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Логически задачи 

 

 Задача 1: 
 Един просяк имал брат, който починал. Знаело се обаче, че починалият няма брат.  

 Какъв се пада тогава просяка на починалият?  

 

 Задача 2: 

 Намирате се в квадратна стая без прозорци и с херметически затворена врата. Цялата вът-
решност на стаята е облицована с огледала. Колко свои отражения виждате?  

 

 Задача 3: 

 Намирате се в затвор. Знаете, че точно след 45 минути вратата, която ви дели от свободата, 
ще се отключи за няколко секунди. Трябва точно след 45 минути да я ритнете за да се отвори, 
иначе оставате вътре завинаги. 
 Разполагате единствено със запалка и 2 фитила, които горят по 60 минути всеки. Но горят 
неравномерно (тоест, не можете да ги запалите и да засечете, кога ще са изгорели 3/4 от тях).  

 Как ще разберете кога са минали 45 минути?  

  

 Задача 4: 

 Как може да разрежете една кръгла торта на осем равни парчета с 3 рязания. Опишете всеки 
"разрез". 

 

 Задача 5: 

 С един балон летели 3-ма учени. Единият открил електричеството, вторият изобретил дви-
гателя с вътрешно горене, а третият изобретил телефонът. И тримата направили своите открития 
в същия този ден и веднага се запътили към големия град за да ги споделят със човечеството. 
Станало обаче авария на борда на балона и той започнал да пада. Изхвърлили целия багаж и 
всички чували с пясък, но балонът продължил да пада. Решили, че един от тях трябва да скочи и 
да се пожертва. 

Кой учен трябва да скочи?  

� � � �  

Отговор на криминалната загадка от миналия брой 

 
 Убиецът наистина е стрелял през затворената външна врата, но не отвътре, а от вън – това 
се вижда по специфичното разпукване на дървото. 
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Скръбна вест 
 
 Уважаеми читатели, 
С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 19.04.2012 г. на 62 г. след продължително боледуване 
почина г-н Лекс Грандия – президент на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ). 
По-долу публикуваме съболезнователния адрес от името на Националната асоциация на сляпо-
глухите в България: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДО 

Г-жа Анн Дестръп – съпруга на Лекс Грандия 

и до членовете на Изпълнителния съвет на СФСГ 

 
 Многоуважаема Анн и всички приятели на Лекс, 
 
От името на Управителния съвет, членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в 
България и от свое име изказвам най-дълбоки съболезнования на Анн и семейството им за загу-
бата на дългогодишния радетел за благото на сляпо-глухите в света, президент на СФСГ, доп-
ринесъл за приемане на Конвенцията на ООН от декември 2006 г. за правата на хората с увреж-
дания и на други важни международни актове в полза на сляпо-глухите. 
 
 Дълбок поклон пред светлата памет на Лекс. 
 

Димитър Парапанов, 

председател на НАСГБ 
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ОБРЪЩЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТ ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ – ЧЛЕН НА НАСГБ 

 

 

 Многоуважаеми читатели на списание „Звук и светлина” и членове на НАСГБ, 

 

 На поставени ми въпроси от читатели във връзка с материала в рубрика „От 
първо лице”, „Най-добрият човек, който познавам” в брой 2/2012 г. – като обикно-
вен гражданин на Р. България, Европа и редови член на НАСГБ, декларирам, че ни-
то съм вожд, нито пастир, нито национален герой като Левски, с който никой днес 
от нас не може да се сравнява. Съзнателния си живот съм посветил за благото на хо-
рата с увреждания, включително и на сляпо-глухите, като отстоявам правата им, ко-
ето доказвам с делата си. 

 Съдържанието на материала изцяло е написано в множествено число, без заг-
лавието, което е в единствено число. Това си е отговорност на редактора, който пре-
ценя какво да помества. Препоръчвам на читателите да си изложат мнението на 
страниците на списанието, на което никога не се осъществява цензура от страна на 
УС и председателя на НАСГБ. 

� � � �  

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 Уважаеми читатели на списанието, 

 колеги и приятели, 

 Тези, които кореспондират с мен да изпращат писмата не на домашния ми адрес, а на 
личната ми пощенска кутия: 

 

 Димитър Кръстев Парапанов 

 Пощенска кутия 29 

 4000 гр. Пловдив 

 

 

С уважение, 

Димитър Парапанов 
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Ден и нощ 

(предложение на Ивалина Донова от София) 

 

 Продукти: 2 масла „Верея” или немско, 3 ч.ч. брашно, 1 яйце, 9 с.л. захар, 1 с.л. какао, 
щипка сол и орехи. 

 Начин на приготвяне: Настъргваме маслото и към него прибавяме брашното, яйцето, 
щипка сол, захарта, като замесваме тесто, което оставаме в хладилника за 40 мин. След изважда-
нето разделяме тестото на две части, като в едната слагаме 1 с.л. какао и пак размесваме. Откъс-
ваме по едно топче от едното тесто и от другото. Правим пръчици, които слепваме и нарязваме 
на парчета. Всяко парченце от горната част се топи в разбит жълтък с вода и се поръсва с орехи, 
след което се пекат. 

 

Предложения на Иван Лицов от Горна Оряховица 

 

Гъби с яйца на фурна 

 Продукти: половин пакетче краве масло, 500 гр. гъби, 4 яйца, черен пипер и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Почистените от пънчетата гъби се измиват добре и се изцеждат, 
след което се посоляват и се нареждат с отвора нагоре, като във всяка се слага по парче масло в 
предварително намазнена тава. Печете на 180 градуса, като сте загрели фурната предварително. 
Разбивате яйцата с щипка сол и преди да се изпекат гъбите изваждате тавата и във всяка гъба сла-
гате по 1 ч.л. от сместа. Допичате във фурната до получаване на златиста коричка. Готовите гъби 
се изваждат и се поръсват с черен пипер по желание. 

  

Ориз с пънчета от гъби на фурна 

 Продукти: пънчетата от гъбите, 2 средно големи глави лук, 2 ч.ч. ориз, 100 мл. олио, черен 
пипер и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Добре измитите пънчета нарязвате на кубчета и ги запържвате в 
олиото до омекване. Прибавяте нарязания на дребно лук, който запържвате, след което прибавяте 
измития ориз, като го запържвате до промяна на цвета. Слагате черен пипер и сол на вкус и към 
сместа прибавяте 5 ч.ч. вода. Разбърквате много добре и изсипвате в голяма тава и се пече на 280 
градуса в предварително загрята фурна до получаването на коричка. Добър апетит!  

 

 

Пилешки дробчета с гъби 

(предложение на Иванка Костова от Бургас) 

 

 Продукти: 500 гр. дробчета, 500 гр. гъби, 3-4 глави лук, черен пипер, брашно, 1 жълтък, и 
сол и вода. 

 Начин на приготвяна: разбърква се тесто от брашно, 1 жълтък, сол и вода. Взема се тесто 
и се разстила в тавичка върху него се слага плънката от дробчета, гъби, лук, черен пипер. Отгоре 
се покрива с тънка кора от тестото, надупчва се с нож на няколко места и се пече във фурната на 
180-200 гр. 
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 Макарони с бекон и карфиол 

(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 
  
 Продукти: 1 пакет макарони, 200 гр. бекон, 1 глава лук, 1 с.л. галета, магданоз. 
 Начин на приготвяне: В тиган изпържваме 200 гр. бекон. Като се позапържи, слагаме лу-
ка, нарязан на дребно и карфиола, накъсан на розички. Разбъркваме добре. Нарязваме на дребно 
магданоз. Прибавяме бульон от предварително сварените макарони. Варим още 4-5 мин. Когато е 
готово, сипваме макароните в тигана. Разбъркваме добре и след още 2-3 мин. слагаме 1 с.л. гале-
та, още магданоз на дребно и сервираме. 

 

Свинско месо със зеленчуци 
(предложение на Войка Димитрова от Шумен) 

 
 Продукти: 1 кг. свинско месо, 3-4 моркова, 150 гр. маслини, 200 гр. гъби, целина, 1 лимон, 
чубрица, дафинов лист, сол, чер пипер, суха мащерка, краве масло. 
 Начин на приготвяне: В голяма купа се слага месото, нарязано на средно едри парчета и 
се овкусява с чубрица и сол. Прибавят се морковите, нарязани на колелца, целината – на парчета, 
лимона – на кубчета, гъбите – на лентички и обезкостените маслини. Всичко се обърква много 
добре. В гювеч или дълбока тавичка се реди пласт от месо, отгоре – пласт от зеленчуци и дафи-
нов лист, отново пласт от месо и завършва с пласт от зеленчуци  и мащерка. Залива се с чаша во-
да и се нареждат парченцата краве масло. Покрива се с фолио и се пече час и половина на 180 
градуса. 
 

 Ванилов крем с праскови 
(предложение на Дочка Герчева от Шумен) 

 
 Продукти за крема: 1 л. прясно мляко, 2 яйца, 6 с.л. брашно, 200 гр. захар. 
 Начин на приготвяне: Прави се ванилов крем. Прясното мляко се сварява и отделно се 
разбиват 2 яйца, 6 с.л. брашно и чаша вода. Докато ври млякото, на струйка се сипват разбитите 
яйца с брашното. Вари се около 6-7 мин. и е готов. Вземат се няколко праскови, нарязват се на 
четвъртинки, пускат се във вряла вода за секунди, изваждат се и се обелват. Кремът се разсипва в 
чаши или купички, а отгоре се украсява с прасковите. 
 

Кекс  
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 6 яйца, 2 ч.ч. захар, 2 ч.ч. брашно, 6 с.л. вода и 6 с.л. олио.  
 Начин на приготвяне: С миксер разбивате яйцата заедно със захарта, докато тя се разтво-
ри добре. Прибавят се олиото и водата, като продължаваме да разбиваме. Накрая постепенно се 
слага брашното и разбъркваме още малко. Изсипваме сместа в намазнена форма. Печем в предва-
рително загрята фурна до 180 градуса и след около 20 мин. намаляваме на 120 градуса и печем до 
зачервяване. Готовия кекс още топъл го изваждаме от формата и го поръсваме с пудра захар. По 
желание в сместа може да се добави канела, ванилия, какао, орехи или стафиди. 
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В управителния съвет 

на НАСГБ 

 

На 03.04.2012 г. се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. УС 
единодушно даде много висока оценка за работата на председателя на НАСГБ – Димитър 
Парапанов и реши Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2011 г. да се проведе 
на 26-27.04.2012 г. в гр. Пловдив. УС разгледа и обсъди материалите за приемане от Об-
щото събрание. 

УС даде добра оценка за дейността на комисиите по съответните дейности. 

Беше създадена нова Комисия към УС по издателската дейност в състав: 

• председател – Маринка Маринова 

• членове – Калинка Ковачева и Боряна Коскина 

сътрудник на комисията – Деян Славов. 

 
Комисията по издателската дейност заменя редакционната колегия на списание 

„Звук и светлина”. 

