пред мен нови от-
говорности, още повече, като знаех, колко 
обичана и колко уважавана бе г-жа Таскова. 
Като председател се стремя да допринасям за 
сплотяването на хората от организацията, за 
осмислянето на живота им. Първата ми задача 
бе да опозная хората, да подкрепям техните 
инициативи, да се подобрява непрекъснато 
организационния живот, членовете ни да бъ-
дат информирани за всичко, което ги интере-
сува, да получават адекватно обслужване, що 
се касае до нужди от административен харак-
тер. Подобрихме значително и дейността на 
самодейците, които вече си имат квалифици-
ран ръководител, редовно репетират и се 
представят успешно на различни форуми. Съ-
щото се отнася и до спортистите, утвърдили 
се през последните години като безспорни 
първенци в рамките на асоциацията. Редовно 
организираме екскурзии до близки и по-
далечни места и изобщо се стремим да правим 
живота на хората по-интересен. В същото вре-
ме НЕ МОЖЕМ ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ИНЕР-
ТНОСТТА НА ЕДНА НЕМАЛКА ЧАСТ ОТ 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ, 
които не желаят да се включват в инициативи-
те ни, или, когато идват, това става само ако 
има ядене и пиене или раздаване на торбички 
с провизии. Та нима могат две кебапчета и ед-
на бира да заместят едно приятно преживява-
не сред приятели, където имаш възможност да 
се отпуснеш, да се посмееш, да разнообразиш 
сивото си ежедневие. Ето, в тази посока в уп-
равителния съвет на организацията имаме още 
много какво да постигаме… 
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 55-тата лятна среща на Асоциацията на 
норвежките сляпо-глухи (АНСГ – на норвежки 
„FNDB”) се проведе в столицата Осло, в хотел 
„Рика Осло”, разположен в самия център на 
града. Тези срещи са дълга традиция при сля-
по-глухите в Норвегия, където лятото трае са-
мо юни и юли. Всяка година се избира различ-
но място, като участниците се запознават с кул-
турата и особеностите на региона. В рамките на 
срещата се провежда и Общото събрание на 
асоциацията, което е 53-то тази година. Участ-
ват около 30 сляпо-глухи и, общо с интерпрета-
торите-придружители, участниците наброяват 
над 60 души. Както неведнъж сме споменавали, 
Норвегия е силно социална държава, която е 
задължена да осигури един или повече профе-
сионални интерпретатори-придружители за 
всеки сляпо-глух, винаги, когато той се нуждае 
от тях. 

04 юни, петък. Първият ден от лятната 
среща бе посветен на отдаване на дължимото 
уважение и почит към изтъкнати съратници на 
организацията – в случая г-н Колбьорн Хегстаг, 
бивш ръководител на отдела по брайлов печат, 
виждащ и чуващ, инженер, въвел през 70-те 

години автоматизацията при брайловата изда-
телска дейност с помощта на първите компют-
ри по това време. За цялостния си принос към 
делото на сляпо-глухите, той бе награден лич-
но от Геир Йенсен с почетна награда, диплом и 
настолен флаг на АНСГ (без парична и матери-
ална награда, а само морална). 
 05 юни, събота. На втория ден от среща-
та се проведе 53-тото общо събрание на Асоци-
ацията на норвежките сляпо-глухи. То протече 
много делово и стегнато, тъй като материалите 
са били изпратени предварително. Обсъдиха се 
годишният отчет на УС, финансовия отчет, 
програмата на организацията. Бяха направени 
промени в Устава. Бяха преизбрани трима от 
членовете на управителния съвет. Съгласно 
норвежките традиции, избори се провеждат 
всяка година за половината от членовете на Уп-
равителния съвет (борд) – тоест, тази година се 
избират или преизбират трима от тях, следва-
щата година ще бъдат избирани председателя и 
още един член от ръководството, като всеки 
член има мандат от две години. Трима от чле-
новете на борда са дългогодишно преизбирани, 
заради своите качества – председателят г-н Ге-

В СТРАНАТА НА „БЕЛИТЕ НОЩИ” 
 Посещение на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов в Норвегия, 
по тяхна покана, за запознаване и проучване опита в рехабилитацията на сля-
по-глухите с тотална и практическа сляпо-глухота в страната (03-12.06.2010 г.) 
 

По покана на Норвежката асоциация на 
сляпо-глухите, Димитър Парапанов - председа-
тел на Националната асоциация на сляпо-
глухите в България и директор на Национал-
ния център за рехабилитация на сляпо-глухи 
„Хелън Келър”, посети Норвегия от 03 до 12 
юни 2010 г. Негов интерпретатор-придружител 
бе Светлозар Парапанов, координатор на 
НАСГБ и методист по алтернативни методи на 
общуване към НЦРСГ „Х. Келър”. Поканата бе 
отправена лично от г-н Геир Йенсен, председа-
тел на Норвежката асоциация на сляпо-
глухите, като по решение на Управителния им 
съвет, разходите за посещението на двамата 
участници от България: самолетни билети, престой и пътувания в Норвегия, дори и пътни-
те Пловдив-София-Пловдив, бяха заплатени от Норвежката асоциация. Големият жест на 
норвежците е насочван от идеята да се помогне на НАСГБ да развие по-добри рехабилита-
ционни и интерпретаторско-придружителски услуги за сляпо-глухи.  

Според програмата на посещението, първият и последният ден са за пътуване – оти-
ване и връщане. Така че от 04 до 06 юни участваме в традиционната ежегодна лятна среща, 
а от 07 до 11 юни ще се запознаваме с норвежката система за подкрепа на сляпо-глухите. 
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ир Йенсен, заместник-председателят г-жа 
Юрун Елвебак и членът г-н Уле Елвесвен. Те 
тримата също са в работна група по много от 
дейностите от асоциацията и по осъществяване 
на взаимодействие с различни институции и 
организации. 
 Много активно помагаха при провеждане-
то на лятната среща служителите от Информа-
ционния отдел на организацията – журналисти, 
които са виждащи и чуващи.  АНСГ има три 
издания: Вестник-ежедневник, който излиза 
всеки ден от понеделник до петък и публикува 
новини – политика, спорт, регионални, нацио-
нални, световни, повечето препечатани от дру-
ги медии, но част и оригинални. Негови редак-
тори са: г-н Тууре Брoтен и г-н Херман Бриид-
брун. 
 Списанието за сляпо-глухи е седмично – 
излиза всеки петък. То е авторско списание (с 
оригинални статии), с автор г-н Бьорн Давид-
сен. 
 Освен тях, АНСГ издава четири пъти го-
дишно и Информационен бюлетин, посветен на 
вътрешно-организационни въпроси. 
 Всички издания се издават в 4 варианта:  
с едър шрифт (едри черни букви на бяла или 
жълта хартия); на брайл; на СД, като говорещо 
издание и в електро-
нен вариант, който се 
изпраща до имейлите 
на абонатите. Много 
скоро се очаква и 
публикуването на 
изданията в интер-
нет-страница. 

Тези издания 
са предназначени да 
задоволят информа-
ционните нужди на 
сляпо-глухите, като 
така те самостоятел-
но имат достъп до много новини, до които ина-
че не биха могли да се докоснат, тъй като не 
биха могли нито да слушат радио, нито да гле-
дат телевизия или да четат пресата на ситен 
шрифт. 

Днес след 12 ч. разговаряхме с г-н Уле 
Елвесвен, който е напълно сляпо-глух и е на 67 
години. Уле има трима интерпретатори-
придружители - мъж и две жени, но в момента 
бяха само двама, които се сменяха - мъжът се 
казва Фроде, а жената - Катрин. Уле работи 
към университета в Осло като треньор на сту-
дентите, които се обучават за интерпретатори-
придружители. Подобно на актьор, той играе 

сляпо-глух, който трябва да се срещне с няко-
го, например с адвокат, и тогава те отиват до 
адвоката и разговарят по измислен личен проб-
лем на Уле, или трябва да отидат до търговски 
център и да му помогнат да пазарува. Така сту-
дентите се учат как да помагат на сляпо-
глухите, как да ги придружават и да им пре-
веждат, минават практика. Така също, полагат 
и изпити за преводачи-придружители. 

Фроде е такъв интерпретатор-
придружител, който е измислил и развил начин 
за предаване на информация на сляпо-глухия – 
например, в каква стая се намира, къде седят 
хора, какво правят, като чертае с пръсти по 
гърба и показва на сляпо-глухия като чертеж на 
стаята и също е измислил тактилни жестове, 
илюстриращи определени действия или пред-
мети. Фроде е автор на книгата за хаптично 
общуване, както е официалното наименование 
на този метод. Уле казва, че така е по-правилно 
да се дава информация, а не да се посочва с по-
казалец насам-натам, което е неприлично. Съ-
що, докато водят сляпо-глухия, използват сиг-
нали - поглаждане с длан по ръката - означава 
ДА, ако е тупкане с длан по ръката, означава 
НЕ. 

Вечерта бе посветена на награждаването 
– в асоциацията от 
20 години имат тра-
диция всяка година 
на лятната среща да 
правят преглед на 
спортната форма на 
сляпо-глухите. Наг-
радите са наречени 
„DB 
TRIM”(буквално 
„спортна форма на 
сляпо-глухите”). От 
февруари до май все-
ки сляпо-глух си 

прави самостоятелно тренировки в къщи 
(ходене пеш, качване по стълби, плуване, кара-
не на ски, ходене в планината, бягане, дори са-
мо упражнения в къщи). И дори да е само по 20 
минути на ден, тогава той отбелязва в специа-
лен календар този ден, че е правил тази трени-
ровка и накрая на месеца изпраща календара до 
автора на списанието Бьорн Давидсен, който 
води статистиката и отличава победителите. 
Той е измислил героя Тримулиус, който води 
нездравословен начин на живот - пуши, пие, 
има наднормено тегло и  същевременно непре-
къснато съветва сляпо-глухите да спортуват и 
да се грижат за фигурата и формата си. Първи-
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те години някой от екипа на асоциацията е иг-
раел Тримулиус, но по-късно вече той не се по-
явява на срещата, а Бьорн само чете писмо от 
него. Тууре (вторият журналист, който е сати-
рик) измисля весели писма от името на Триму-
лиус. Тази година в писмото пишеше, че Три-
мулиус се е срещнал с Емануел (маймуна, ко-
мичен герой от норвежки книги и филми) и то-
гава тази маймуна (черна горила) дойде на съб-
ранието да поздрави всички и да връчва награ-
дите. Това беше журналиста Херман, облечен с 
маскараден костюм на горила. Бьорн извика 
всички победители, които най-много са трени-
рали през годината, и на всички бе подарена по 
една кърпа за баня с надпис „DB TRIM 2010” и 
весело лого на Тримулиус, нарисуван като ро-

шаво под-
скачащо 
човече-
пружин-
ка. Също 
така, да-
доха наг-
ради за 
тренира-
щите от 
няколко 
години - 

купа за 5 години, плакет за 15 години на 2 ду-
ши. Юрун Елвебак /шампионката по канадска 
борба от Европейския празник на сляпо-
глухите 2008 г. във Варна) получи такъв пла-
кет. И три статуетки на трениращите от 20 го-
дини - един от тях е Уле Елвесвен.  