 Помощно-технически средства ще се предоставят само на най-нуждаещите се, 
преминали курс на обучение в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи 
(НЦРСГ) „Хелън Келър”, което вече бяхме поместили, като решение на УС в броеве 5-ти 
и 8-ми за 2011 г. на списание „Звук и светлина”. 

Живка Огнянова 

� � � �  

Съобщение 

 Уважаеми дописници на рецепти, 

 Отново Ви напомняме да се стараете да не ни изпращате рецепти от интернет, защото пове-
чето са за виждащи хора, а нашето списание е за сляпо-глухи домакини. Повторно Ви обръщаме 
внимание теглилните мерки да се пишат правилно: килограм- кг.; грамове – гр.; супена лъжица – 
с.л.; чаена лъжица – ч.л.; кафяна лъжица – к.л.; чаена чаша – ч.ч.; кафяна чаша – к.ч.; милиграма – 
мг.; милилитра – мл. В някои рецепти пишете само чаша еди какво си, а ние откъде да знаем точ-
но каква чаша, за да допълним. Много Ви молим преди да ни изпратите рецепта прочитайте си я 
и си проверявайте точно какво сте написали. Вие ни изпращате грешно или непълно рецептите, а 
после се сърдите и искате извинения. Нека се уважаваме и бъдем коректни едни спрямо други и 
така работата ще върви по-добре. 

 

С уважение: 

Снежанка Кирчева – редактор на списание „Звук и светлина” 
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В ТО-Шумен 

Как празнуваме ние – шуменци! 
 
 Ръководствата на НАСГБ и ССБ в гр. Шумен изненадаха своите членове, като на 01.03.2012 
г. ги закичиха с мартеници за здраве и берекет, по случай българския традиционен празник – Ба-
ба Марта. Зарадвани бяха с мартенички и поздравителни картички сродни техни организации в 
страната. 

На 03.03.2012 г., за националния празник на България група сляпо-глухи поднесоха цветя 
на паметниците на освободителите, с което се почете паметта на загиналите. 
 За 08.03.2012 г. – денят на жената бяхме поканени от клуба на слепите в бар „Делфина”. А 
ТО на сляпо-глухите отпразнувахме празника на жената в читалище „Напредък” на 9-ти март. 
Гости на тържеството бяха председателите на РСО и ТСО на слепите и техните сътрудници от 
Рехабилитационен център Галина Петкова и Миглена Русева. Председателят на организацията – 
Янко Стайков поздрави всички жени, като им пожела никога да не слиза усмивката от лицата им, 
защото, когато е усмихната една жена може да се каже, че всичко е наред! Проведе се кулинарна 
изложба и се наградиха всички включили се в надпреварата. Миглена Русева прочете поздрави-
телния адрес към жените на сляпо-глухите от съюза на слепите, с пожелание да бъдат красиви, 
обичани, уверени, смели във всички мечти и начинания, да съхранят своята женственост и очаро-
вание. Г-жа Лазарова поздрави жените с лиричните стихотворения „Две хубави очи” от Яворов, 
„Прощално” на Вапцаров и стихове от стихосбирката „Трудна любов” на Веселина Стоилова – 
шеф на фондация „Съпричастие” – гр. Варна, която е незряща. Сътрудничката на сляпо-глухите 
прочете материал как празнуват жените в другите страни. Почерпихме се с изложените вкусотии. 
Празникът продължи с песни и хора. 
 За Първа пролет се събрахме в парка на градската градина. Времето беше топло и слънчево. 
 Вдишвахме свежия, чист въздух и се любувахме на събуждащата се природа. Разгледахме 
списание „Звук и светлина” бр. 2 и 3, прочетохме експозетата „Най-добрият човек, когото позна-
вам”. Запознахме се и с някои кулинарни рецепти и интересни любопитни факти. После преми-
нахме малко на „сладки приказки”, от което всички имахме нужда. Членовете се надпреварваха 
да разказват как са изкарали студените зимни дни. Всички останаха много доволни. Разделихме 
се, в очакване на срещата ни за великденските празници. 

 
Върбина Станкова 

� � � �  

В ТО-Харманли 

И ние сме горди българи! 
 
 На 03.03.2012 г. Община Харманли организира поклонение пред руския паметник в града, 
по случай освобождението на България от турско робство. Членовете на ССБ и НАСГБ в Харман-
ли бяха поканени официално за участие в празненството. Събрахме се съвместно и с общи усилия 
и средства изплетохме венец и закупихме цветя за повода, които поднесохме на паметника. Учас-
тваха и други неправителствени организации от града в организираното мероприятие, което пре-
мина много тържествено, стегнато и празнично. Разказаха се важни събития от освобождението, 
прочетоха се интересни исторически факти от участието на Харманли в освобождението и завър-
шиха с кратък рецитал. С удоволствие се включваме в мероприятията организирани от Община-
та, защото и ние сме българи и се чувстваме горди, като такива с участието си. Сляпо-глухите и 
слепите в Харманли работим съвместно от години наред и затова мероприятията са добре органи-
зирани. 

 

Калинка Стайкова 
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клетва, те просто си мълчали... Десетилетия наред всички смятаха, че айсбергът като нож е разря-
зъл обшивката на "Титаник". Приемаше се, че пробойната е дълга 90 м. и широка 2 м. Но тази 

пробойна са видели са-
мо двама души на Тита-
ник: Едуард Смит и 
конструкторът Томас 
Андрюс. И двамата за-
гиват на кораба... 
Оцеляват почти всички, 
пътуващи в първа кла-
са. В катастрофата заги-
ват около 41 българи.  
 През лятото на 
1985 г. година Робърт 
Балард от Удсхолския 
океаногеографски инс-
титут с екип от двама 
души достига останките 
от "Титаник" на дълбо-
чина 3795 м. За целта те 

използват миниподводницата "Алвин" и фоторобота "Джейсън Джуниър", привързан към 
"Алвин". Оглеждат всичко, което ги интересува, правят множество снимки и видеозаписи. Въп-
реки, че оглеждат старателно десния борд на кораба, те не откриват никаква пробойна, а само 
подбитости по обшивката и пропуквания в местата на нитовите заклепки. Изводът е прост: бор-
дът на кораба не е бил разрязан, той просто не е издържал и се е разпорил по нитовете в мястото 
на удара от налягането при срещата с айсберга. В края на 2005 г. група изследователи след мно-
жество задълбочени проучвания и опити стигат до заключението, че нитовете, използвани при 
строителството на "Титаник", са били много некачествени. Качествен нит без проблеми би издър-
жал на натиск над 1000 килонютона, но са направени икономии за сметка на качеството на стома-
ната. Така тя не е могла да издържи повече от 350 килонютона. 
 Хронология: 
 10 април 1912 г. – 12:00 ч. – "Титаник" напуска пристанището в Саутхемптън; 19:00 ч. – 
"Титаник" акостира в Шербур (Франция); 21:00 ч. – "Титаник" се отправя към Ирландия. 
 11 април 1912 г. – 12:30 ч. – "Титаник" акостира в Ирландия; 13:30 ч. – "Титаник" напуска 
Ирландското пристанище 
 14 април 1912 г. – 09:00 ч. – първо съобщение за айсберги – 42 градуса с.ш. и 49–51 з.д.; 
13:42 ч. – второ предупреждение – 41 градуса и 51 секунди с.ш. и 49 градуса и 52 секунди з.д.; 
13:45 ч. – трето предупреждение – 41 градуса и 27 секунди с.ш. и 50 градуса 8 секунди з.д.; 19:30 
ч. – четвърто предупреждение – 42 градуса и 3 секунди с.ш. и 49 градуса и 9 секунди з.д; 21:40 ч. 
– пето предупреждение – 42 - 41 градуса и 25 секунди с.ш и 49-50 градуса и 30 секунди з.д. 
23:00 ч. – шесто предупреждение от "Калифорниън”; 23:40 ч. – "Титаник" се сблъсква с айсберг – 
41 градуса и 6 секунди с.ш и 50 градуса и 14 секунди з.д.; 
15 април 1912 г. – 00:13 ч. – първи подаден сигнал за помощ; 00:55 ч. – пускат втората спасителна 
лодка и първата сигнална ракета 
01:40 ч. – изстреляна последната сигнална ракета 
01:55 ч. – спусната последната 20-та спасителна лодка 
02:10 ч. – изпратен последен сигнал за помощ 
02:17 ч. – изгасва електричеството 
02:18 ч. – "Титаник" се разцепва на две части 
02:20 ч. – "Титаник" потъва 
03:30 ч. – пристига "Карпатия" 
04:10 ч. – започва качването на хората от лодките 
08:50 ч. – "Карпатия" взема курс обратно за Ню Йорк    

Звук  и светлина 
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100 години от потъването на „Титаник” 
 
 "Титаник" е британски лайнер от клас "Олимпик", известен със сблъсъка си с айсберг и тра-
гичното си потъване на 15 април 1912 г. 
 Построен в корабостроителницата Хараланд и Уолф в Белфаст, "Титаник" бил най-големият 
пътнически параход в света по онова време с размери: дължина – 259,8 м., ширина – 28,2 м., ви-
сочина (от кила да върха на комините) – 53,3м., с тонаж 46 328 и водоизместимост 52 310 тона. 
По време на първото си плаване (от Саутхемптън, Англия; до Шербур, Франция; Куинстаун, Ир-
ландия; и Ню Йорк), той се сблъсква с айсберг в 23:40 ч., неделя вечерта на 14 април 1912 г., и 
потъва два часа и четиридесет минути по-късно в 2:20 ч. понеделник сутринта на 15 април след 
като се разцепва на две части. Само за 3 часа се случва трагичната история на най-модерния път-
нически кораб за своето време, обявен предварително за "непотопим". За няколко часа загиват 
около 1500 души пътници и екипаж. По данни на "Лойд" загиналите българи са 38. Предполага 
се, че около 15 българи са оцелели, но повечето остават завинаги в Америка. Подробностите око-
ло гибелта на кораба, трагедията на пътниците и мъжествеността на екипажа са известни. От мал-
ко хора се знае, че оркестърът е свирил до последно произведението „По близо до теб, Господи”, 
което по-късно става едно от най-знаменитите и желани пиеси за изпълнение. В нощта на фатал-
ната среща на "Титаник" с гренландския айсберг, капитан Стенли Лорд пътува в същото направ-
ление за Бостън с 6000-тонния кораб  
Калифорниян". Вечерта на 9 април неговият кораб е заобиколен от ледове и той е принуден да 
спре до сутринта. Понеже знае за медийния рейс на "Титаник" и, че той се намира в същия район, 
капитан Лорд е първият, който предупреждава капитана на "Титаник" за опасните ледени блоко-
ве по радиото в 23:00 ч. Съобщението не е било разбрано и тъй като не е носил специален надпис 
за опасност, радистът на "Титаник" не е съобщил за него на капитана. Радистът на 
"Калифорниян" изключва радиостанцията и ляга да спи, защото дежурството му е изтекло. Още 
същата вечер двамата наблюдатели на "Титаник" съобщават за айсберг. Разстоянието е някъде 
около 200-250 метра. Температурата на въздуха е била около -10 градуса по Целзий. Първият 
офицер се намира на мостика и дава командата, която всеки морски офицер на негово място би 
изрекъл при подобна ситуация: "Ляво на борд, машини пълен назад!". Но вече е твърде късно, за 
да се предотврати удара с айсберга – ледената скала разпаря корпуса от към носа по дължина 90 
метра. Водата бързо изпълва предните отделения. Ако само първите четири отделения бъдат на-
воднени, корабът може да продължи, без да потъне, но е наводнено и петото отделение. Конст-
рукторът на "Титаник" Томас Андрюс веднага прави необходимите изчисления – корабът ще по-
тъне! Когато от "Титаник" пускат първата спасителна лодка с пътници, капитанът му е относи-
телно спокоен – близо до тях се виждат светлините на кораб. Никой не се съмнява, че това е Ка-
лифорниън". Но този кораб не отговаря на радиосигналите, нито на ракетите за бедствие, подава-
ни от "Титаник". В един момент светлините му изгасват и той изчезва в нощта като мираж. Кора-
бът потъва за около 2 часа и 20 минути, като отнася със себе си повече от 1500 жертви. Спасяват 
се само 704 души, които са прибрани на кораба "Карпатия". Всички са уверени, че корабът, нами-
ращ се в близост до "Титаник" по време на инцидента, не е бил командван от капитан Стенли 
Лорд. Той не може да се оправдае нито пред сенатската комисия в Ню Йорк, нито пред следстви-
ето. Не е взето предвид, че не е видял никакви ракети, понеже се намирал на 20 мили от мястото 
на катастрофата и, че радистът му не е чул никакви сигнали за бедствие. Капитан Лорд доживява 
с този позор до 1962 г. Вече на смъртно легло, той повиква нотариус и за последен път заявява, 
че е невинен. Три месеца след смъртта на Стенли Лорд норвежкото радио и телевизия съобщават 
за сензационната изповед на капитан Хендрик Нес, починал на 85 г. Към тази изповед го принуж-
дава негов племенник, попаднал на дневника му от 1912 г., когато е бил капитан на промишления 
кораб "Самсун". Това е корабът, наблюдаван на 4-5 мили и, който след първите ракети, загасил 
светлините си и изчезнал. Причината е, че "Самсун" ловувал контрабандно тюлени край Нюфа-
ундленд и имал в трюмовете си няколко стотин убити животни. Капитанът помислил ракетите на 
"Титаник" за сигнали на патрулиращ кораб от бреговата охрана на САЩ. "Самсун" бил голям 
съд, но нямал радиостанция. Чак когато доплавали до Исландия, научили за корабокрушението 
на "Титаник". Капитан Нес събрал екипажа и му обяснил какво е станало. От никого не е искал 
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В ТО-Пловдив 

Първи европейски панаир на социални предприятия и кооперации 

на хора с увреждания 

 

  Националната федерация на работодателите на инвалиди, като съорганизатор при 
провеждането на Първия европейски панаир на социални предприятия и кооперации на 
хора с увреждания, покани сляпо-глухите от ТО на НАСГБ-Пловдив и членовете на клуба 
на инвалида към Община Пловдив – район централен на официалното откриване от Ми-
нистър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и министъра на труда и 
социалната политика г-н Тотю Младенов на ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СО-
ЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. Мероприя-
тието се проведе на 29.03.2012 г., четвъртък, от 10.00 часа, палата № 6 на Международен 
панаир – гр. Пловдив, като продължи с ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: 
„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЕВРОПА 2020” с участие на представители на 
Европейската комисия и други европейски институции. Основните цели на панаира бяха: 

 - Развитие на социалното предприемачество; обмяна на опит и добри практики меж-
ду социални предприятия на държавите-членки на ЕС и укрепване на връзките между тях; 
повишаване на трудовата заетост на хората с увреждания; осъществяване на ползотворни 
бизнес контакти. 

 - Участваха като изложители, както специализирани и социални предприятия и 
кооперации от всички работодателски организации на хора с увреждания – НФРИ, НС на 
КИ, НС на ТПК, Съюз на глухите в България, Съюз на слепите в България, НЦСР, СИБ, 
НАСО, така и участници от държави-членки на ЕС. Заетостта на хората с увреждания е 
ключов проблем за едно общество, основано на равните права – повече хора да имат въз-
можност да работят, да получат възможност за професионално образование и да провеж-
дат активен социален и икономически живот.  

 - Дискусиите бяха насочени към новите възможности, предизвикателства и политики 
по социалното включване чрез заетост на хората с увреждания в условията на 
икономическа криза. В резултат на тези дискусии очакваме за бъдеще да се подобри 
разбирането на аудиторията за ползите и начините за осигуряване на заетост на хора с 
увреждания и свързаните с този процес концепции. 

 - Проявата се проведе с подкрепата на Европейската комисия, СЕКОП, 
Министерство на труда и социалната политика в България, Агенцията за хора с 
увреждания, Международен панаир – гр. Пловдив, Националният съюз на трудово 
производителните кооперации в България, Националната федерация на работодателите на 
инвалиди в България, Националният съюз на кооперациите на инвалиди и Съюзът на 
глухите в България. 

 - Панаира беше отворен четири дена, през които всеки можеше да разгледа и да си 
купи нещо от изложението. Взехме си много материали, научихме доста неща и се надя-
ваме за бъдеще да ни послужат в развитието и израстването ни. Такива изложения и кон-
ференции за нас – хората с увреждания са полезни и от значение, като се надяваме, че то-
ва е само началото и подетата инициатива ще продължи ежегодно занапред. 

 

Снежана Кирилова 
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В ТО-Добрич  

За вечния ни стремеж към радост, любов и щастие 
 

 Тази година Териториалния съвет на ТО Добрич решихме да направим конкурс за най-
красива мартенска пита. Целта бе да покажем на обществеността, че и сляпо-глухите жени не от-
стъпват по нищо в своите кулинарни умения. В радиус от един км. от клуба ухаеше на тестени 
изделия. Жените, които не могат да месят, приготвиха други лакомства. Участничките в конкурса 
бяха единадесет на брой. Журито бе в състав: председател – читалищния деятел Мария Паскалева 
и членове Маргарита Димитрова и Радка Илиева. Журито бе много затруднено – шест от питките 
се бореха за първото място. Жените бяха вложили всички свои умения, фантазия и изобретател-
ност. В края на краищата първо място бе отлъчено на Марийка Атанасова, второто на – Янка Ла-
зарова и третото на Димитър Кънчев. Присъдиха се и две поощрителни на Пенка Желева и на 
Стоянка Миланова. Фаворитките получиха предметни награди. 
 Всички присъстващи бяха поздравени от председателката на организацията. Тя напомни, че 
пред обаянието и величието на българката и нейната нестихваща жажда за красота, са безмълвни 
и най-големите критици на нашето време. Загадъчни и смели, търсени и всеотдайни, жените 
превръщат делника в празник и във вечен стремеж към радост, любов и щастие. Пожела настъп-
ващата пролет да дари с онази свежест, светлина и женска сила, които ни правят вечни вдъхнови-
телки и покровителки на човешкия дух. Бъдете горди и уверени във вашето признание, смели в 
мечтите си, обичани и щастливи! 
 Мъжката половинка също поздрави присъстващите дами. Специални речи изнесоха Янко 
Златев и Димитър Кънчев, който изрецитира и свое стихотворение. Поетесата Светла Маринова 
прочете творбата на Стефан Главчев – „Признание”. Песни за жената прозвучаха и от състав 
„Антица”. Специален гост на събирането бе добруджанската народна певица Мария Минева, коя-
то също поздрави присъстващите. Кулминацията на тържеството бе номинацията за мис „Най-
красива жена”. Короната грабна чаровницата Маргарита Димитрова; за най-сексапилна жена бе 
избрана Златка Андонова; за най-талантлива бе определена Светла Маринова. И трите получиха 
разкошни икебани от пролетни цветя. 
 Присъстващите продължихме отпразнуването около богатата трапеза, дегустирайки домаш-
но приготвените изделия. Под съпровод на народна музика, се извиваха дълги добруджански хо-
ра и ръченици. 

Калинка Ковачева 

� � � �  

В ТО-Горна Оряховица 

С усмивки на празника 
 

 Отпразнувахме първия пролетен празник – 8-ми март – Международен ден на жената. Това 
мероприятие се осъществи по предварително решение на УС на ТО на НАСГБ и ССБ Горна Оря-
ховица, защото празника чествахме съвместно и от желаещите да се включат събрахме по 3.00 
лв., понеже нямахме средства да поемем отпразнуването. Въпреки определения куверт желаещи 
имаше много и се събрахме в пенсионерския клуб. Ръководителят на певческата група допринесе 
за доброто настроение на присъстващите, като свири на акордеона и пя български стари градски 
и народни песни. Прекарахме много весело и забавно, понеже пяхме танцувахме и се шегувахме 
до насита. Тържеството се откри от председателите на двете организации „Добре дошли на всич-
ки – отправиха най-добри пожелания към жените – да са здрави, като камъка, усмивки да греят 
винаги на лицата им, да имат повече късмет и портмонето им да е пълно с евро”. Първият тост 
наздравица беше за жените и празника, а той протече все в този дух. Разделихме се весели и до-
волни. Пожелахме си и за бъдеще все така съвместно да празнуваме всички празници. 