Бьорн Давидсен също бе съставил две 
викторини, всяка с по 12 въпроса. Част от въп-
росите са свързани с историята и географията 
на Норвегия и по-специално на Осло, което е 
мястото за провеждане на срещата. Дадени са 
по три възможни отговора, един от който е вер-
ният. Отговорите се попълват писмено във 
формуляр и се пускат в плик при рецепцията на 
хотела. Утре вечер ще бъдат дадени наградите 
на отличилите се във викторината. 

Към 23:30 тръгнахме на разходка по 
главната улица. Геир, Лисбет и Арлет ни водят. 
Все още е светло, защото през юни се мръква 
много късно в Осло, тук е много на север и по 
това време на годината властват „белите но-
щи”. Видяхме централната църква в Осло 
(катедралата) - тя е протестантска лютеранска. 
Около нея има базар със занаятчийски работил-
ници и кафенета. След това - главна улица, са-
мо за пешеходци. Правят ни впечатление мно-
гото просяци и цигани от Източна Европа – ед-

на непозната тук картина допреди не много го-
дини. Циганки продават шапки, цветя и различ-
ни дрънкулки. Наркомани просят. Обикалят 
проститутки. Улични музиканти пеят и свирят 
и е страшно шумно. По улиците се разхождат 
пияни младежи, а дискотеките на открито вди-
гат огромна врява, и не се чуваме. 

Показаха ни сградата на Парламента и 
на Юридическия факултет, където Геир е за-
вършил през 2001 г. Има красиви сгради от 19 
в. Пред парламента има площад с фонтани, за-
ведения с много силна музика. На гранитните 
плочи на площада са издълбани цитати от сти-
хотворения на поета Хенрих Ибсен. Наблизо е 
„Гранд Хотел”, в който наскоро са посрещали 
президента Барак Обама. Надолу се вижда 
Кралският дворец. Домакините ни се оплакаха, 
че тяхната силно либерална и демократична 
държава изпитва трудности да се справи с не-
легалната емиграция от Източна Европа, която 
създава много престъпност, особено в столица-
та. Като цяло, органите на властта са безсилни, 
тъй като не са свикнали на подобно поведение. 
Дори по време на лятната среща всички участ-
ници, които са от цялата страна, официално 
бяха предупредени, че в центъра на Осло има 
много джебчии и да внимават за вещите си. 

06 юни, неделя. Сутринта вярващите 
бяха на литургия в Протестантска лютеранска 
църква с богослужение на жестомимичен език 
за глухи. След това всички участници в лятната 
среща посетихме паркът „Фронер”. Целият 
парк е украсен със статуи на скулптора Густав 
Вигеланд. Статуите са на мъже, жени, деца, ка-
то тематиката на парка е посветена на семей-
ния живот и на цикъла на живота изобщо – от 
раждането до смъртта, от детството, през мла-
достта, зрелостта и старостта. Повечето от ста-
туите са в естествени размери, разположени на 
нормална височина, позволяваща на сляпо-
глухите да ги възприемат тактилно. Вечерта 
бе официалното закриване на 55-та лятна сре-
ща на Асоциацията на норвежките сляпо-
глухи. Думата бе дадена и на председателят на 
НАСГБ Димитър Парапанов. Той разказа за 
живота и дейността на сляпо-глухите в Бълга-
рия и поднесе благодарствен адрес от името на 
НАСГБ на председателя Геир Йенсен. Бьорн 
Давидсен награди отличилите се от викторина-
та с кутии шоколадови бонбони. Такава получи 
и г-н Парапанов, който успешно участва в една 
от викторините.  

Светлозар ПАРАПАНОВ 
(следва) 
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 В работата на заседанието на   
Изпълнителния комитет (ИК) на Евро-
пейския съюз на сляпо-глухите от 19 до 
24 май, участие взе и служителката на  
организацията, работеща със сляпо-
глухите  СЕНС по кампаниите и публич-
ната политика Люси Дрешър. Тя, в свое-
то изказване, запозна участниците с кам-
паниите, които Европейската мрежа на 
сляпо-глухите (ЕМСГ) е провеждала в 
Европейския парламент (довели до прие-
мането на писмена декларация за приз-
наването на сляпо-глухотата от 2004 г.), 
както и важността за воденето на лобист-
ки кампании в рамките на отделните 
държави. Помолихме г-жа Дрешър да от-
говори на няколко въпроса пред списа-
ние „Звук и светлина”: 

 - Госпожо Дрешър, представете 
се с няколко думи на нашите читатели. 

 - Накратко, аз съм от Великобрита-
ния и участвам тук като представител на орга-
низацията СЕНС. Това е организация, която 
работи със сляпо-глухите в цяла Великобрита-
ния и в редица страни в Европа. Важна част от 
моята работа в екипа за кампаниите и полити-
ката ни е да работя на европейско ниво в рам-
ките на Европейския съюз и аз съм част от ев-
ропейската мрежа за предоставяне на услуги на 
сляпо-глухите хора. 

 - Какви точно услуги предоставя-
не на хората със зрителни и слухови увреж-
дания? 

 - Ние правим кампании, в които ло-
бираме и предоставяме подкрепа на хората са-
ми да си правят свои  собствени кампании да се 
научат да лобират за своите собствени права. 

 - Какви са най-важните проблеми 
в тази насока? 

 - Най-важното в момента е призна-
ването на сляпо-глухотата като отделно увреж-
дане за всички страни. И затова голяма част от 
моята работа е да подкрепям хората в опитите 
им да намерят признание за сляпо-глухотата 

като отделно увреждане. 

 - Смятате ли, че има нужните ус-
ловия да развивате своята дейност и у нас, в 
България? 

 - В това отношение няма никакъв 
проблем да работим и за Националната асоциа-
ция на сляпо-глухите в България, стига хората 
от тази асоциация да смятат, че можем да им 
бъдем полезни. Тук условията и спецификата 
за нашата дейност не се различават от която и 
да е друга страна. Навсякъде хората със сляпо-
глухота си приличат и нуждите им са едни и 
същи. Ако тук те се нуждаят от нас, ние сме 
насреща и ще дадем всичко от себе си, за да им 
бъдем полезни. 

 - В заключение, какво бихте поже-
лали на сляпо-глухите хора в България? 

 - Нека знаят, че и те, като сляпо-
глухите хора в Европа и по света, имат всички 
човешки права и трябва упорито да се борят и 
отстояват тези права. Да постигнат хармония в 
живота си и да бъдат щастливи! 

 

 Въпросите зададе: Емил ПЕХЛИВАНОВ 

НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ИМАТ 
 ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И НИЕ ИМ ПОМАГАМЕ  

ДА ГИ ОТСТОЯВАТ… 
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ТАЙНИЯТ ЗАВЕТ 
-разказ- 

„В живота си нивга не бях се надявал 
на толкова мил комплимент: 
покани ме Дяволът – старият Дявол – 
дома си, на чаша абсент.” 
                               Христо Смирненски 
 След втората гроздова винаги ме избива на религиозно-философски разсъждения. Значи, 
казвам си аз, Бог създал Адам и Ева и ги заселил в Рая. Рай – хубаво нещо! Цветя, треви, рекички, 
птици – пълно безгрижие. Няма работа, няма проблеми. Хубаво, ама аз като остана два дни без 
работа, както се казва – превъртам, а пък Адам и Ева колко време са живели така в Рая? Да бяха 
имали поне някое дете около тях! От децата по-голяма радост няма, ама как да имат дете, като те 
не са знаели, че са мъж и жена. Как да знаят, като сам Бог им е забранил да ядат плодовете от 
дървото на познанието. Все едно, някой на мен да ми забрани да чета книги и вестници, да гле-
дам телевизия, да слушам радио. А такъв Рай не ми харесва! После – какво е това Стария завет, 
Новия завет? Е, поназнайвам нещичко, ама не всичко, дявол да го вземе. 
 - А да знаеш нещо за Тайния завет? 
  Моля!? Кой е пък тоя, дето ме пита и как е влязъл в стаята ми? Нали като замина благовер-
ната нощна смяна на работа, аз заключих собственоръчно гарсониерата след нея, направих си са-
латка, налях си гроздовата и… Впрочем аз имам чашка, и той има чашка, но какво е неговото пи-
тие?! Едно такова зеленикаво, искрящо… Абсент? Нима това е самият Мефистофел? 
 - Да, аз съм приятелю, самият Мефистофел. Защо се учудваш? Нали ти сам ме покани, като 
спомена името ми. Впрочем, аз съм дошъл за друго. Но нека започнем всичко по ред. Ти се пи-
таш какво е това Новия завет, Стария завет. За тези неща ти можеш да научиш от друго място, но 
за Тайния завет мога и трябва да ти разкажа аз: 
 Адам и Ева бяха живели вече 300 години в Рая. На тях им бе омръзнало всичко до втръсва-
не. Те познаваха всяка тревичка, всяко цвете, всяко кътче от Райската градина. Понякога Господ 
слизаше да разговаря с тях, но за какво можеш да разговаряш с двама души, които, ти правилно 
отбеляза, не знаеха нищо. Не знаеха дори, че са мъж и жена. Аз също слизах в Райската градина 
понякога и скришом наблюдавах Господ. Разбирах, че той все повече и повече се съмняваше в 
правилността на своята забрана, но казаното от Бог, бе вече казано. Ти знаеш, че аз бях най-
любимият архангел на Бога преди да се възгордея и да бъда изгонен от неговата свита. Веднъж аз 
събрах кураж, отидох при Господ и паднах в нозете му: „Господарю – казах аз – искам да ми 
простиш.” Като ме видя, Господ много се зарадва. 

- Господарю – бързо продължих аз – имам план. 
- Имаш план? – попита ме Господ – Какъв е той? 

 Тогава аз му разказах, че искам да подуча Адам и Ева да вкусят от плода на познанието. Та-
ка те ще разберат, че са мъж и жена и ще им се народят деца. 

- Искам да осмисля живота на Адам и Ева – казах бързо. 
- И какъв ще бъде смисълът на тяхното съществуване? – попита ме Господ. 

  - Възхвала на теб, Господарю! ВЪЗХВАЛА НА ГОСПОДА  ще бъде смисълът на техния 
живот. 

- Добре! ДА БЪДЕ! Но за това ти ще получиш само неблагодарност от хората. 
- Така да бъде – казах аз – Нека това да бъде моето наказание, Господи. 
- И още нещо – добави Господ. – За този наш ТАЕН ЗАВЕТ, таен договор, ти ще кажеш на 

хората чак десетина години след началото на третото хилядолетие след раждането на моя син. 
- Но защо каза всичко това на мен? - едва успях да попитам аз Мефистофел. 
- Защото ТОЙ така заповяда. 
 В този момент петлето на стенния часовник изкукурига три пъти. Гърлото ми беше 

пресъхнало. Чашата – празна. Мефистофел го нямаше в стаята! Всъщност беше ли идвал изобщо? 
Май трябва да се наспя, а? Лека нощ! 