Иван Лицов  
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зука, който не успява да пробие отбраната.... Величавият подвиг на водителя на въстанието Васил 
Петлешков, който между двата огъня пред Хасан паша остава в паметта на поколенията с думите: 
"Аз водих, аз заповядах...Сам съм, други няма!..." ще смайва пришелците. Защото още съвремен-
ниците му коленичат пред името му като пред национален герой. Начело на бунтовниците от 
Брацигово и околните села – Равногор, Бяга, Козарско, Жребичко, Радилово и Капитан Димитри-
ево се сражават свещениците Никола Троянов – поп Сокол, свещ. Илия Димитров, свещ. Ангел 
Сандъкчиев, свещ. Тодор Трифонов и други, повечето от които дават живота си за Свободата. 
Когато Константин Иречек посещава Брацигово в края на 19 век пише:  
"Брацигово ме изненада 
със своето оригинално мес-
тоположение, сгради и на-
селение. Неговите 530 ви-
соки къщи с червени стре-
хи и тъмносиви стени са 
гъсто сбити. Тесните ули-
ци които, ту се издигат на-
горе, ту се спускат надолу 
по неравния терен, издаде-
ните чардаци и чакми на 
пръв поглед напомнят 
средновековните градове в 
западна Европа. На източ-
ната страна над цялото 
местоположение господст-
ва бяло училище на три 
ката, съградено преди 2 г. Особено впечатление прави масивната каменна църква "Св. Йоан 
Кръстител" от 1833 г., вътре тъмна, с две кубета. Жителите – 3154 души се делят на 3 народопис-
ни елемента, които живеят в отделни части на града".  
 В църквата "Св. Йоан Предтеча" е укрито и съхранено бойното знаме на априлските въста-
ници от 1876 г., за да стигне до нас. Жители на града участват в освободителната руско-турска 
война от 1877-1878 г., сръбско-българската война през 1885 г., балканските войни през 1912-1913 
г., Първата Световна Война през 1914-1918 г., участват в политическите борби през 1923-1925 г., 
после през 1941-1944 г., в Отечествената война през 1944-1945 г. През 60-70-те години на мина-
лия век преживява икономически и духовен подем, с три средни училища и театрални постанов-
ки в читалището на професионално равнище. Тогава Брацигово се преобразява като съвременен 
град и става център на община с 6 села. И верни на традицията, завещана от столетия, в Брациго-
во и околността, местните жители реставрираха и почитат завещаните от дедите параклиси на Св. 
Атанасий, Св. Тодор, Св. Георги, Успение Богородично, Св. Марина, Св. Св. Апостоли Петър и 
Павел, Въскресение Господне, Покров Богородичен, Въздвижение на Св. Кръст, Св. Петка, Св. 
Йоан Рилски, Св. Архангел Михайл, Св. Стилян Пафлагонийски. Почитат се и местата, където са 
се намирали християнски храмове, а именно Св. Илия и Преображение Господне. Възобновена е 
църквата при някогашния манастир Св. Троица. И днес, в началото на новия век, застанеш ли по 
залез на височините, оградили Брацигово, ще го определиш като крила на ято птици, сгушени по 
покриви около издигнатата като букет със зеленината си градска градина, ще видиш наоколо като 
бисерна огърлица 14-те бели параклиси, а може вятърът да събуди спомена в теб за да се докос-
неш до вечността...  

Звук и светлина 
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Брацигово 

 
"Пишело бунтовно време  
завети в кървави писма 
Брацигово на бойно стреме 
развей ли знамена..." Д.А. 

 
 Заселниците на Брацигово са се установили след залеза на Втората българска държава от 
придошлите тогава т.нар. мърваци, на които било възложено добиването на желязо във вигните, 
както и преселниците тракийци. Не са били само хора на робския труд, загрижени за оцеляване-
то, а са носили висока духовност с принадлежността си към православната вяра на Св. Цар Борис 
Покръстителя. Разковничето за духовното израстване на Брацигово е тази заварена и донесена 
християнска традиция, от онези 32 семейства, които са плащали данъци на османската държава, 
както и придошлите в края на 18 век арнаути, т.нар. българи от Костурско, изселили се от родни-
те крайща поради насилията и издевателствата на войскарите на енинския владетел Али Паша 
Тепеделен. За преселването на тези около 200 семейства в селището с името Брацигово, ни извес-
тява следният надпис на чешмата при параклиса Св. Тодор: "Во время преселения согради се сей 
източник за спомен на преселението 1791 г., 7 юлия". Арнаутите, т.е. македонските българи до-
несли новите занаяти като дюлгерството, дърводелството, грънчарството, каменоделството и др., 
които по-късно се обединяват в еснафски сдружения по времето на Възраждането. Приказва се, 
че до 1800 г. селото е било оградено с крепост (кале) и само от две места – капията и кулата се 
влизало в него. При втичането и изтичането от селото реката се затваряла с кюпенци  
(врати), които са се спускали, когато е било потребно. Над вратите на капията били построени 
кули, където жителите се редували да пазят, чиято служба се състояла в следното: като видят, че 
идват турци да затварят вратите и да обадят на населението да излезе за отбрана. Само след един 
човешки живот тези крепостни стени са били възстановени, за да приютят седемте селища по 
време на Априлската епопея от 1876 г. Останал е спомена за онези времена в названието на днеш-
ния площад Капията, а на мястото на кулата е построен днешния дом за деца "Ана Гиздова". Де-
лото на майсторите от брациговската строително-архитектурна школа по времето на Възраждане-
то, оставило забележителни постройки по цялата империя – църкви, мостове, къщи и др., правос-
лавният храм Св. Йоан Предтеча в центъра на Брацигово, един достойно изпълнен дълг към поко-
ленията. Забележително за този град е и това, че по времето, когато навсякъде, където живеели 
българи се е налагал гръцкия език – в училищата и в благослуженията, то за брациговци този 
въпрос е бил решен, защото никога те не са чували да се говори на гръцки език. Децата са ходили 
отначало в килийни училища към църквата – още в началото на 19 век, през 30-те години вече 
има отделно училище, а през 1875 г. вече е имало мъжко училище с 300 ученика и девическо с 
150 ученички. Икономическото замогване на Брацигово в последните десетилетия на османското 
владичество, както навсякъде у нас, особено с разпространяването на производството на розово 
масло, на бубарството, дърводобива и други, подпомага духовното издигане на жителите. Особе-
но голям принос за това има Васил Петлешков, който изгражда дом за читалище, което през  
1874 г. започва своята дейност под името "Тръндафил". Получават се и се четат в. "Знаме" и в. 
"Напредък", след това се играят пиесите "Многострадалната Геновева" и "Светослав и Невенка", 
в която главните роли се играят от Васил Петлешков и жена му Мария. Брацигово оставя името 
си в националната история с участието си в Априлското въстание от 1876 г. с уникалната си орга-
низация – седем селища се събират зад издигнати крепостни стени и се сражават, под благослове-
ното от поп Сокол бунтовно знаме, с 1333 бойци, шест черешови топа, конница. Цели седемнаде-
сет дни българите от този край са опиянени от свободата, радват се на всяка победа над башибо-
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В ТО-Пловдив 

Първа пролет 
 

 На 20.04.2012 г. в клуба за социални контакти активните членове на ТО на НАСГБ и клуба 
на инвалида към Община Пловдив – район централен се събраха на малко тържество по случай 
празниците през месец март.  
 Гости на празненството бяха 
ученици от музикалното училище 
„Любен Каравелов”, които ни из-
несоха изключително богата и ин-
тересна музикална програма. Гру-
па „Тракийска лира” ни поднесе 
китка от инструментални хора и 
ръченици, на които си поиграхме 
до насита. Скромно бяхме подгот-
вили маса със сладки и червено 
вино, с което почерпихме нашите 
гости. Виното беше за единадесе-
токласниците, а сладките и безал-
кохолното за малките. Докато траеше почерпката нашите самодейци изнесоха музикална програ-

ма, с която поздравиха гостите. 
Получи се едно задушевно и весе-
ло тържество, понеже и нашите 
музиканти се включиха към инст-
рументалистите на „Тракийска 
лира” и стана цял концерт. Да бях-
ме го планували нямаше да се по-
лучи така хубаво! Радваме се за 
тези деца, които с любов пеят и 
свирят българска народна музика 
и, от които ще излязат добри му-
зиканти и изпълнители. От сърце 
им желаем успехи, реализация и 
израстване в музикалното им поп-
рище! 

 

Снежанка Кирчева 

Тракийска лира 

� � � �  

Съобщение 

 

 Уважаеми поети, 

 От пети брой на списание „Звук и светлина” няма да има рубрика „Перо от птица”. 
Стиховете Ви може да изпращате в редакцията на съхранение или Вие ще си ги събирате 
и накрая на годината ще ги изпратите наведнъж за поместване в стихосбирка. Това е ре-
шение на редакционната колегия и новата комисия към списанието. 
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В ТO-Асеновград  

Баба Марта с хурка и вретено! 
 

 Дългоочакваният месец март дойде и ни зарадва със свои-
те празници: връзване на мартеници; освобождението ни от 
османско робство; Международния ден на жената – 8-ми март 
и първа пролет. Наред с многообразието от празници и птиците 
запяха пролетно навън. В дърветата напъпва пролетта, която 
отваря вратите на душата, към повече светлина и надежди. 
 И тази година, членовете на ТСО на слепите и сляпо-
глухите в Асеновград спазиха своята традиция за отпразнуване 
на тези дати. На 08.03.2012 г. в препълнения клуб най-напред 
„влезе” Баба Марта с красива българска носия, с хурка и врете-
но, с погача и мартеници за всички. Председателят Иван Шо-
пов и г-жа Р. Димитрова отправиха своите поздравления към 
членовете на организацията. Следваше слово за майката – тази 
от чиято болка се ражда животът, тази която закърмя своята 
рожба с обич. Стихове рецитираха Елена Павлова, Елена Яна-
киева, Здравка Александрова и Елена Шекерлетова. А с песни 
огласиха залата: Иван Шопов, Божана Пинтиева и Петрана Па-
чалиева. Трапезата ни бе подредена празнично и подканващо. 
Най-добре се представиха със свои специалитети Гюрга 

 Ангелова, Здравка Александрова, сем. Камбурови. Винопроизводителите А. Ладжев, Иван 
Шопов, Божана Пинтиева, Христо Дервенски пълнеха чашите с руйно вино. Топлата, празнична 
обстановка развесели присъстващите, които си пожелаха много здраве, борбен дух, успехи. Лица-
та светлееха в своята радост и излъчваха победа над мрака. 
 Със стихотворението „Пролетно сърце” /поместено е в рубриката „Перо от птица”/ – Асе-
новград поздравява всички членове на НАСГБ, ССБ и читателите на списание „Звук и светлина” 
с пожелание за много здраве и пролетно докосване през цялата година. 

Славка Ставрева 
  
 

П р о л е т н о   с ъ р ц е 
 
Пролетта връща младостта – 
страстни цветя в мисълта. 
Ситен дъждец с ветрец разпилян – 
тихи мечти, музика, блян. 
 
Гората свежа – зелени тайни, 
блажени песни, крилато омайни. 
Реката песенна, бистра прохлада – 
булото на проблемите пада. 
 
Ветрец пролетен – флейта свири, 
леко люлее камбанки звънливи. 
Вяра и дух – спонтанно дете – 
стих твори любящо сърце. 
 

Славка Ставрева 
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Песен 

 
Празник в храма ни събра 
с цветя, с духа на пролетта, 
с вяра и надежда окрилени, 
пред икони – чисти, преродени. 
 
С любов, светлина и мечти, 
Великден в душите цъфти, 
разлисти християнското дърво 
и слънцето се къпе във добро. 
 
Момиченце с руси коси, 
червено яйце нежно държи, 
кротко, във молитвен зов, 
тупти сърчицето с любов. 
 
Църковни, благозвучни песни, 
сякаш ангелски небесни- 
доносват, в полет извисяват, 
светият дух възхваляват. 
 
С обич, със поклон благодарим, 
притихнали със Бог вървим, 
и с благодатен огън от сърцата, 
ще запалим в къщи светлината. 

Славка Ставрева 

С л ъ н ч е в а   у с м и в к а 
 

Една слънчева усмивка 
топли снежната лавина, 
буди спящите потоци, 
сваля зимната картина. 
 
Под небесното светило, 
орач ока на полето, 
влагата дими след него, 
вече чисто е небето. 
 