Димитър ГРУДЕВ 
/разказът е взет от книгата на автора 

„Светла вест”/ 
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Преди много, много лета, 

срещнах мъжът на моя живот –МЕЧТА. 

Няма физическа, но има душевна красота! 

Врекохме се с моята любов 

да се обичаме и уважаваме до гроб. 

 

Не забравям думите, с които ме превзе: 

”Моите лъчи попаднаха точно върху теб”. 

Грабна ме с два ръце, разтуптя се туй сърце. 

Особено кога се върнах от гурбет 

и си дадохме обет! 

Поморие, копнеж, мечти! 

Море от вино! Аз и ти 

и твоите очи-лъчи! 

(Яворов ще ми прости.) 

О, Господи! Дари ми ти, 

тез светли, хубави очи. 

Аз целия съм в техен плен. 

 От любов опиянен! 

Море и вино! Аз и ти! 

Поморие, копнеж мечти!!! 

                 *** 

 Поморие, копнеж, мечти! 

Море от вино! Аз и ти! 

                  ***  

Един красив букет! 

Виното "мискет". 

Две очи лъчисти! 

Искрени и чисти! 

Стая на тавана....! 

Споменът остана. 

 

Поморие, копнеж, мечти! 

Море и вино! Аз и ти! 

   
Димитър ГРУДЕВ 

МОЯТА ЛЮБОВ 

Благодаря за твойта обич, нежност, топлина. 

Вече не съм онова момиче, а …жена. 

Родила, отгледала и възпитала 

не едно, а две деца. 

Минаха години и те ме дариха 

с внучета – СЛЪНЦА! 

 
Антония ДЮЛГЕРОВА 

      ПОМОРИЙСКИ МОТИВИ 

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

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

ОГНЕНА ЖЕНА 

Аз не съм просто жена, 

аз съм огън 

и с него вървя 

и изгарям цяла. 

 

Нека да ме пари. 

Нека да гори. 

Той ще ме направи 

по-силна от преди. 

И с него ще се слея 

и с него ще вървя, 

за да бъда все такава, 

неспокойна, ОГНЕНА ЖЕНА! 

 
 Ганка ПАРАСКЕВОВА 
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6 АВГУСТ - СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 Тоя празник е установен в първите векове 
на християнството и ни напомня едно от най-
важните евангелски събития – явяването на 
Господа в небесната слава пред трима от уче-
ниците Му. Юдеите не узнали в Христа очаква-
ния Месия. Те старателно 
изучавали пророчествата, 
но превратно тълкували 
техния смисъл и мислели, 
че очакваният Месия ще 
ги освободи от робството 
на чужденците, ще възве-
личи със земна слава и ще 
седне на Давидовия прес-
тол. Юдеите не разбрали, 
че в пророчествата се го-
вори за небесно, а не за 
земно царство, за вечни 
блага, а не за светски изго-
ди. Дори самите апостоли 
не били съвсем чужди на 
подобни земни помисли, 
макар и да повярвали, че 
Иисус е очаквания Месия. 
Те също се надявали, че 
Иисус Христос ще възста-
нови израилското царство, 
спорели помежду си кой 
от тях ще бъде тогава най-голям. За тях било 
недопустимо, че Иисус Христос, Син Божи и 
Спасител на света, ще понася страдания и уни-
жения от людете. Това им се показало несъв-
местимо с Неговото величие и слава.  
 Господ обаче често беседвал с учениците 
си за Своите страдания. Той казвал, че Нему 
предстои да бъде отхвърлен от първосвещени-
ците и книжниците, да бъде убит и на третия 
ден да възкръсне. Сърцата на учениците се из-
пълвали със скръб от тия думи и Петър, който 
малко преди това изповядал Божеството на 
Спасителя, Му казал: "Пази Боже! Това, Госпо-
ди, няма да стане с Тебе!" Но Спасителят стро-
го укорил Петър и му казал, че той мисли не за 
онова, що е Божествено, а що е човешко.  
 Скоро след тая беседа с учениците Си, за 
да укрепи вярата им и да ги отвлече от земни 
помисли, Господ се показал на трима от апос-
толите в небесна слава. Като взел със Себе си 
Петър, Яков и Йоан, Той се изкачил с тях на 
Таворската планина в Галилея. Тук Той се от-

далечил малко от тях и започнал да се моли. 
Учениците в това време заспали. Когато се про-
будили, видели Иисус преобразен: лицето Му 
се изменило и светело като слънце; дрехите Му 
станали бели като сняг. С Него имало двама 

мъже, сияещи от слава, 
Мойсей и Илия, които 
беседвали с Него за пред-
стоящите Му страдания и 
за края Му в Йерусалим. 
Петър, поразен от това, 
което виждал, казал на 
Иисус: "Господи, добре е 
да останем тук. Да напра-
вим три сенника: за Тебе 
един, един за Мойсей и 
един за Илия!" Като гово-
рел, изведнъж светъл об-
лак осенил всички и из 
облака се чул глас, който 
казвал: "Този е Моят Син 
възлюбен, в Когото е Мо-
ето благоволение! Слу-
шайте Него!" Учениците 
от страх паднали ничком. 
Но Господ се допрял до 
тях и им казал: "Станете, 
не бойте се!" И като ста-

нали, те видели само Иисус Христос в обикно-
вения Негов вид. Те слезли от планината. А 
Той им забранил да говорят за това, което виде-
ли, докато Син Човечески не възкръсне от мър-
твите.  
 Това събитие било предназначено да 

предпази апостолите от униние и съмнение при 

вида на Христовите страдания и да укрепи вя-

рата им. Учениците чули гласа на Самия Бог; 

двама най-велики представители на Стария За-

вет – Мойсей и Илия, засвидетелствали със 

своето явяване, че Иисус е действително Оня, 

за Когото предсказвали пророците. Окръжени 

от небесна слава, тия св. мъже беседвали с Ии-

сус Христос за Неговите спасителни страдания 

и доброволна смърт. Най-после, това чудно яв-

ление трябвало да отвлече апостолите от зем-

ните помисли за величие, като ги направи сви-

детели на небесната слава на Христа.  



23 

15  АВГУСТ - УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА  
 Още от първите 
векове на християнст-
вото св. Църква наре-
дила да се празнува 
денят "Успение на 
пресвета Богородица". 
Подробности за това 
чудно събитие, както и 
някои сведения за жи-
вота на пречистата Бо-
жия Майка след възне-
сение на Спасителя, не 
са предадени от древ-
ните църковни писате-
ли. 
 След като се вър-
нали от Елеонската 
планина подир възне-
сението Христово, св. апостоли прекарвали в 
Йерусалим, очаквайки Утешителя Св. Дух, обе-
щан им от Спасителя. Всички вярващи живеели 
в единодушие и любов и непрестанно се моле-
ли. С тях била и Майката Христова и някои 
свети жени, които служели на Господа през 
последните години на живота Му. Понятно е 
колко радостно и утешително било присъствие-
то на Божията Майка за учениците, които скър-
бели за раздялата със своя божествен Учител. 
Пресветата Дева е живяла на хълма Сион в до-
ма на св. Йоан Богослов, когото сам Господ в 
последните минути на Своя земен живот отдал 
като син. 
  И след слизането на Св. Дух над апосто-
лите пресвета Богородица си останала в Йеру-
салим. Скъпи й били ония места, гдето страдал 
и умрял нейният божествен Син. Често тя ходе-
ла да се моли на Голгота, на Елеонската плани-
на, в градината, гдето било погребано тялото на 
Спасителя. Когато цар Ирод почнал да гони 
Божията Църква, пречистата Божия Майка за-
минала за известно време в Ефес, гдето пропо-
вядвал св. Йоан Богослов. Има предание, че тя 
посетила Св. гора Атонска и остров Кипър, где-
то праведният Лазар, когото нейният Син възк-
ресил от мъртвите, бил епископ.  Когато гоне-
нията малко поутихнали, пресвета Богородица 
се върнала в Йерусалим и живяла там обкръже-
на от благоговейна любов. Постепенно с разп-
ространението на християнската вяра растяла и 
славата на Божията Майка. Мнозина дохожда-

ли от далечни страни да я видят. В едно древно 
послание, приписвано от някои на св. Игнатий 
Богоносец, четем: "Много са у нас жените, кои-
то желаят да видят Майката Иисусова. Чуваме, 
че тая девствуваща Майка Божия е изпълнена с 
всякаква благодат: в гоненията тя е благодуш-
на, при сиромашия и лишения не скърби, на 
оскърбяващите я не се гневи, но им прави доб-
ро, в щастие е кротка, към бедни е милосърдна 
и им помага, колкото може. Но не търпи въста-
ващите против нашата вяра; тя е благовестница 
на нашето благочестие и наставница на верните 
във всяко добро дело. А особено обича смире-
ните, защото сама във всичко е смирена". 
 Езичниците и юдеите, които мразели 
християните, негодували против Божията Май-
ка заради уважението, с което се ползвала. Ка-
то знаели, че тя често посещава местата, гдето 
страдал Иисус Христос, те я следели, за да я 
убият. Но Господ пазел пречистата Дева и й 
готвил славно успение. 
 Пресвета Богородица била вече в прек-
лонни години (64-годишна). Веднъж, когато се 
молела на Елеонската планина, тя видяла пред 
себе си архангел Гавраил, който държал в ръка 
палмово клонче. Той й възвестил, че след три 
дни тя ще се представи отвъд: "Твоят Син и Бог 
наш ще те вземе в Своето горно царство, за да 
живееш и царстваш с Него вечно!" И след като 
й дал райското палмово клонче, се оттеглил. С 
най-жива радост св. Богородица приела вестта 
за своята близка смърт, понеже отдавна желае-
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ла да остави долния свят и да се пресели във 
вечните обители. Тя коленичила, дълго се мо-
лила и благодарила на Господа. Когато тя се 
върнала у дома, св. Иоан Богослов бил поразен 
от сиянието, което озарявало нейното лице. Тя 
му известила за случилото се и започнала да се 
готви за своята смърт. Наредила и украсила до-
ма като за радостно тържество, завещала на две 
бедни вдовици дрехите, които обикновено но-
села, и помолила Иоан да погребе тялото Й в 
село Гетсимания, гдето лежали нейните роди-
тели и св. Йосиф Обручник. Св. Йоан уведомил 
Иерусалимския епископ ап. Яков за близката 
смърт на Божията Майка. Той известил за това 
на всички нейни сродници и изобщо на вярва-
щите. Скоро всички се събрали при св. Богоро-
дица. Всички плачели и скърбели за раздялата 
с Божията Майка. Но тя ги утешавала, предава-
ла им думите на архангела, показвала им райс-
кото клонче и обещала винаги да се моли за 
тях. 
 Пресвета Богородица имала още едно же-
лание – да види още веднъж св. апостоли, кои-
то сега били пръснати по цял свят да проповяд-
ват Евангелието. И желанието й се изпълнило. 
По чудесен начин всички апостоли, освен То-
ма, били пренесени в Йерусалим и изведнъж в 
едно и също време се явили пред вратите на 
нейния дом. Заедно с другите апостоли дошъл 
и св. апостол Павел с учениците си Тимотей, 
Дионисий Ареопагит и Йеротей Атински. Кога-
то св. Богородица известила за своята близка 
смърт, сърцата им се натъжили при мисълта, че 
те вече за последен път виждат Иисусовата 
Майка. Но тя, славейки и благодарейки на Гос-
пода, Който изпълнил последното й желание, 
молила ги да не скърбят. 
 Настъпил денят на нейното представяне. 
От сутринта свещи горели в дома, в знак на ра-
дост и тържество. Апостолите се молели и сла-
вословели Бога. Божията Майка възлегнала на 
украсен одър, радостно очаквайки смъртта. Из-
веднъж в третия час (9 часа) чудна небесна 
светлина озарила стаята. Покривът на къщата 
като че ли се разтворил и чудно явление се 
представило пред очите на вярващите. Сам 
Господ Иисус Христос в небесна слава, обкръ-
жен от ликове ангели и светци, слязъл от небе-
сата за душата на св. Богородица. "Душата ми 