Чука гиздавата пролет, 
зажужават вред мушички, 
зеленее се гората, 
весело запяват птички. 
 
Със ботушки на крачета, 
литват малките пчелички, 
 

 
 

от цветенца на цветенце, 
плод зачеват тез душички. 
 
Блести цветната градина, 
новият живот напира, 
тази бяла медовина, 
крехки плодове формира. 
 
Расте нежната тревица, 
храни гладната сърничка, 
една слънчева усмивка 
топли моята душичка. 
 
От небесната жарава 
извира светлината, 
от нейното огнище, 
родиха се словата. 

Аврам Аврамов 

В храма 
 

Защо пред тебе Господи със свещ вървим, 
а твойте заповеди никога не спазваме. 
Защо за грешките все другите виним, 
а нищичко за себе си не казваме. 
 
Защо пред кръста твой глави не скланяме, 
а вечно се обиждаме и мразиме. 
Защо се сещаме за добрини, 
едва когато наближава празника. 
 
Кога най-после ний ще се смирим, 
и никой никого да не обижда. 
Защо преяждаме и трупаме пари, 
когато някой няма хляб във къщи. 
 
Защо все Боже ний със свещ пред теб вървим, 
а в мрежите на дявола попадаме. 
Защо не се покаем и простим 
и праведни пред тебе да застанем. 

Димка Дамянова 

� � � �  
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 Най-добрият човек, когото познавам 

 
 Колко малко е нужно на човек – блага дума, сърдечна усмивка и приятелски подадена ръ-
ка...! – Това са думи на най-обичаната председателка на ТО на сляпо-глухите гр. Добрич – Калин-
ка Ковачева. 
 Чувала съм за нея, но не я познавах. Запознахме се през лятото на 2005 г. в санаториума 
„Св. Мина” в гр. Вършец на организираната почивка и лечение между добричката и шуменската 
организации. През април същата година за председател на сляпо-глухите гр. Шумен беше избран 
Цвятко Найденов, а аз станах сътрудник. Първото нещо, което ми направи впечатление е нейната 
жизненост, голямата й загриженост към хората, които водеше със себе си, бдеше над тях като ор-
лица и живееше с техните радости и тъги. И така – 3 г. на Вършец и 2 г. на Момин проход заедно 
двете организации. Много си допаднахме и не усещахме как минава времето. Калинка беше обг-
радена през цялото време с приятели. Измисляше различни игри и състезания, походи, разходки, 
вечери на таланта, на приятелите, на смеха. А когато времето не позволяваше да излезем, се съби-
рахме заедно по стаите, пеехме до насита, а тя правеше такива неща, от които си падахме от смях 
по земята. При нея няма скука. Ние, двамата с Цвятко наблюдавахме внимателно и попивахме 
всичко, като новаци. Калинка даде името на нашата група за стари градски песни „Еделвайс”. От 
началото на 2006 г. започна да занимава председателя и мен да сформираме такава група. Непре-
къснато се обаждаше по телефона и когато се срещахме на събрания в гр. Пловдив, само за това 
говореше. През 2007 г. съставът беше на лице, за което сме й много благодарни. 
  Като член на УС на НАСГБ и отговорник по културно-масовата работа, тя помага на всич-
ки, които имат нужда. Много е критична. Винаги казва истината право в очите и макар да боли, 
сме й признателни. 
 Уважава членовете на асоциацията. У нея няма завист. Радва се от сърце на успехите на 
всички организации. 
 Когато сме отчаяни и тъжни, намира начин да ни успокои и помогне. 
 Калинка почти няма личен живот. Нейният живот е подчинен на Организацията. Тя живее 
за нея. Стреми се добричката организация да е в челните редици на Асоциацията. И го постига. 
Работи много с националните медии. Изпраща дописки, кореспондира с вестник „Тишина”, вест-
ник „Кураж”, списание „Зари”. 
 Доставя радост на нас – сляпоглухите от цялата Асоциация за рождени дни, юбилеи и по 
други поводи с мили думи и песента на Михаил Белчев „Не остарявай любов! ”често звучи в ефи-
ра като поздрав. 
 Колко малко му трябва на човек в тези трудни времена! 
 Калинка е много гостоприемна. Ходили сме на обмяна на опит в Добрич 2 пъти. Каква ку-
линарка е тя! Не можете да си представите! Възхищаваме й се. 
  Няма да засягам работата й като председател на клуб „Вдъхновение” и на спортния клуб. 
Всички я знаят. 
 Много обича цветята. Цялата й градинка е пълна с различни видове в разнообразни краски. 
Имаш чувството, че се намираш в градината на двореца в Балчик. 
  А как обича да играе народни хора и най-вече да танцува. Чуе ли музика, тя е една от пър-
вите. Калинка обича да употребява следния израз: Прави каквото трябва, да става каквото ще! 
Това означава, че каквото пожелае, го постига и то винаги. 
 Възхищаваме се на нейната сила, на духа и на пламъка, който носи в сърцето си. 
 Дай Боже, повече хора като нея в Асоциацията. 
 Пожелаваме на Калинка много здраве, слънчеви дни, радостта, усмивката и любовта й към 
хората да са винаги с нея и в нея. 

Върбина Станкова 

9 

В НАСГБ 

Робобрайл 
 

 На 11.04.2012 г. в клуба за социални контак-
ти в НАСГБ на ул. „Весела” № 30 се състоя среща 
с Таня Стивънс старши съветник в Синсцентър 
Рефснас, Национален център за слепи и частично 
виждащи деца и Ларс Кристенсен – компютърен 
специалист, изобретател на Робобрайл от Дания. 
Те са разработили услуга за автоматично конвер-
тиране на документи, наречена „Робобрайл”, коя-
то е носител на награда. Тази услуга е уеб базира-
на и има възможност да преобразува текстови до-
кументи в различни алтернативни формати като 
брайл, МП3 (аудио), ДЕЙЗИ (добре структурира-
ни дигитални говорещи книги) и електронни кни-
ги. Също така може да преобразува недостъпни 
документи (като Пи Ди Еф) в по-достъпни доку-
менти (като док файлове). Услугата работи на 17 

различни езика, тя е лесна, не трябва да се регистрираш за да я използваш и е безплатна за всички 
некомерсиални потребители. Също така поддържат дигитална библиотека, в която човек може да 
се регистрира и да сваля безплатно книги. Услугата в частност е насочена към слепи и частично 
виждащи, хора с дислексия, хора със затруднения в четенето и неграмотни. Както каза самият 
изобретател Ларс: “Робобрайл разтегля                    границите си отвъд образованието”. „Робо 
Брайл” засега не поддържа български език, но са получили финансиране за създаване на българс-
ка версия. Свързали са се с редица заинтересовани университети, асоциации за слепи и частично 
виждащи, училища за слепи, библиотеки за слепи, факултет по специална педагогика, асоциации 
за хора с дислексия и т.н. 

 Председателят на НАСГБ и директорът на НЦРСГ „Хелън Келър” – Димитър Парапанов 
запозна гостите с нашата специфична работа и каза, 

 че сме готови да партнираме с каквото можем.  
 За повече актуална информация по проекта посетете адрес http://www.robobraille.org/
bulgaria/ . 

  

Звук и светлина 
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Батак 

 

 Град Батак е разположен по склоновете на Баташката планина в Западните Родопи. 
Отстои на 36 км. от гр. Пазарджик и на 16 км. южно от гр. Пещера. В него през май 1876 
г. се състояла кървавата трагедия, разтърсила цяла Европа: след двуседмична битка с 
огромна турска войска, от шестхилядното население на Батак оцелели само хиляда ду-
ши. Селото било изгорено до основи. Останала да стърчи само каменната църква "Света 
Неделя", в която около две хиляди души, предимно жени, деца и старци, загинали мъче-
нически за вярата си. Останките им почиват на мястото на изпепелената църква, превър-
ната по-късно в музей, в който са изложени над 500 експоната – вещи от епохата на Въз-
раждането, Априлската епопея и последвалата я Руско-турска освободителна война, 
множество снимки и исторически документи. 

 Като селище Батак е съществувал 
много по-рано от времето на потурчва-
не на чепинското корито, когато там се 
преселили корави и юначни българи, 
за да запазят своята вяра, да намерят 
спасение и съхранение във вековните 
гори на Родопа. Особено по време на 
насилственото помохамеданчване тук 
прииждат цели родове от Серско, 
Драмско, Неврокопско и Македония. 
През 1813 г. жителите му построяват 
нова църква, понеже старата била вече 

тясна за богомолците. Църквата "Света Неделя" е съградена, много преди християнско-
то население в Османската империя да получи по-големи свободи за изграждане на нови 
храмове. Според легендата батачани успели да измолят от пловдивския паша да постро-
ят малка църква. Той се съгласил, но им поставил условие тя да бъде издигната само за 3 
месеца, като се надявал, че няма да успеят. Баташкото население мобилизирало всички-
те си сили и, построило храма и го обградило с високи каменни стени, като крепост с 
доброволен труд само за 75 денонощия. Първите духовни служители в църквата били 
баташките отци: Димитър Паунов (Попов), Илия Янков, Нейчо Паунов (Попов) и Петър 
Попилиев, които са близки родственици на многозаслужилите игумени на Рилския ма-
настир – архимандрит Йосиф (Строителя), йеромонах Кирил (духовен баща на Васил 
Левски) и йеромонах Никифор. Последните двама са родни братя на Димитър и Нейчо, а 
архимандрит Йосиф е техен чичо. Забележителен е фактът, че в църквата се е служело 
не на гръцки, а само на църковнославянски език и проповедите били изнасяни на бъл-
гарски. Църквата се е смятала за самостоятелна и независима много по-рано от решава-
нето на църковния въпрос от турците в национален мащаб. Изпреварени са реформите 
от 1829 г. вероятно защото Батак е далеч от Пловдив, където владиката бил грък и веро-
ятно, защото Рилският манастир е покровителствал църквата в Батак. Епохата по това 
време била много бурна. Започнало да се подготвя Априлското въстание, което за Батак 
е една епопея, героизъм и себеотрицание. Тогава свещеници в църквата са били Нейчо и 
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Петър. Те двамата са убити при погрома на въстанието, отец Нейчо е обезглавен мъчени-
чески. Неговото семейство било многолюдно – един син и седем дъщери, които той успял 
да възпита в патриотичен дух и пословично трудолюбие. Синът му Тодор бил учител в 
местното училище, а по-късно става свещеник на мястото на убития си баща. По време на 
подготовката на въстанието Тодор Попнейчев е член на баташкия революционен комитет. 
Той подпомага и създаването на комитети в Неврокопско и Санданско, в селата Долен и 
Сатовча. Най-голямата дъщеря на поп Нейчо – Стефана, е извезала въстаническото знаме 
с помощта на сестрите си. На него е бил изобразен настъпил полумесеца лъв и думите 
"Свобода или смърт". След освещаването му от свещениците Нейчо и Петър пред въста-
ниците, Стефана го предала на байрактаря Атанас – син на отец Петър. Това знаме се е 
веело 14 дни по окопите, докато е съществувала "Баташката република". По време на пог-
рома знаменосецът се оттеглил на барикадата пред входа на църквата, където бил убит. 
Знамето за последно развяла самата знамевезка, но и тя била посечена. Започнало масово-
то клане. Развилнелите се орди на турския башибозук избили над 3000 души – мъже, же-
ни и деца. Запазвали живота си само онези, които приемали чалма или кърпа на главата 
си. Преди да обезглавят жертвата, палачите питали: "чалма или брадва". Дошъл ред и на 
отец Нейчо, поп Петър бил вече убит. Турците искали свещеникът на всяка цена да се по-
турчи. Той отказал. Започнали мъчения, които той понасял стоически. Задали му поред-
ния въпрос: "Чалма или брадва?" Последвало мълчание. Обезглавили една от дъщерите 
му, после пак и пак, и така до седмата дъщеря. Сърцето на бащата се е късало от мъка и 
болка, като гледал как убиват родните му деца, но въпреки това не приел чалма. След ка-
то психическият тормоз не сломил духа му, озверените джелати започнали да скубят бра-
дата му, да го бият, отрязали едното му ухо, но от там кръв не протекла. Той бил вече 
мъртъв. Въпреки това отсекли главата му и я хвърлили при тези на дъщерите му за нази-
дание на другите клетници. Селото било опожарено до основи. Останала да стърчи само 
каменната църква, напоена с кръв и пълна с трупове, която да напомня нечовешките звер-
ства на турците и мъченическата смърт на батачани в името на християнската вяра. И 
днес като отидете в Батак, можете да видите църквата, превърната в музей, където се па-
зят костите на загиналите мъченици. 

 Днес, през 21-ви век то-
зи паметник по един и същи 
начин се цени от християнс-
кото и от мюсюлманското на-
селение в общината, в която 
мирно съжителстват различ-
ни етнически общности. 

 Това е показател, че ус-
пешно бъдеще с омраза не се 
гради, но историята трябва да 
се помни такава, каквато е 
била. 

д-р Б. Попов 
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ятно, защото Рилският манастир е покровителствал църквата в Батак. Епохата по това 
време била много бурна. Започнало да се подготвя Априлското въстание, което за Батак 
е една епопея, героизъм и себеотрицание. Тогава свещеници в църквата са били Нейчо и 

“,ë3�2,
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Петър. Те двамата са убити при погрома на въстанието, отец Нейчо е обезглавен мъчени-
чески. Неговото семейство било многолюдно – един син и седем дъщери, които той успял 
да възпита в патриотичен дух и пословично трудолюбие. Синът му Тодор бил учител в 
местното училище, а по-късно става свещеник на мястото на убития си баща. По време на 
подготовката на въстанието Тодор Попнейчев е член на баташкия революционен комитет. 
Той подпомага и създаването на комитети в Неврокопско и Санданско, в селата Долен и 
Сатовча. Най-голямата дъщеря на поп Нейчо – Стефана, е извезала въстаническото знаме 
с помощта на сестрите си. На него е бил изобразен настъпил полумесеца лъв и думите 
"Свобода или смърт". След освещаването му от свещениците Нейчо и Петър пред въста-
ниците, Стефана го предала на байрактаря Атанас – син на отец Петър. Това знаме се е 
веело 14 дни по окопите, докато е съществувала "Баташката република". По време на пог-
рома знаменосецът се оттеглил на барикадата пред входа на църквата, където бил убит. 
Знамето за последно развяла самата знамевезка, но и тя била посечена. Започнало масово-
то клане. Развилнелите се орди на турския башибозук избили над 3000 души – мъже, же-
ни и деца. Запазвали живота си само онези, които приемали чалма или кърпа на главата 
си. Преди да обезглавят жертвата, палачите питали: "чалма или брадва". Дошъл ред и на 
отец Нейчо, поп Петър бил вече убит. Турците искали свещеникът на всяка цена да се по-
турчи. Той отказал. Започнали мъчения, които той понасял стоически. Задали му поред-
ния въпрос: "Чалма или брадва?" Последвало мълчание. Обезглавили една от дъщерите 
му, после пак и пак, и така до седмата дъщеря. Сърцето на бащата се е късало от мъка и 
болка, като гледал как убиват родните му деца, но въпреки това не приел чалма. След ка-
то психическият тормоз не сломил духа му, озверените джелати започнали да скубят бра-
дата му, да го бият, отрязали едното му ухо, но от там кръв не протекла. Той бил вече 
мъртъв. Въпреки това отсекли главата му и я хвърлили при тези на дъщерите му за нази-
дание на другите клетници. Селото било опожарено до основи. Останала да стърчи само 
каменната църква, напоена с кръв и пълна с трупове, която да напомня нечовешките звер-
ства на турците и мъченическата смърт на батачани в името на християнската вяра. И 
днес като отидете в Батак, можете да видите църквата, превърната в музей, където се па-
зят костите на загиналите мъченици. 

 Днес, през 21-ви век то-
зи паметник по един и същи 
начин се цени от християнс-
кото и от мюсюлманското на-
селение в общината, в която 
мирно съжителстват различ-
ни етнически общности. 

 Това е показател, че ус-
пешно бъдеще с омраза не се 
гради, но историята трябва да 
се помни такава, каквато е 
била. 

д-р Б. Попов 
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 Най-добрият човек, когото познавам 

 
 Колко малко е нужно на човек – блага дума, сърдечна усмивка и приятелски подадена ръ-
ка...! – Това са думи на най-обичаната председателка на ТО на сляпо-глухите гр. Добрич – Калин-
ка Ковачева. 
 Чувала съм за нея, но не я познавах. Запознахме се през лятото на 2005 г. в санаториума 
„Св. Мина” в гр. Вършец на организираната почивка и лечение между добричката и шуменската 
организации. През април същата година за председател на сляпо-глухите гр. Шумен беше избран 
Цвятко Найденов, а аз станах сътрудник. Първото нещо, което ми направи впечатление е нейната 
жизненост, голямата й загриженост към хората, които водеше със себе си, бдеше над тях като ор-
лица и живееше с техните радости и тъги. И така – 3 г. на Вършец и 2 г. на Момин проход заедно 
двете организации. Много си допаднахме и не усещахме как минава времето. Калинка беше обг-
радена през цялото време с приятели. Измисляше различни игри и състезания, походи, разходки, 
вечери на таланта, на приятелите, на смеха. А когато времето не позволяваше да излезем, се съби-
рахме заедно по стаите, пеехме до насита, а тя правеше такива неща, от които си падахме от смях 
по земята. При нея няма скука. Ние, двамата с Цвятко наблюдавахме внимателно и попивахме 
всичко, като новаци. Калинка даде името на нашата група за стари градски песни „Еделвайс”. От 
началото на 2006 г. започна да занимава председателя и мен да сформираме такава група. Непре-
къснато се обаждаше по телефона и когато се срещахме на събрания в гр. Пловдив, само за това 
говореше. През 2007 г. съставът беше на лице, за което сме й много благодарни. 
  Като член на УС на НАСГБ и отговорник по културно-масовата работа, тя помага на всич-
ки, които имат нужда. Много е критична. Винаги казва истината право в очите и макар да боли, 
сме й признателни. 
 Уважава членовете на асоциацията. У нея няма завист. Радва се от сърце на успехите на 
всички организации. 
 Когато сме отчаяни и тъжни, намира начин да ни успокои и помогне. 
 Калинка почти няма личен живот. Нейният живот е подчинен на Организацията. Тя живее 
за нея. Стреми се добричката организация да е в челните редици на Асоциацията. И го постига. 
Работи много с националните медии. Изпраща дописки, кореспондира с вестник „Тишина”, вест-
ник „Кураж”, списание „Зари”. 
 Доставя радост на нас – сляпоглухите от цялата Асоциация за рождени дни, юбилеи и по 
други поводи с мили думи и песента на Михаил Белчев „Не остарявай любов! ”често звучи в ефи-
ра като поздрав. 
 Колко малко му трябва на човек в тези трудни времена! 
 Калинка е много гостоприемна. Ходили сме на обмяна на опит в Добрич 2 пъти. Каква ку-
линарка е тя! Не можете да си представите! Възхищаваме й се. 
  Няма да засягам работата й като председател на клуб „Вдъхновение” и на спортния клуб. 
Всички я знаят. 
 Много обича цветята. Цялата й градинка е пълна с различни видове в разнообразни краски. 
Имаш чувството, че се намираш в градината на двореца в Балчик. 
  А как обича да играе народни хора и най-вече да танцува. Чуе ли музика, тя е една от пър-
вите. Калинка обича да употребява следния израз: Прави каквото трябва, да става каквото ще! 
Това означава, че каквото пожелае, го постига и то винаги. 
 Възхищаваме се на нейната сила, на духа и на пламъка, който носи в сърцето си. 
 Дай Боже, повече хора като нея в Асоциацията. 
 Пожелаваме на Калинка много здраве, слънчеви дни, радостта, усмивката и любовта й към 
хората да са винаги с нея и в нея. 

Върбина Станкова 
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В НАСГБ 

Робобрайл 
 

 На 11.04.2012 г. в клуба за социални контак-
ти в НАСГБ на ул. „Весела” № 30 се състоя среща 
с Таня Стивънс старши съветник в Синсцентър 
Рефснас, Национален център за слепи и частично 
виждащи деца и Ларс Кристенсен – компютърен 
специалист, изобретател на Робобрайл от Дания. 
Те са разработили услуга за автоматично конвер-
тиране на документи, наречена „Робобрайл”, коя-
то е носител на награда. Тази услуга е уеб базира-
на и има възможност да преобразува текстови до-
кументи в различни алтернативни формати като 
брайл, МП3 (аудио), ДЕЙЗИ (добре структурира-
ни дигитални говорещи книги) и електронни кни-
ги. Също така може да преобразува недостъпни 
документи (като Пи Ди Еф) в по-достъпни доку-
менти (като док файлове). Услугата работи на 17 

различни езика, тя е лесна, не трябва да се регистрираш за да я използваш и е безплатна за всички 
некомерсиални потребители. Също така поддържат дигитална библиотека, в която човек може да 
се регистрира и да сваля безплатно книги. Услугата в частност е насочена към слепи и частично 
виждащи, хора с дислексия, хора със затруднения в четенето и неграмотни. Както каза самият 
изобретател Ларс: “Робобрайл разтегля                    границите си отвъд образованието”. „Робо 
Брайл” засега не поддържа български език, но са получили финансиране за създаване на българс-
ка версия. Свързали са се с редица заинтересовани университети, асоциации за слепи и частично 
виждащи, училища за слепи, библиотеки за слепи, факултет по специална педагогика, асоциации 
за хора с дислексия и т.н. 