величае Господа – възкликнала тя – и духът ми 

се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той 

милостно погледна смирението на рабинята 

Си” 

 Господ повикал пречистата Си Майка за 
вечен живот и след това се чуло пеенето на ан-
гелите, които славели с думите на архангел 
Гавриил: "Радвай се, благодатна, Господ е с 

тебе, благословена си ти между жените!". 
Всички с благоговение гледали на това прес-
лавно видение. И когато след това пристъпили 
към одъра, на който лежало пречистото тяло на 
Божията Майка, видели, че лицето й сияе като 
слънце и чудно благоухание се разляло по стая-
та. Сърцата на всички присъстващи се изпъл-
нили с неизказана духовна радост. 
 Когато дошло време за погребение, апос-
толите вдигнали одъра и с псалмопение го за-
несли през град Йерусалим в село Гетсимания. 
Напред вървял св. Йоан Богослов, държейки в 
ръка райското клонче. Всички вярващи върве-
ли подир пречистото тяло, над което се носел 
сияещ във вид на кръг облак, който озарявал 
цялото шествие и ангелското пение се сливало 
с гласовете на вярващите. Много жители от 
града, като видели това чудно шествие, се при-
съединили към него. Когато юдейските архие-
реи и началници узнали, че такава чест се оказ-
ва на починалата Майка Христова, те пратили 
въоръжени войници, за да разгонят събралата 
се тълпа и да отнемат от християните тялото на 
Божията Майка – те искали да го изгорят. Но 
когато войниците се приближили, сияещият 
кръг изведнъж се спуснал и като че ли с камен-
на стена оградил шествието, а пратените вой-
ници били внезапно поразени от слепота: По-
късно някои от тях повярвали и били изцерени 
при гробницата на Божията Майка. 
 Апостолите погребали тялото в пещерата 
при село Гетсимания и затворили с камък вхо-
да й. В продължение на три дни те се молили 
непрестанно при гробницата и през всичкото 
време над това място пеели ангели. На третия 
ден след успението (заспиването) на св. Бого-
родица пристигнал ап. Тома. Той много се 
огорчил, че пристигнал твърде късно и не зава-
рил жива пресвета Богородица. В желанието си 
да го утешат, апостолите му предложили да от-
валят камъка от гроба, за да може да се покло-
ни на пречистото тяло. Но когато влезли в пе-
щерата, видели, че е празна и че на мястото, 
гдето било положено тялото на Божията Май-
ка, останала само плащаницата, с която я били 
покрили. Апостолите в недоумение молили Бо-
га да им открие тайната на това чудно събитие 
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и в същия ден тя им била разкрита. Като се съб-
рали на обща трапеза, те беседвали за успение-
то на св. Богородица. Трябва да се има пред 
вид, че на своята трапеза те имали обичай да 
оставят едно празно място и да турят на него 
хляб за възкръсналия Господ Иисус Христос. 
След ядене те вдигали тоя хляб, наричан "част 
Христова", и като славели Пресвета Троица, 
казвали: "Господи Иисусе Христе, помагай 
ни!" След това разделяли тоя хляб помежду си 
и го изяждали като благословение от Иисуса 
Христа. Тоя път, в същото време, когато стана-
ли от трапезата, за да въздигнат Христовата 
част, изведнъж чули ангелско пение и като отп-
равили очи към небето, видели на облаците 
пречистата Божия Майка, сияеща от слава и 
обкръжена от ликове ангели: "Радвайте се! – 
казала им тя, – защото с вас съм през всички 

дни!" Изпълнени от неизказана радост, те вмес-
то обикновената си молитва извикали: 
"Пресвета Богородице, помагай ни!" Оттогава 
апостолите повярвали, че Пресветата Божия 
Майка възкръснала в третия ден след успение-
то си и с тялото била взета на небесата. 
 В памет на това нейно явяване пред апос-
толите св. Църква наредила да се прави възно-
шение (въздигане хляб) в чест на пресвета Бо-
городица. Това възношение се нарича 
"панагия" ("пресвета"). 
 По-късно над пещерата, гдето било поло-
жено тялото на Божията Майка, издигнали цър-
ква и оттогава започнали тържествено да праз-
нуват Успението на Божията Майка. Тоя праз-
ник е един от дванадесетте велики  празници. 
  

СОЗОПОЛ 

 Созопол (на гръцки: Σωζόπολη, Созополи) 
е град в Югоизточна България на Черно море. 
Намира се в област     Бургас и е администрати-
вен център на Община Созопол. Един от най-
популярните курорти в България. Разположен е 
на българското черноморско крайбрежие, на 35 
км южно от Бургас. Центърът му (Старият 
град) се намира на малък полуостров. В бли-
зост до него са островите Свети Иван и Свети 
Петър.   
 Созопол е най-старият град по българско-
то черноморско крайбрежие. Първото селище 
тук е възникнало в края на IV-III хилядолетие 
преди Христа.  Подводните проучвания в аква-
торията на созополското пристанище разкриват 

останки от жилища, керамични съдове, камен-
ни и костни оръдия на труда от бронзовата епо-
ха. В созополския залив са открити и многоб-
ройни каменни котви и щокове, датиращи от II-
I хил. преди Христа. Те свидетелстват за актив-
но корабоплаване още от най-дълбока древ-
ност. 
 През 610 г. пр. Христа на мястото на дне-
шен Созопол е основана елинска колония 
(„полис“) на милетски гърци под името Аполо-
ния Понтика. Името на града идва от бог Апо-
лон, считан за закрилник на колониите. Градът 
израства като важен търговски и пристанищен 
център. Поддържа активни връзки с големите 
центрове на Елада: Милет, Атина, Коринт, Хе-
раклея Понтийска, островите Родос, Хиос, Лес-
бос и други. Търговското му влияние в Тракия 
се основава на съюз с владетелите на Одриско-
то царство, възникнало през V в. преди Христа. 
Новата колония, освен да пази достъпа до бур-
гаския залив, била богата и на подводни залежи 
на сол. За активен добив на сол още в Антич-
ността сочат промени по морското дъно в зали-
ва. 
 Котвата става емблема на Аполония и не-
изменен знак върху монетите, които тя сече 
още от края на VI в. преди Христа. Богатият 
град се превръща в център на високо развито 
изкуство. Съвременниците му го наричат Апо-
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лония Магна (Велика 
Аполония). В града се на-
мирал голям храм на бог 
Аполон. През 72 г. пр.н.е. 
градът е завладян и огра-
бен от римляните, а кре-
постната му стена - разру-
шена. Пълководецът про-
консул Марк Лукул, кой-
то превзема града, отнася 
със себе си известна ста-
туя на бог Аполон от све-
тилището и я поставя на 
Капитолия в Рим. 
 През IV в. градът отново е в подем и вече 
е известен с името Созополис - „град на спасе-
нието“. Традиционно византийски град и твър-
дина в хинтерланда на Константинопол, едва 
през 812 г. - при Кан Крум - Созопол за кратко 
влиза в пределите на българската държава. 
 Той, заедно с Месамбрия (днес Несебър), 
пада под турско владичество през 1459 година - 
6 години след падането на Константинопол, 
като една от последните византийски крепос-
ти . В отбраната на града са участвали венеци-
ански и генуезки кораби. 
 От XVIII-XIX век са запазени църкви и 
множество къщи от дърво и камък, създаващи 
неповторимия архитектурен облик на днешен 
Созопол. Старинните икони и великолепните 
дърворезбени иконостаси представят забележи-
телните постижения на художествените заная-
ти от това време. 
 Част от гръцкото население на Созопол се 
изселва през 20-те години на 20 век и основава 
село Созополи на Халкидическия полуостров.  
 С Постановление на Министерския съвет 
№ 320 от 7 септември 1974 г. Старият град на 
Созопол е обявен за музей. Около 180 жилищ-

ни сгради от средата на 
XVIII и началото на XIX 
в. оформят облика на ре-
зервата. Като типично 
българска, градена от ка-
мък и дърво, созополската 
къща се родее с къщите от 
старопланинския и стран-
джанския регион: “Къща 
на Мариета Стефанова”, 
“Къща на Креаноолу”, 
“Къща на Тодор Загоров”, 
“Къща на Куртиди”, 

“Къща на Димитри Ласкаридис” и други. Гра-
дът се гордее и със своите Тракийски крепости 
в района на Бакърлъка, с Тракийските си надг-
робни могили,  антични некрополи и крепостни 
стени, от които до днес са запазени значителни 
фрагменти, достигащи височина до 3–4 метра, 
както и многобройните си църкви. 
 Църквата “Св. Богородица” (XV век)  е 
паметник на културата под закрилата на 
ЮНЕСКО. “Свети Кирил и Методий”, завър-
шена през 1888 г., е дело на даровития архи-
тект Уста Генчо. Днес в града съществуват две 
действащи църкви: “Св. Георги” (най-голямата 
созополска църква, издигната в първата чет-
върт на XIX век) и “Св. Зосим, изградена през 
1857 г. Средновековните църкви в Созопол са 
разрушени от османските турци през XV–XVIII 
век. Върху техните основи християнското насе-
ление издига малки параклиси. Те са около 20 
на брой, а някои от тях съществуват и до днес: 
“Св. Атанас”, “Св. Димитър”, “Св. Никола”, 
“Св. Неделя”, “Св. Марина”, “Исус Христос”, 
“Възнесение” и др. В града съществува Архео-
логически музей , художествена галерия, къща-
музей Александър Метафов, туристическа за-
бележителност е и килийното училище в близ-
кото с. Росен. Голям интерес сред гостите на 
града буди и остров Свети Иван - природен и 
археологически резерват, поставен под закрила 
на държавата с постановление, обнародвано в 
бр. 35/1965 г. на „Държавен вестник“. Той е 
най-големият от петте острова по българския 
черноморски бряг (660 дка) и е неразделна част 
от живота на антична Аполония и средновеко-
вен Созопол. Край него се намира и малкият 
остров Свети Петър. 
 В непосредствена близост до града са ня-
колко къмпинга: „Градина“, „Златна рибка“, 
„Каваци“, „Веселие“ и „Смокиня“. Последните 
три имат обща брегова ивица, която е и един от 
най-големите нудистки плажове в България. 
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ФРЕНСКА ЗЕЛЕНЧУКОВА СУПА 
/предложение на Светла Маринова от Добрич/ 

 
 Продукти: 300 гр. ябълки, 3 моркова, 1 глава лук, 100 гр. зелен фасул от консерва, 200 гр. 
грах от консерва, 700 мл. бульон, 0,5 л. прясно мляко, 3 с.л. брашно, магданоз, черен пипер, сол. 
 Начин на приготвяне: Предварително се сварява бульонът. Ябълките, морковите и лука се 
нарязват на филийки. Заливат се с бульона. Вари се 15 мин., след което се добавят зеленият фа-
сул и грахът. Разбиваме брашното с част от млякото и го добавяме при непрекъснато бъркане към 
супата. Сипваме и останалото мляко и подправяме със солта и черния пипер. Варим още 5 мин. 
Накрая поръсваме с магданоз. 