 Председателят на НАСГБ и директорът на НЦРСГ „Хелън Келър” – Димитър Парапанов 
запозна гостите с нашата специфична работа и каза, 

 че сме готови да партнираме с каквото можем.  
 За повече актуална информация по проекта посетете адрес http://www.robobraille.org/
bulgaria/ . 

  

Звук и светлина 
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В ТO-Асеновград  

Баба Марта с хурка и вретено! 
 

 Дългоочакваният месец март дойде и ни зарадва със свои-
те празници: връзване на мартеници; освобождението ни от 
османско робство; Международния ден на жената – 8-ми март 
и първа пролет. Наред с многообразието от празници и птиците 
запяха пролетно навън. В дърветата напъпва пролетта, която 
отваря вратите на душата, към повече светлина и надежди. 
 И тази година, членовете на ТСО на слепите и сляпо-
глухите в Асеновград спазиха своята традиция за отпразнуване 
на тези дати. На 08.03.2012 г. в препълнения клуб най-напред 
„влезе” Баба Марта с красива българска носия, с хурка и врете-
но, с погача и мартеници за всички. Председателят Иван Шо-
пов и г-жа Р. Димитрова отправиха своите поздравления към 
членовете на организацията. Следваше слово за майката – тази 
от чиято болка се ражда животът, тази която закърмя своята 
рожба с обич. Стихове рецитираха Елена Павлова, Елена Яна-
киева, Здравка Александрова и Елена Шекерлетова. А с песни 
огласиха залата: Иван Шопов, Божана Пинтиева и Петрана Па-
чалиева. Трапезата ни бе подредена празнично и подканващо. 
Най-добре се представиха със свои специалитети Гюрга 

 Ангелова, Здравка Александрова, сем. Камбурови. Винопроизводителите А. Ладжев, Иван 
Шопов, Божана Пинтиева, Христо Дервенски пълнеха чашите с руйно вино. Топлата, празнична 
обстановка развесели присъстващите, които си пожелаха много здраве, борбен дух, успехи. Лица-
та светлееха в своята радост и излъчваха победа над мрака. 
 Със стихотворението „Пролетно сърце” /поместено е в рубриката „Перо от птица”/ – Асе-
новград поздравява всички членове на НАСГБ, ССБ и читателите на списание „Звук и светлина” 
с пожелание за много здраве и пролетно докосване през цялата година. 

Славка Ставрева 
  
 

П р о л е т н о   с ъ р ц е 
 
Пролетта връща младостта – 
страстни цветя в мисълта. 
Ситен дъждец с ветрец разпилян – 
тихи мечти, музика, блян. 
 
Гората свежа – зелени тайни, 
блажени песни, крилато омайни. 
Реката песенна, бистра прохлада – 
булото на проблемите пада. 
 
Ветрец пролетен – флейта свири, 
леко люлее камбанки звънливи. 
Вяра и дух – спонтанно дете – 
стих твори любящо сърце. 
 

Славка Ставрева 
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Песен 

 
Празник в храма ни събра 
с цветя, с духа на пролетта, 
с вяра и надежда окрилени, 
пред икони – чисти, преродени. 
 
С любов, светлина и мечти, 
Великден в душите цъфти, 
разлисти християнското дърво 
и слънцето се къпе във добро. 
 
Момиченце с руси коси, 
червено яйце нежно държи, 
кротко, във молитвен зов, 
тупти сърчицето с любов. 
 
Църковни, благозвучни песни, 
сякаш ангелски небесни- 
доносват, в полет извисяват, 
светият дух възхваляват. 
 
С обич, със поклон благодарим, 
притихнали със Бог вървим, 
и с благодатен огън от сърцата, 
ще запалим в къщи светлината. 

Славка Ставрева 

С л ъ н ч е в а   у с м и в к а 
 

Една слънчева усмивка 
топли снежната лавина, 
буди спящите потоци, 
сваля зимната картина. 
 
Под небесното светило, 
орач ока на полето, 
влагата дими след него, 
вече чисто е небето. 
 
Чука гиздавата пролет, 
зажужават вред мушички, 
зеленее се гората, 
весело запяват птички. 
 
Със ботушки на крачета, 
литват малките пчелички, 
 

 
 

от цветенца на цветенце, 
плод зачеват тез душички. 
 
Блести цветната градина, 
новият живот напира, 
тази бяла медовина, 
крехки плодове формира. 
 
Расте нежната тревица, 
храни гладната сърничка, 
една слънчева усмивка 
топли моята душичка. 
 
От небесната жарава 
извира светлината, 
от нейното огнище, 
родиха се словата. 

Аврам Аврамов 

В храма 
 

Защо пред тебе Господи със свещ вървим, 
а твойте заповеди никога не спазваме. 
Защо за грешките все другите виним, 
а нищичко за себе си не казваме. 
 
Защо пред кръста твой глави не скланяме, 
а вечно се обиждаме и мразиме. 
Защо се сещаме за добрини, 
едва когато наближава празника. 
 
Кога най-после ний ще се смирим, 
и никой никого да не обижда. 
Защо преяждаме и трупаме пари, 
когато някой няма хляб във къщи. 
 
Защо все Боже ний със свещ пред теб вървим, 
а в мрежите на дявола попадаме. 
Защо не се покаем и простим 
и праведни пред тебе да застанем. 

Димка Дамянова 

� � � �  



 14 

Брацигово 

 
"Пишело бунтовно време  
завети в кървави писма 
Брацигово на бойно стреме 
развей ли знамена..." Д.А. 

 
 Заселниците на Брацигово са се установили след залеза на Втората българска държава от 
придошлите тогава т.нар. мърваци, на които било възложено добиването на желязо във вигните, 
както и преселниците тракийци. Не са били само хора на робския труд, загрижени за оцеляване-
то, а са носили висока духовност с принадлежността си към православната вяра на Св. Цар Борис 
Покръстителя. Разковничето за духовното израстване на Брацигово е тази заварена и донесена 
християнска традиция, от онези 32 семейства, които са плащали данъци на османската държава, 
както и придошлите в края на 18 век арнаути, т.нар. българи от Костурско, изселили се от родни-
те крайща поради насилията и издевателствата на войскарите на енинския владетел Али Паша 
Тепеделен. За преселването на тези около 200 семейства в селището с името Брацигово, ни извес-
тява следният надпис на чешмата при параклиса Св. Тодор: "Во время преселения согради се сей 
източник за спомен на преселението 1791 г., 7 юлия". Арнаутите, т.е. македонските българи до-
несли новите занаяти като дюлгерството, дърводелството, грънчарството, каменоделството и др., 
които по-късно се обединяват в еснафски сдружения по времето на Възраждането. Приказва се, 
че до 1800 г. селото е било оградено с крепост (кале) и само от две места – капията и кулата се 
влизало в него. При втичането и изтичането от селото реката се затваряла с кюпенци  
(врати), които са се спускали, когато е било потребно. Над вратите на капията били построени 
кули, където жителите се редували да пазят, чиято служба се състояла в следното: като видят, че 
идват турци да затварят вратите и да обадят на населението да излезе за отбрана. Само след един 
човешки живот тези крепостни стени са били възстановени, за да приютят седемте селища по 
време на Априлската епопея от 1876 г. Останал е спомена за онези времена в названието на днеш-
ния площад Капията, а на мястото на кулата е построен днешния дом за деца "Ана Гиздова". Де-
лото на майсторите от брациговската строително-архитектурна школа по времето на Възраждане-
то, оставило забележителни постройки по цялата империя – църкви, мостове, къщи и др., правос-
лавният храм Св. Йоан Предтеча в центъра на Брацигово, един достойно изпълнен дълг към поко-
ленията. Забележително за този град е и това, че по времето, когато навсякъде, където живеели 
българи се е налагал гръцкия език – в училищата и в благослуженията, то за брациговци този 
въпрос е бил решен, защото никога те не са чували да се говори на гръцки език. Децата са ходили 
отначало в килийни училища към църквата – още в началото на 19 век, през 30-те години вече 
има отделно училище, а през 1875 г. вече е имало мъжко училище с 300 ученика и девическо с 
150 ученички. Икономическото замогване на Брацигово в последните десетилетия на османското 
владичество, както навсякъде у нас, особено с разпространяването на производството на розово 
масло, на бубарството, дърводобива и други, подпомага духовното издигане на жителите. Особе-
но голям принос за това има Васил Петлешков, който изгражда дом за читалище, което през  
1874 г. започва своята дейност под името "Тръндафил". Получават се и се четат в. "Знаме" и в. 
"Напредък", след това се играят пиесите "Многострадалната Геновева" и "Светослав и Невенка", 
в която главните роли се играят от Васил Петлешков и жена му Мария. Брацигово оставя името 
си в националната история с участието си в Априлското въстание от 1876 г. с уникалната си орга-
низация – седем селища се събират зад издигнати крепостни стени и се сражават, под благослове-
ното от поп Сокол бунтовно знаме, с 1333 бойци, шест черешови топа, конница. Цели седемнаде-
сет дни българите от този край са опиянени от свободата, радват се на всяка победа над башибо-
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В ТО-Пловдив 

Първа пролет 
 

 На 20.04.2012 г. в клуба за социални контакти активните членове на ТО на НАСГБ и клуба 
на инвалида към Община Пловдив – район централен се събраха на малко тържество по случай 
празниците през месец март.  
 Гости на празненството бяха 
ученици от музикалното училище 
„Любен Каравелов”, които ни из-
несоха изключително богата и ин-
тересна музикална програма. Гру-
па „Тракийска лира” ни поднесе 
китка от инструментални хора и 
ръченици, на които си поиграхме 
до насита. Скромно бяхме подгот-
вили маса със сладки и червено 
вино, с което почерпихме нашите 
гости. Виното беше за единадесе-
токласниците, а сладките и безал-
кохолното за малките. Докато траеше почерпката нашите самодейци изнесоха музикална програ-

ма, с която поздравиха гостите. 
Получи се едно задушевно и весе-
ло тържество, понеже и нашите 
музиканти се включиха към инст-
рументалистите на „Тракийска 
лира” и стана цял концерт. Да бях-
ме го планували нямаше да се по-
лучи така хубаво! Радваме се за 
тези деца, които с любов пеят и 
свирят българска народна музика 
и, от които ще излязат добри му-
зиканти и изпълнители. От сърце 
им желаем успехи, реализация и 
израстване в музикалното им поп-
рище! 