 
СОС БЕШАМЕЛ С ГЪБИ 

/предложение на Братанка Струнчева от Шумен/ 
 
 Продукти: Обикновен бешамелов сос, гъби,  1 с.л. краве масло. 
 Начин на приготвяне: Към обикновения бешамелов сос се прибавя една чинийка предва-
рително измити, нарязани на дребно гъби. Вари се на слаб огън 15 мин. Отстранява се от огъня и 
се прибавя една лъжица краве масло. Гъбеният сос се употребява при поднасянето на варени пи-
лета, яйца, различни видове меса. 
 

АНДАЛУЗКО КЬОПООЛУ  
/предложение на Снежана Кирчева от Пловдив/ 

 
 Продукти: 4 патладжана, 2 яйца, 2 с.л. магданоз, 3-4 скилидки чесън, половин глава лук, 1 
к.ч. олио, няколко маслинки, сол, червен пипер. 
 Начин на приготвяне: Патладжаните се изпичат, обелват се и се накълцват на ситно. 
Объркват се с яйцата и олиото. Към сместа се прибавя сол на вкус, счуканият чесън, всичко хуба-
во се разбърква и се наръсва с червен пипер. При поднасянето, кьополото се гарнира със ситно 
нарязаните магданоз и лук и по желание се украсява с маслинките. 
 

ПРЕДЯСТИЕ 
/предложение на Еленка Демирева от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 кг. сварени картофи, 200 гр. сирене, 3-4 сварени яйца, половин кутийка майо-
неза, пресен магданоз, червен пипер. 
 Начин на приготвяне: В подходяща салатиера на едро ренде се настъргват сварените кар-
тофи, като се овкусяват със сол и черен пипер. Отгоре се настъргва сиренето и върху него се на-
нася на тънък слой майонезата, а върху нея пък се настъргват сварените яйца, посоляват се и се 
оцветяват с червен пипер. Предястието се украсява с листенца от пресен магданоз или друга ук-
раса по желание. 
 

ПЕЧЕН ПИПЕР СЪС СИРЕНЕ И ЯЙЦА НА ФУРНА 
/предложение на Русанка Ганева от Шумен/ 

 
 Продукти: 0,5 кг печен пипер, 200 гр. сирене, 2 яйца, олио. 
 Начин на приготвяне: Загрява се олиото, прибавя се нарязаният на ленти печен пипер и се 
изпържва добре. Разбиват се яйцата и сиренето, прибавят се към пипера и всичко се пече на заг-
рята фурна 20 минути. 
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САРМА КЕБАП 
/предложение на Руска Иванова от Добрич/ 

 
 Продукти: 1,5 кг агнешко, 3-4 глави лук, връзка магданоз, бяло вино, черен и червен пипер, 
сол. 
 Начин на приготвяне: Месото се нарязва на малки парчета и се изпържва. Отделно пър-
жим лука. Смесваме ги и посоляваме, слагаме черния и червения пипер и нарязания магданоз. 
Увиваме сместа в булото и печем в огнеупорен съд или тава с малко бяло вино и няколко парчен-
ца масло. Сервираме с пържени картофи и зелена салата. 
 

АГНЕШКИ ШНИЦЕЛИ 
/предложение на Еленка Ганева от Добрич/ 

 
 Продукти: 1,2 кг агнешко месо, 1 кг спанак, 1 глава лук, 3 яйца, връзка магданоз, връзка 
копър, галета, сол. 
 Начин на приготвяне: Спанакът се задушава без вода до омекване. След като изстине, се 
нарязва на ситно и към него се прибавя смляното месо, яйцата, лукът, магданозът и копърът,  на-
рязани на ситно. Сместа се овкусява и се разбърква добре. Оформят се шницели, овалват се в 
брашно, после в яйца, накрая в галета. Пържат се в гореща мазнина. 
 

РИБА С ДОМАТИ 
/предложение на Антония Дюлгерова от Сливен/ 

 
 Продукти: 800 гр. филе от риба, половин буркан консервирани домати, 2 сварени яйца, 1 
ч.ч. прясно мляко,1 глава лук, 1 с.л.брашно, 3 с.л. олио, 1 ч.ч. сметана, 1 лимон, сол, черен пипер, 
магданоз. 
 Начин на приготвяне: Филетата се нарязват на широки ленти. Напръскват се с лимонов 
сок и се посоляват. Доматите, лукът и сварените яйца се нарязват на кубчета, добавя се млякото, 
брашното, олиото и подправките. Сосът се оставя да кипне и тогава се слагат рибените филета. 
Готовата риба се поднася със соса. 
 

ЯЙЦА СЪС ЗЕЛЕНЧУК 
/предложение на Янко Стайков от Шумен/ 

 
 Продукти: 3-4 червени домата, 4-5 глави лук, 2 с.л. масло, по 3 яйца на човек, сол, черен 
пипер. 
 Начин на приготвяне: Доматите се обелват и се нарязват на филийки. Пържат се в масло-
то. Върху запържените домати се счупват нужния брой яйца и се пържат 7-8 мин. без да се бър-
кат, а само се посоляват и се поръсват с черен пипер. Поднасят се с предварително изпържения в 
масло нарязан на филийки лук. При пърженето на доматите могат да се запържат и 2-3 малки лю-
тиви пиперки. 
 

СВИНСКО С БИРА 
/предложение на Трифон Лазаров от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 кг свинско месо, 1 ч.л. смляно кафе, няколко скилидки чесън, 1 филия хляб, 
кора от лимон, бутилка бира, сол, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Месото, нарязано на парчета, се слага в тенджера заедно с кафето и 
накълцаните скилидки чесън. Залива се с бирата и се оставя да ври. Като поомекне месото, се 
прибавя настърганата филия от средата на сух черен хляб, малко настъргана кора от лимон, сол и 
черен пипер. Месото се доварява и, ако е необходимо, сосът се разрежда с още малко бира. 
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ЗАПЕЧЕНИ ЧРЕВЦА 
/предложение на Радка Великова от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 кг агнешки чревца, ориз, 4 връзки зелен лук, 2 моркова, парче кервиз, половин 
връзка девесил, 1 пакетче масло, 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко или сметана, доматено пюре, сол. 
 Начин на приготвяне: Чревцата се измиват добре, като се обръщат. Сваряват се в подсоле-
на вода. В отделен съд се задушават оризът, лукът, настърганите моркови и кервизът. По-късно 
се добавя малко бульон, а след това и нарязаните чревца. Долива се доматеното пюре. Запича се, 
като отгоре се поръсва със солта и останалите подправки и зелении. Заливката се прави от разби-
тите яйца и киселото мляко или сметаната. Тя може да се сгъсти с брашно или нишесте. Оставя 
се да хване коричка. Ястието може да се сервира с гъби и зелена салата, но задължително топло. 
 

ПЪРЖОЛИ ПОД КАПАК 
/предложение на Мария Андреева от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 кг. свински пържоли, 2 моркова, 200 гр. грах от консерва, 1 глава лук, 1 к.ч. 
квасена сметана, 1 с.л. горчица, половин връзка магданоз, 100 мл. червено вино, чубрица, черен 
пипер, сол. 
 Начин на приготвяне: Пържолите се наръсват със сол и черен пипер и така престояват 1 
час. Лукът и морковите се нарязват. В гювеч се редят ред пържоли, ред зеленчуци /лук, моркови, 
грах/, подправките и горчицата. Ястието се залива с виното и се пече в умерена фурна около два 
и половина часа. Сметаната се слага накрая, като се разбърква с малко вода, за да покрие цялото 
ястие. Поръсва се с магданоз. Фурната се изключва и се оставя да ври до изстиване. 
 

ПРАЗНИЧНА ПИТА 
/предложение на Анка Радева от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 кг. брашно, 300 мл. хладка вода, 1 ч.л. сол, 1 с.л. захар, малко мазнина, 10 гр. 
мая, 1 жълтък. 
 Начин на приготвяне: Брашното се пресява, прибавя се маята, солта, захарта, хладката во-
да. Замесва се тестото и се оформя питата. Слага се в намазнена тава и се оставя да втаса, след 
което се намазва отгоре с жълтъка. Пече се в умерена фурна. 
 

КУРАБИИ 
/предложение на Илия Кърджанов от Пловдив/ 

 
 Продукти: 400 гр. брашно, 3 яйца, 100 мл. олио, 150 гр. захар. 1 ч.л. сода за хляб, 1 вани-

лия, малко настъргана кора от лимон, 1 жълтък, 2-3 с.л. захар за намазване. 
 Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват със захарта, прибавя се олиото, предварително 

пресятото брашно, в което е разбъркана и содата, ванилията и лимоновата кора. Всичко се раз-
месва добре и се приготвя средно меко тесто. Разстила се на пласт с дебелина един пръст. Изряз-
ват се формички. Намазват се с жълтък и се поръсват със захар. Пекат се в предварително загрята 
до 200 градуса фурна. 

 
ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ 

/предложение на Дочка Герчева от Шумен/ 
 

 Продукти: 4 яйца, чаена чаша и половина захар, чаена чаша и половина брашно, половин 
чаена чаша олио, 1 ч.л. сода за хляб, 4-5 бр. настъргани ябълки, 1 ч.ч. орехи, 1 канела. 
 Начин на приготвяне: Всички продукти се забъркват в подходящ съд и се пекат до зачер-
вяване. След изпичане, сладкишът се поръсва с пудра захар. 
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ЛЕТЕН ГРИП 

Последствията от летния грип са не по-малко опасни.  
Особено са застрашени децата. 

 
 Най-често в съзнанието на хората думата грип се свързва със зимата, болки в ставите 
и мускулите, дразнеща кашлица, гадене и световъртежи. Освен обичайните грипни вируси 
през студеното време от годината, съществуват и отделна група щамове, които предизвик-
ват заболявания от май до октомври. За разлика от зимния грип атакуващ дихателната и 
отделителната система, летните вируси увреждат основно стомашно-чревния тракт. Пос-
ледствията от летния грип за организма са не по-малко опасни от тези при другите разно-
видности грипни вируси. 
 

Симптоми 

 Началните признаци за развитието на грипна инфекция се изявяват в няколко основни сим-
птоми. Имаме леко зачервяване на гърлото и повишаване на температурата до тридесет и девет 
градуса, но основните оплаквания идват от храносмилателната система. Започват колики в сто-
машно-чревния тракт, отделяне на слузести изпражнения многократно през деня, повръщане на 
стомашен сок. Опасността тук идва от загубата на минерални соли и дехидратацията на организ-
ма, натрупването на токсини от дейността на вирусите. При хронично болни хора може да се 
стигне до тежка интоксикация, перитонит, преплитане на червата, възникване на хроничен ко-
лит.  Особено застрашена група са децата в ранна възраст, които бързо се обезводняват, а и 
имунната им система все още не е формирана както при възрастните. 
 

Предпазване 
 За предпазване от вирусни заболявания през лятото не е достатъчно само спазването на 
добра лична хигиена и хигиена на храненето. Главният стопиращ фактор за вся-
ка инфекция се явява доброто състояние на имунната система. А това нещо не 
може да бъде постигнато с медикаменти или при допускане на основни грешки 
в храненето. 
 Изключително значение за високото ниво на имунната защита имат очис-
тителните процедури за отделните органи и системи. Много ценна храна за про-
чистване на кръвта е ЛЕВУРДАТА. Тя е разпространена в цялата страна и се 
използва до началото на юли. Растението не люти както хряна и чесновия лук, а 
има два пъти по-силно бактерицидно и антимикотично действие от тях. Същес-
твуват и други средства с антивирусно и противопаразитно действие, но тяхно-
то приложение е допустимо само след лекарски преглед. 
 Последствията от летния грип са не само за храносмилателната система , 
засягат се и ставния апарат, ендокринната система и формиране на траен иму-
нодефицит. Това важи с най-пълна сила за децата до десетгодишна възраст и 
възрастните с дългогодишни хронични болести. Основната работа за лечение и 
профилактика на вирусните заболявания се насочва за стабилизиране на вътрешните резерви на 
организма. Началото на един летен грип може да отключи скрити огнища на патология, за които 
привидно здрав човек не подозира и изхода от тях да бъде тежък. 
 Компютърната ирисова диагностика остава най-бързия начин за откриване на подмолно 
течащите заболявания и доказване на склонността на организма към определени болести. Вирус-
ната инфекция в чревния тракт при отслабен организъм отваря път за бактериални и гъбични за-
рази - салмонела, дизентерия, кандидоза. А тяхното лечение е много по-трудно от профилактич-
ните мерки по отношение на летните вируси.  

Д-р Коста НИКОЛОВ  

Левруда  
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КАК ДА ОПАЗИМ СТЪПАЛАТА ОТ ГЪБИЧКИ 
 Често хората не обръщат внимание на гъбичните заболявания и не ги лекуват докрай. Така 
стават източник на зараза за околните. Микозата на стъпалата се проявява с белене на кожата и 
появата на малки мехурчета между пръстите, понякога и с почерняване на цялото ходило. Неиз-
бежно гъбичките попадат и на ноктите, които стават чупливи и придобиват жълтеникав, дори си-
во-зелен цвят. 
  Как за защитим краката си? 

•  Опитвайте се да не режете ноктите си много дълбоко, за да не създавате благоприятни усло-
вия за инфекции. 

•  Носете чорапи, в които съдържанието на памук е поне 80%. Перете ги в много гореща вода 
и ги сменяйте всекидневно. 

. Носете обувки от естествена кожа. 
• Пазете от удари палците и ноктите на краката. 
•         Използвайте само собствената си хавлиена кърпа и собствените си джапанки или панто-

фи. 
• След къпане добре подсушавайте  кожата между пръстите. 
• Избягвайте вещества, които дразнят естествения слой на кожата. 

 Ако вече имате гъбично заболяване, трябва да предприемете мерки, за да го лекувате. Пър-
во, това ще придаде на краката ви по-естетичен вид. Второ, ще станете безопасни за околните. И 
трето, така ще избегнете по-сериозни заболявания, доколкото гъбичките откриват вратата на ор-
ганизма за вторични бактериални инфекции. 

 

* * *  

КРАСТАВИЦИТЕ ПОМАГАТ ДА ОТСЛАБНЕМ 
 Считани доскоро за не особено полезен зеленчук, днес диетолозите препоръчват консуми-
рането на краставиците като идеално средство за отслабване. Те съдържат 95-98% вода, поради 
което в тях няма никакви калории. Те запълват стомаха и предизвикват чувство за засищане, като 
в същото време „живата” вода, влизаща в състава им, съдържа най-необходимите за организма 
соли – на желязото, фосфора, калия, натрия, магнезия, селена и йода. Затова краставиците спома-
гат за очистването на кръвта, отделяне на шлаките и промиване на бъбреците. Те са много полез-
ни за сърцето, тъй като са богати на соли на калия. Помагат и при заболяване на черния дроб. 
Разбира се, по-полезни са краставиците, отглеждани на открито, в сравнение на тези в оранже-
рии. 

* * *  

ПРИ ЧУПЛИВИ НОКТИ НАБЛЕГНЕТЕ НА КОПРИВАТА 
 Когато ноктите започнат да се чупят, причината може да е в ползването на различни препа-
рати в домакинството, които ги изсушават. За предпазването им е достатъчно ползването на гу-
мени ръкавици и предпазен крем. Тази мярка обаче не винаги е достатъчна, особено ако храната 
ни е еднообразна и в нея липсва желязо. 
 Ноктите става чупливи при пазене на строги диети. Ясно се проявява недостигът на храни-
те,  съдържащи желязо. – говеждо месо, пълнозърнест хляб, кайсии, орехи, стафиди, леща, какао 
и коприва. По хранителна стойност копривата е близка до бобовите растения. Смята се, че тя е 
сред богатите на белтъчини листни зеленчуци. По химичен състав е близка до спанака и киселе-
ца. Приема се за една от най-богатите на желязо храни. Съдържа също и азотно-калиеви соли. 
Особено полезна е за хора, страдащи от малокръвие и изтощение на организма. 
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ЧУДОДЕЙНИТЕ ПОМОЩНИЦИ НА КРАСОТАТА 
 

 Чайове, отвари, маски, лосиони, почистващи средства с цветя и билки от природата, 
имат чудодейно въздействие върху кожата и са мощен лечител на множество болести. Те са 
най-добрите приятели на красотата. Лайка, хвойна, зърнени зародиши, имат свойството да 
преобразяват кожата и да я превърнат в мека, свежа, еластична, здрава и красива. 
 Чудодейните свойства на билките са били широко използвани от дълбока древност. 
Египтяните използвали растенията за предпазване от слънчевите лъчи. В Средновековието 
се установило, че невенът, лавандулата и ментата са чудодейни не само като съставки на 
балсами и помади, но и като спътници на богатите дами в грижата им за добър външен вид. 
Днес спектърът за приложение на билките върху човешкия организъм е много широк. 
 
 Субстанцията глюкозна киселина се по-
лучава от плодовите захари и служи за пилинг на 
кожата. Препоръчва се за сухи и обезводнени ко-
жи. 
 Етеричните масла са най-честите билкови 
концентрати. Те проникват през кожата и я обога-
тяват. Ефектът им е безспорен върху всеки вид 
кожа. Маслата от маточина, бергамон и здравец 
предпазват от екземи и кожни ранички., а хвойна, 
лавандула и лайка са много полезни срещу замър-
сявания и циреи. 
 Розмаринът действа тонизиращо. 
 Глината е почистващо и противовъзпали-
телно средство. Препоръчва се поне веднъж сед-
мично да се прави маска за поне 10 мин. от глина 
и кисело мляко. 
 Шипката се ползва за суха и чувствителна 
кожа. Една шепа свежи шипкови цветове се сла-
гат в половин литър вода, която се поставя да заври. С нея се прави парна баня за почистване, из-

белване и освежаване кожата на лицето. 
 Кантарионът е истински приятел на кожата. Той 
помага на сухата, чувствителна и раздразнена кожа да 
преодолее слънчевите изгаряния и срещу лишеи. При-
готвя се масло, като се накиснат две части свежи цвето-
ве в 4 части зехтин. Бурканчето с тази смес да е винаги 
затворено, за да не ферментира бързо. 
 Билковата смес от ментови листа, цветове от пол-
ски мак и невен е в помощ на застаряващата кожа. Ос-
вен в комбинация, могат да се ползват и в един вид. По 
10 сушени цвята киснат за 5 дни в 250 мл. вода. Пре-
цежда се и като маска се нанася върху кожата, като се 
държи десетина минути. Освен за тази цел, течността 

може да се използва и вместо лосион за почистване и освежаване на кожата. 
 Горската теменужка е вълшебна преобразителка на кожата. В нейните възможности е да 
преобрази състарената, груба, мазна и с широки пори кожа и да й предаде съвсем различен вън-
шен вид. Има способността да омекотява и хидратира кожата. С нея се прави много ефикасно и 
парна баня. В половин литър вряща вода се пускат две супени лъжици изсушени и стрити цветче-
та на теменужката. След като разтвора се прецеди, към него се прибавят и две супени лъжици 
оризово брашно или нишесте. Намазва се за около 5 мин. лицето и шията. След като изсъхне, се 
измива със студена вода. Маската се прави два пъти седмично. 
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БАНСКИЯТ КОСТЮМ –  
ТОЗИ ТЪЙ ВАЖЕН АТРИБУТ НА ПЛАЖА 

 
 Когато тръгваме за морето, естествено, една от най-
големите грижи на дамите е какъв точно бански костюм 
да изберат, за да се чувстват добре. Не всички модели 
стоят по най-добрия начин на различните фигури. Като 
познавате добре собствената си фигура, какво трябва да 
имате предвид: 
 
 Форма на тялото, тип "ябълка": 
 Това означава, че гърдите са по-широки от бедрата. 
Изборът ви трябва е модел със силно изрязано деколте, а ако 
гърдите са твърде големи, за предпочитане е деколте във 
формата на квадрат. За по-надарените дами банският трябва 
да предлага добра опора за тежестта на бюста. Ефектът, към 
който трябва да се стремите, е да се намали зрително горна-
та широка част, за да се създаде баланс в пропорциите на 
тялото. За тази цел по-добрият вариант е бански от две час-
ти, като горната половина е едноцветна и по-тъмна, а долна-
та - цветна и на щампи - например хоризонтални райета или 
 цветя. 
 
 Форма, тип "круша": 
 Характерните линии за тази форма образуват нещо като триъгълник - тесни гърди, доста 
закръглени бедра и корем. В такъв случай трябва да изберете модел, цвят и щампи, които да отв-
личат погледа от долната част. Добър избор е съчетанието на много тъмен цвят за долната част и 
ярък цвят или щампи за горната, което ще привлече погледа към нея. Горнище, което се връзва на 
тила, също е добър вариант, тъй като издължава визуално тялото. За долната част на банския по-
добре би било да избягвате оскъдните на плат модели, прашките, както и връзките отстрани на 
ханша. 
 
 Форма, тип "атлетка": 
 Тази фигура е с дълги и стройни линии, но талията, бедрата и гърдите са на една ширина. За 
този "момчешки" тип тяло е добре да подберете модел, който да подчертае естествените извивки 
на тялото. Добре би стояла долна част тип шорти или бикини с къдри като мини-поличка. Ако 
бюстът е малък, триъгълни форми за горната част или тип бюстие на големи геометрични фигури 
или цветни щампи ще закръгли формите. За жените с малък бюст се препоръчват и бански, чиято 
горна част е със специални подплънки, въпреки, че това създава известен дискомфорт - бавно 
съхнене. 
 
 Форма тип "пясъчен часовник": 
 Жените с такава фигура са привилегировани - всякакви модели, цветове и шарки са подхо-
дящ избор. Единственото, което могат да направят, е да подчертаят още повече естествения при-
роден баланс и женственост. 
 
 Форма тип "топка": 
 При тази фигура най-широката част на тялото са талията и корема. За да се отвлече внима-
нието от тези зони, е препоръчително да изберете цял бански костюм в тъмен цвят или с щампа 
на райе в проблемната област.  

На  кой му пука какъв тип форма е?!  
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КАК ДА НАПРАВИМ ДОМА СИ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН, 

 БЕЗ ДА ПОХАРЧИМ КУПИЩА ПАРИ. 
 

  Индивидуализъм – няма по-хубаво място от дома и вашият дом трябва да отразява вашата 
същност. Оставете своя собствена следа в декорацията на стените, мебелите, завесите. Може да 
не е модно, но си е Ваше! 
   Уют – не разхвърляйте или не подреждайте, както ви харесва. Но трябва да ви харесва. 
  Стените – не покривайте повече от 70% от повърхността на стените. Дайте възможност на 
гостите си да разгледат. 
  Цветовете – някой обичат да използват само един цвят за дадена стая или поне няколко 
негови нюанса. Други пък обличат дома си в цветовете на дъгата. Най-доброто е да останете в 
златната среда, да постигнете цвят и хармония. Неписано правило в интериорния дизайн е отде-
лен цвят да се повтаря три пъти в дадена стая – например покривка за маса, килим и завеси. 
 Наблягайте на любимите неща – поставете предметите, които най-много обичате и искате 
да покажете, на нивото на погледа. 
 Подредено или раздвижено – разположете снимките или картините на различни височини, 
правилната подредба е доста скучна.  
  Рамки и картини – рамките на картините трябва да са в тон с основния тон на стаята и да 
не привличат вниманието повече от самата снимка или картина. Може дори да подмените по-
старите рамки на картините или снимките си и така да ги освежите 
  Триизмерна визия – добра идея е поставянето на картина или саксия на поставка в ъгъла 
на стаята или висяща от тавана. 
  Удвоете имота си – поставянето на големи огледала създава илюзия за двойно по-голямо 
пространство. 

 
ПОЛЕЗНИ ЗНАНИЯ ЗА ДОБРИТЕ СТОПАНИ 

 

 Корковата тапа - ще затваря херметически, ако преди това е била натопена в олио.  
 Чистата вода - за да не позеленява и да не се вмирисва бързо водата, в която е натопен маг-
даноз, в нея се слагат няколко зърна карамфил.  
 Смленият черен пипер - за да не му се загуби ароматът, в бурканчето за подправки трябва 
да има няколко цели зърна пипер.  
 Молците - те бягат от миризмата на изсушените лимонови кори. За целта плодът се бели с 
ножче за картофи, след което се оставя да изсъхне. Увива се в тензухена торбичка и се окачва в 
гардероба.  
 Ръбът на панталона - ще издържи по-дълго, ако преди гладенето се натрие откъм опакова-
та му страна със сух сапун, след това се обърне и се изглади през памучна кърпа.  
 Плюшът - изглажда се най-добре, ако върху него се постави влажна кърпа и след това се 
глади на средна температура.  
 Скърцащите дъски - обезшумяват се, като в процепите на дървото се сипе загрято ленено 
масло.  
 Зелето - специфичната миризма на прясното и киселото зеле може да се отстрани, като се 
пуснат няколко стръка магданоз в ястието и преди сервирането се извадят. 
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НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА КОЖЕНИТЕ МЕБЕЛИ 
 

 Мебелите с дамаска от плат или кожа не се различава много, при това може да се срещне и 
дамаска от плат, който е по-скъп от цената на естествената кожа. 
 Кожата, която се използва за тапицирането на меката мебел, се дели на четири категории. В 
зависимост от степента и качеството на обработката, всяка категория има повече от 10 класа.  
 Съществуват три типа шевове, използвани в производството на мека мебел. Сериозните 
фабрики използват за производството си само реален двоен шев. 
 Също така съществуват четири основни типа пълнеж. С парчета полиуретан деформации 
се появяват след година. Еднороден полиуретан – деформации се появяват след 2-3 години. Мно-
гослоен полиуретан – деформации се появяват след 8-10 години. Многослоен полиуретан, плюс 
независими пружини – няма остатъчни деформации. 
 Корпус. За производството на дивани се използват три основни типа конструкции: метални, 
от ПДЧ и масивни. Трябва да се обърне внимание от каква категория кожа са направени странич-
ните и задните части на мебелите. При скъпата мека мебел, като правило, се използва една и съ-
ща категория кожа за всички части. Естествено цената зависи и от конфигурацията на модела, от 
количеството използвана кожа. Отделят 
ли се възглавниците или не. За възглав-
ници, които се отделят, се използва зна-
чително повече кожа, но те са по-
практични и при необходимост могат да 
се заменят. Ако моделът е авторски, той 
струва повече и, колкото е по-известен 
дизайнерът, толкова е по-висока цената. 
Дизайнерските мебели запазват авторс-
кото си название и името на дизайнера, 
който ги е разработил. Но и тук, както и 
при всичко, свързано с авторски права, 
доста често се среща пиратство.  
 Кожените мебели изискват грижи, 
както и всички изделия от кожа. Доста-
тъчно е да се забърсват със сапунена во-
да, за да се измие мръсотията, а после с обикновено прясно мляко, и без да се попива, да се оста-
ви кожата да изсъхне, за да попие млякото от кожата. Разработени са, също така, специални сред-
ства за почистване. Веществата им проникват в кожата и я защитават, без да променят свойствата 
и, премахват праха и мръсотията, без да оставят петна.  
 Какво трябва да се има предвид при покупката на мека мебел от кожа: 
 -Старайте се да не поръчвате гарнитурата на части, възможно е цветът да не съвпадне. 
 -При избора на мебели обърнете внимание на количеството мостри кожа, които ви показват. 
В добрите фабрики те са повече от 30.  
 -Скъпите кожени мебели не са предвидени постоянно да се спи на тях. 
 -Обръщайте внимание на дреболиите, първо на шевовете. Качественото изпълнение на 
дребните детайли отличават добрия производител. Затова, за да избегнат “пиратството”, произво-
дителите правят сложни, фигурни шевове. Сложния, правилен, спретнат шев, е признак за качест-
во.  
 -Всички големи производители дават 5 години гаранция за своите мебели. При италиански-
те кожени мебели гаранцията действа само на територията на Италия. 
 -Ако ви правят прекалено голяма отстъпка (повече от 30%), това означава, че цената е била 
първоначално много завишена. Големите фабрики, които продават качествени мебели, не правят 
големи отстъпки. Те провеждат политика на единни цени. 
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КИТАЕЦ СЕ ХРАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ 
 

 Китаецът Ван Сян Цзюн e пристрастен към яденето на …електрически крушки! Първата си 
крушка той изял, когато бил едва 13 годишен. „Тогава се задавих с рибена кост. За да я преглът-
на, погълнах какво ли не, докато накрая счупих една крушка и я изядох. Боях се стъклото да не 
ми нареже стомаха, но това не се случи. Та оттогава започнах да ям крушки”, обяснява китаецът-
факир, като уточнява, че не яде крушки всеки ден, а само от време на време. „Ако щете вярвайте, 
но електрическите крушки имат много приятен вкус. Така апетитно хрускат в устата. До сега съм 
изял около 500. Преглъщам ги с вода, като преди това ги натрошавам на ситно, защото не бих же-
лал някое по-едро парче да ми нареже червата”, казва още Ван Сян Цзюн. 
 

МОМЧЕ СПАСЯВА СЕСТРА СИ ОТ УДАВЯНЕ, 
 ДЪРЖЕЙКИ Я 30 МИНУТИ СЪС ЗЪБИ 

 
 Петгодишно момче от Бурятия, в Русия, спаси сестра си от удавяне в ледена река, като цели 
30 мин. я е държал със зъби, дочаквайки пристигането на помощ. Шестгодишното момиченце 
пропаднало под леда, но нейното братче Данаил Зайцев я захапало за ушанката и издържало така, 
докато дошла помощ и сестра му била спасена. В крайна сметка, на помощ се притекъл 15-
годишният Иван Жамянов, извикан от неговата собствена сестра, свидетел на произшествието. 
Тийнейджърът изтеглил замръзналото момиче от реката и заедно с Данаил го отнесъл в дома му. 
Сега от училището, където учи момчето-герой, възнамеряват да предложат за награда него и мал-
кият Данаил пред Министерството на извънредните ситуации в Бурятия. 
 

АРХЕОЛОЗИ ОТКРИХА КИТАЙСКИ ТОВАРЕН КОРАБ, 
ПОТЪНАЛ ПРЕДИ 400 ГОДИНИ 

 
 Китайски археолози открили потъналия кораб, на който имало стоки за износ, въпреки че 
по това време императорът бил забранил външната търговия, съобщава информационната аген-
ция Синхуа. Незаконните товари, според експертите, подсказват, че разпоредената от император 
Ван Ли /1573 – 1620/ забрана очевидно не била напълно спазвана. Тези заключения са направени 
след проучване на товара на известния китайски кораб „Нанао 1”, който бил намерен на 10 км. от 
бреговете на провинция Гуандун. На кораба бил открит порцелан, който по онова време не бил 
използван в страната. Учените намерили и големи количества монети, чийто износ бил строго 
забранен. 
 

ЛЕТЯЩИ ЖАБИ НА ОСТРОВ БОРНЕО 
 

 Членовете на експедиция, посетили остров 
Борнео в рамките на проект за защита на околната 
среда, организиран от Световния фонд за дивата 
природа /WWF/, откриха нови животински видове, 
които по-рано са били напълно неизвестни на нау-
ката. Списъкът с редки и екзотични животни 
включва жаба без бели дробове, летяща жаба и 
тайнствен вид охлюви, чийто самци „обстрелват” 
женската с „любовни копия”. Уникалната комбина-
ция от геоложки и климатични условия е превърна-
ла остров Борнео в отдалечено убежище на стоти-
ци хиляди редки животни, насекоми и растения. Въпреки, че учените изследват острова в течение 
на векове, много негови райони остават слабо проучени и до ден днешен. 
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МОРСКИ БОЗАЙНИЦИ 
 

КОСАТКА 
 Косатката (Orcinus orca) е най-големият представител на семейство Делфинови. Среща се 
във всички океани и е бозайникът с най-голям ареал, след човека. Косатката е хищник и се храни 

с риба, костенурки, птици, тюлени, акули и дори 
други млади или дребни китове. Това я поставя на 
върха на морската хранителна верига. 
 Косатката е единственият вид на род Orcinus. 
Тя е един от тридесет и петте вида на семейство 
Делфинови. Orcinus е род с един много разпростра-
нен вид без преки генеалогични съседи, поради кое-
то палеонтолозите смятат, че косатката е основен 
кандидат за вид с анагенетична еволюционна исто-

рия, т. е. еволю-
ция от прародителски видове към видове-потомци без разкло-
нения в родословието. Ако е вярно, това би направило косат-
ката един от най-старите видове делфини, като не е изключено 
тя да е стара колкото самото семейство, за което се смята, че 
датира от преди поне пет милиона години. 
 Косатките имат характерна окраска с черен гръб, бели 
гърди и корем с две извити като език бели ивици от двете стра-
ни и бяло петно над и зад окото. Имат тежко и набито тяло и 
голяма гръбна перка. Мъжките обикновено достигат 8  m дъл-
жина и тегло над 6 тона. Женските са по-дребни и достигат 7  m 
и тегло около 5 тона. Най-голямата описана мъжка косатка е с дължина 9,8 m и тегло над 10 тона, 
а най-голямата женска -  с дължина 8,5 m и тегло 7,5 тона. При раждането си, малките са около 
180 kg и дълги към 2,4 m 
 Едрите мъжки косатки имат много специфичен вид и е трудно да бъдат сбъркани с някое 
друго морско животно. Гледани от разстояние, женските и малките могат да бъдат объркани с 
различни други видове като например делфина на Рисо. На долната и горната челюст има от 10 
до 13 зъба от всяка страна. 

 
МОРСКА СВИНЯ 

 Морската свиня (Phocoena phocoena), наричана още муткур, е морски бозайник от семейс-
тво Морски свине (Phocoenidae), който се отличава от същинските делфини главно по късата за-
облена муцуна и по-малките си размери. 

 Морската свиня е широко разп-
ространена в моретата на Северното 
полукълбо. Един от трите вида дел-
фини e, които се срещат и в Черно 
море. Обитава предимно плитки води 
(0-200 м) в зоната на континенталния 
шелф в целия басейн на Черно море. 
Храни се основно с риба и главоноги. 
Вписан e в Българската Червена кни-
га като рядък, муткурът обаче фигу-
рира в Червения списък на световно 
застрашените видове на IUCN като 
незастрашен. 

Череп и част от скелет на косатка 

Размер на косатка, сравнен с човешкия 
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„БЛАГО” КАФЕ С ЧУЖДИ СТОТИНКИ! 

 
   В какви ли не неочаквани и конфузни ситуации може да попадне човек, без 
да се усети. А за нас, незрящите, опасността от това е двойно по-голяма. Затова и 
вниманието ни трябва да е двойно. 

 Повод за горните разсъждения е неотдавнашна случка с техническия ми сътрудник Петя. 
Работихме нещо с нея, когато на прозореца почука съпругът ми: 

- Отивам на пазар, искаш ли нещо да купя? 
- Вземи ми 2 кг. ябълки, но чакай да ти дам стотинки, че са се насъбрали много в джоба ми 

– отвърнах му аз и бръкнах в левия джоб на якето си. Обрах стотинките и му ги подадох, след ко-
ето продължихме работата си с Петя. По някое време тя отиде да купи кафе. Върна се, изпихме го 
на спокойствие и отново продължихме да работим. 

След около час се върна и съпругът ми, подаде ми ябълките и поиска бележката за сним-
ките, които бяхме поръчали предния ден. Бръкнах пак в джоба и му подадох бележката. 

- Това не е бележката за снимките - каза ми той. 
- Как да не е  - споря аз – Нали помня, че когато поръчахме снимките, я сложих в точно 

тук, в левия джоб на якето, заедно с рестото? 
Разбрал, че има проблем, той влезе в къщи да ми помогне. И, разбира се, веднага разбра 

къде е проблемът. А той бе, че вместо в моето, съм бъркала в якето на Петя. И бележката, и 
парите, кротко се спотайваха в моя си джоб… 

Притесних се много и горещо се извиних на Петя за случилото се. А тя започна да се смее. 
Оказало се, че като отишла за кафе и бръкнала за стотинки – джобът й бил празен. Добре, че си 
носела чантата, та успяла да плати кафето. 

- Добре де, защо не сподели, като се върна? – попитах я аз. 
- Как да ти кажа, все едно, че се съмнявам в теб. Можеше да те обидя. 
В края на краищата се посмяхме на случката, а аз си казах на ум: 
„Боже, Боже, какви ли още приключения ме очакват!” Но да си призная, кафето беше мно-

го хубаво – дали не заради това, че бе платено с чужди стотинки?.. 
Калинка КОВАЧЕВА 

 
 

 
 

ИГЛОЛИСТКИ 
Промиването на мозъци се оказа по-доходно от промиването на златни пясъци. 
Които ни натопиха в кризата, те ни и изцеждат. 
Икономиката ни е като пустиня – оазисите са рядкост, но миражи, дал господ. 
Чуждата идея е като чуждата жена – все ни изглежда по-привлекателна. 
Онези, което пълзят, по-често поглеждат към върховете. 
Най-чудесните плодове на образованието ни отидоха за износ. 
Маймуните вече не стават човеци – предпочитат да стават дяволи. 
Езикът е като акордеона – ако не го разтягаш с умение, не очаквай нещо 
завладяващо. 
Мери си думите, за да не се окажат по-тежки от необходимото. 
И милион приказки могат да са равни на нула. 
Младите не си падат по философията, а по математиката – не ни искат акъл, а 
пари. 

 
Георги ГЕНОВ 
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ДОКТОРСКИ ВИЦОВЕ 
 

 Имало едно време един доктор, когото пациентите много хвалели. Един майтапчия решил 
да свали ореола му, като се пошегува с него. Отишъл и му казал, че  вкусът му е изчезнал и не 
може да усети каква храна яде. Докторът го прегледал, схванал ситуацията, и намигнал на асис-
тента си: 
 - Четвъртото шише, горе. 
 Дал го на шегаджията да го изпие. Мнимият болен опитал и с погнуса прошепнал: 
 - А бе, докторе, това е пикня! 
 Докторът отговорил: 
 - А, нямал си вкус, а!?! 
 След известно време шегаджията решил да пробва отново и пак отишъл на преглед. 
 - Докторе, нищо не помня! Дори името на жена ми - казал той. 
 Докторът го изгледал и казал на асистента си: 
 - Четвъртото шише, горе. 
 Мнимият пациент подскочил от стола: 
 - Пак ли мочата, бе докторе!?! 
 - Не помниш, а!.. 

 
 

 Катаджия влиза в зъболекарския кабинет със ужасен зъбобол. Зъболекарят го  
посреща със сияеща усмивка: 
 - О-о-о, господин полицай, това сте вие! Преди три дни ме глобихте за превишена скорост... 
Моля, седнете и се наместете удобно... 
 

 
 

 Разтревожен пациент отива на лекар и казва: 
 - Докторе, нещо не съм добре! Ще може ли да ми направите изследвания? 
 - Разбира се - казва докторът. - Изчакайте тук. 
 След време лекарят се връща и държи изследванията: 
 - Господине,  във вас се заражда живот! 
 - Но, докторе! Не се подигравайте, аз съм мъж!?! 
 - Е, мъже, жени, то глистите не подбират! 
  

 
 
 Жена отива при гинеколог. 
 - Моля, съблечете се - казал докторът. 
 - О, докторе, малко ме е срам! Не може ли да загасите лампите - попитала срамежливо паци-
ентката. 
 Докторът угасил, а тя попитала: 
 - Къде да си оставя дрехите? 
 - Тук, до моите - отговорил лекарят. 
 

 
 
 Как можахте да оставите да ме оперира студент? 
 - Студентите трябва да се упражняват, а вашият случай си беше безнадежден. 
 - Но докторе... 
 - Аз не съм доктор! Аз съм Свети Петър... 
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УМЕЕМ ЛИ ДА МИСЛИМ ТВОРЧЕСКИ 
 Задача 1: 
 Прерисувайте долната рисунка на 15 секунди, но без копирна хартия и индиго. 
 
 
 
 
 
 Задача 2: 
 Една дама занесла на златар четири къса от златна верижка с молба да ги съедини в огърли-
ца. „Това ще ви струва 24 лв., тъй като вземам по 3 лв. за отделяне на всяка брънка и по 3 за спой-
ка. Тук тези операции трябва да се направят по 4 пъти”. 
 Дамата обаче възразила, че всичко може да се направи за 18 лв. Как? 
 
 
 
 
 
 
 Отговорите – в следващия  брой!  

 
  

ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА 
 Задача 1: 
 Къщата е на 6 етажа. Кажете колко пъти пътят до шестия етаж е по-дълъг от пътя по същото 
стълбище до третия етаж, ако между етажите има еднакъв брой стъпала. 
 
 Отговор:     
 
 
 Задача 2: 
 Какъв знак трябва да се постави между написаните една до друга цифри 2 и 3, за да се полу-
чи число, по-голямо от две и по–малко от три. 
 
 Отговор:  

 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ЛЕНИН? 

 
 Владимир Илич не пиел, не пушел, обичал музика, но гледал да не се отдава много на това 
удоволствие.  
  Ленин и съпругата му Надежда Крупская нямали деца и това карало някои да смятат, че той 
бил импотентен, за което, естествено, няма никакви доказателства.  
  Историците признават една любовна афера на Ленин - с френската революционерка Инеса 
Арманд. Според едни, тази авантюра била кратка, според други е продължила до 1920 г. когато 
Арманд починала от холера. Знае се, че тя е имала собствена стая в Кремъл и, че на погребението 
й Ленин бил съкрушен.  
 Надежда Крупская знаела за връзката на мъжа си с Арманд. Ленин обаче не искал да се раз-
вежда и така тримата живеели в странен любовен триъгълник. В крайна сметка Крупская наджи-
вява всички, а дъщерята на съперницата й, кръстена също Инеса, по ирония на съдбата, става 
най-близката й приятелка.   

Eдин път и половина 

Десетична точка. 
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