 

Снежанка Кирчева 

Тракийска лира 

� � � �  

Съобщение 

 

 Уважаеми поети, 

 От пети брой на списание „Звук и светлина” няма да има рубрика „Перо от птица”. 
Стиховете Ви може да изпращате в редакцията на съхранение или Вие ще си ги събирате 
и накрая на годината ще ги изпратите наведнъж за поместване в стихосбирка. Това е ре-
шение на редакционната колегия и новата комисия към списанието. 
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В ТО-Добрич  

За вечния ни стремеж към радост, любов и щастие 
 

 Тази година Териториалния съвет на ТО Добрич решихме да направим конкурс за най-
красива мартенска пита. Целта бе да покажем на обществеността, че и сляпо-глухите жени не от-
стъпват по нищо в своите кулинарни умения. В радиус от един км. от клуба ухаеше на тестени 
изделия. Жените, които не могат да месят, приготвиха други лакомства. Участничките в конкурса 
бяха единадесет на брой. Журито бе в състав: председател – читалищния деятел Мария Паскалева 
и членове Маргарита Димитрова и Радка Илиева. Журито бе много затруднено – шест от питките 
се бореха за първото място. Жените бяха вложили всички свои умения, фантазия и изобретател-
ност. В края на краищата първо място бе отлъчено на Марийка Атанасова, второто на – Янка Ла-
зарова и третото на Димитър Кънчев. Присъдиха се и две поощрителни на Пенка Желева и на 
Стоянка Миланова. Фаворитките получиха предметни награди. 
 Всички присъстващи бяха поздравени от председателката на организацията. Тя напомни, че 
пред обаянието и величието на българката и нейната нестихваща жажда за красота, са безмълвни 
и най-големите критици на нашето време. Загадъчни и смели, търсени и всеотдайни, жените 
превръщат делника в празник и във вечен стремеж към радост, любов и щастие. Пожела настъп-
ващата пролет да дари с онази свежест, светлина и женска сила, които ни правят вечни вдъхнови-
телки и покровителки на човешкия дух. Бъдете горди и уверени във вашето признание, смели в 
мечтите си, обичани и щастливи! 
 Мъжката половинка също поздрави присъстващите дами. Специални речи изнесоха Янко 
Златев и Димитър Кънчев, който изрецитира и свое стихотворение. Поетесата Светла Маринова 
прочете творбата на Стефан Главчев – „Признание”. Песни за жената прозвучаха и от състав 
„Антица”. Специален гост на събирането бе добруджанската народна певица Мария Минева, коя-
то също поздрави присъстващите. Кулминацията на тържеството бе номинацията за мис „Най-
красива жена”. Короната грабна чаровницата Маргарита Димитрова; за най-сексапилна жена бе 
избрана Златка Андонова; за най-талантлива бе определена Светла Маринова. И трите получиха 
разкошни икебани от пролетни цветя. 
 Присъстващите продължихме отпразнуването около богатата трапеза, дегустирайки домаш-
но приготвените изделия. Под съпровод на народна музика, се извиваха дълги добруджански хо-
ра и ръченици. 

Калинка Ковачева 

� � � �  

В ТО-Горна Оряховица 

С усмивки на празника 
 

 Отпразнувахме първия пролетен празник – 8-ми март – Международен ден на жената. Това 
мероприятие се осъществи по предварително решение на УС на ТО на НАСГБ и ССБ Горна Оря-
ховица, защото празника чествахме съвместно и от желаещите да се включат събрахме по 3.00 
лв., понеже нямахме средства да поемем отпразнуването. Въпреки определения куверт желаещи 
имаше много и се събрахме в пенсионерския клуб. Ръководителят на певческата група допринесе 
за доброто настроение на присъстващите, като свири на акордеона и пя български стари градски 
и народни песни. Прекарахме много весело и забавно, понеже пяхме танцувахме и се шегувахме 
до насита. Тържеството се откри от председателите на двете организации „Добре дошли на всич-
ки – отправиха най-добри пожелания към жените – да са здрави, като камъка, усмивки да греят 
винаги на лицата им, да имат повече късмет и портмонето им да е пълно с евро”. Първият тост 
наздравица беше за жените и празника, а той протече все в този дух. Разделихме се весели и до-
волни. Пожелахме си и за бъдеще все така съвместно да празнуваме всички празници. 

Иван Лицов  
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зука, който не успява да пробие отбраната.... Величавият подвиг на водителя на въстанието Васил 
Петлешков, който между двата огъня пред Хасан паша остава в паметта на поколенията с думите: 
"Аз водих, аз заповядах...Сам съм, други няма!..." ще смайва пришелците. Защото още съвремен-
ниците му коленичат пред името му като пред национален герой. Начело на бунтовниците от 
Брацигово и околните села – Равногор, Бяга, Козарско, Жребичко, Радилово и Капитан Димитри-
ево се сражават свещениците Никола Троянов – поп Сокол, свещ. Илия Димитров, свещ. Ангел 
Сандъкчиев, свещ. Тодор Трифонов и други, повечето от които дават живота си за Свободата. 
Когато Константин Иречек посещава Брацигово в края на 19 век пише:  
"Брацигово ме изненада 
със своето оригинално мес-
тоположение, сгради и на-
селение. Неговите 530 ви-
соки къщи с червени стре-
хи и тъмносиви стени са 
гъсто сбити. Тесните ули-
ци които, ту се издигат на-
горе, ту се спускат надолу 
по неравния терен, издаде-
ните чардаци и чакми на 
пръв поглед напомнят 
средновековните градове в 
западна Европа. На източ-
ната страна над цялото 
местоположение господст-
ва бяло училище на три 
ката, съградено преди 2 г. Особено впечатление прави масивната каменна църква "Св. Йоан 
Кръстител" от 1833 г., вътре тъмна, с две кубета. Жителите – 3154 души се делят на 3 народопис-
ни елемента, които живеят в отделни части на града".  
 В църквата "Св. Йоан Предтеча" е укрито и съхранено бойното знаме на априлските въста-
ници от 1876 г., за да стигне до нас. Жители на града участват в освободителната руско-турска 
война от 1877-1878 г., сръбско-българската война през 1885 г., балканските войни през 1912-1913 
г., Първата Световна Война през 1914-1918 г., участват в политическите борби през 1923-1925 г., 
после през 1941-1944 г., в Отечествената война през 1944-1945 г. През 60-70-те години на мина-
лия век преживява икономически и духовен подем, с три средни училища и театрални постанов-
ки в читалището на професионално равнище. Тогава Брацигово се преобразява като съвременен 
град и става център на община с 6 села. И верни на традицията, завещана от столетия, в Брациго-
во и околността, местните жители реставрираха и почитат завещаните от дедите параклиси на Св. 
Атанасий, Св. Тодор, Св. Георги, Успение Богородично, Св. Марина, Св. Св. Апостоли Петър и 
Павел, Въскресение Господне, Покров Богородичен, Въздвижение на Св. Кръст, Св. Петка, Св. 
Йоан Рилски, Св. Архангел Михайл, Св. Стилян Пафлагонийски. Почитат се и местата, където са 
се намирали християнски храмове, а именно Св. Илия и Преображение Господне. Възобновена е 
църквата при някогашния манастир Св. Троица. И днес, в началото на новия век, застанеш ли по 
залез на височините, оградили Брацигово, ще го определиш като крила на ято птици, сгушени по 
покриви около издигнатата като букет със зеленината си градска градина, ще видиш наоколо като 
бисерна огърлица 14-те бели параклиси, а може вятърът да събуди спомена в теб за да се докос-
неш до вечността...  

Звук и светлина 
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100 години от потъването на „Титаник” 
 
 "Титаник" е британски лайнер от клас "Олимпик", известен със сблъсъка си с айсберг и тра-
гичното си потъване на 15 април 1912 г. 
 Построен в корабостроителницата Хараланд и Уолф в Белфаст, "Титаник" бил най-големият 
пътнически параход в света по онова време с размери: дължина – 259,8 м., ширина – 28,2 м., ви-
сочина (от кила да върха на комините) – 53,3м., с тонаж 46 328 и водоизместимост 52 310 тона. 
По време на първото си плаване (от Саутхемптън, Англия; до Шербур, Франция; Куинстаун, Ир-
ландия; и Ню Йорк), той се сблъсква с айсберг в 23:40 ч., неделя вечерта на 14 април 1912 г., и 
потъва два часа и четиридесет минути по-късно в 2:20 ч. понеделник сутринта на 15 април след 
като се разцепва на две части. Само за 3 часа се случва трагичната история на най-модерния път-
нически кораб за своето време, обявен предварително за "непотопим". За няколко часа загиват 
около 1500 души пътници и екипаж. По данни на "Лойд" загиналите българи са 38. Предполага 
се, че около 15 българи са оцелели, но повечето остават завинаги в Америка. Подробностите око-
ло гибелта на кораба, трагедията на пътниците и мъжествеността на екипажа са известни. От мал-
ко хора се знае, че оркестърът е свирил до последно произведението „По близо до теб, Господи”, 
което по-късно става едно от най-знаменитите и желани пиеси за изпълнение. В нощта на фатал-
ната среща на "Титаник" с гренландския айсберг, капитан Стенли Лорд пътува в същото направ-
ление за Бостън с 6000-тонния кораб  
Калифорниян". Вечерта на 9 април неговият кораб е заобиколен от ледове и той е принуден да 
спре до сутринта. Понеже знае за медийния рейс на "Титаник" и, че той се намира в същия район, 
капитан Лорд е първият, който предупреждава капитана на "Титаник" за опасните ледени блоко-
ве по радиото в 23:00 ч. Съобщението не е било разбрано и тъй като не е носил специален надпис 
за опасност, радистът на "Титаник" не е съобщил за него на капитана. Радистът на 
"Калифорниян" изключва радиостанцията и ляга да спи, защото дежурството му е изтекло. Още 
същата вечер двамата наблюдатели на "Титаник" съобщават за айсберг. Разстоянието е някъде 
около 200-250 метра. Температурата на въздуха е била около -10 градуса по Целзий. Първият 
офицер се намира на мостика и дава командата, която всеки морски офицер на негово място би 
изрекъл при подобна ситуация: "Ляво на борд, машини пълен назад!". Но вече е твърде късно, за 
да се предотврати удара с айсберга – ледената скала разпаря корпуса от към носа по дължина 90 
метра. Водата бързо изпълва предните отделения. Ако само първите четири отделения бъдат на-
воднени, корабът може да продължи, без да потъне, но е наводнено и петото отделение. Конст-
рукторът на "Титаник" Томас Андрюс веднага прави необходимите изчисления – корабът ще по-
тъне! Когато от "Титаник" пускат първата спасителна лодка с пътници, капитанът му е относи-
телно спокоен – близо до тях се виждат светлините на кораб. Никой не се съмнява, че това е Ка-
лифорниън". Но този кораб не отговаря на радиосигналите, нито на ракетите за бедствие, подава-
ни от "Титаник". В един момент светлините му изгасват и той изчезва в нощта като мираж. Кора-
бът потъва за около 2 часа и 20 минути, като отнася със себе си повече от 1500 жертви. Спасяват 
се само 704 души, които са прибрани на кораба "Карпатия". Всички са уверени, че корабът, нами-
ращ се в близост до "Титаник" по време на инцидента, не е бил командван от капитан Стенли 
Лорд. Той не може да се оправдае нито пред сенатската комисия в Ню Йорк, нито пред следстви-
ето. Не е взето предвид, че не е видял никакви ракети, понеже се намирал на 20 мили от мястото 
на катастрофата и, че радистът му не е чул никакви сигнали за бедствие. Капитан Лорд доживява 
с този позор до 1962 г. Вече на смъртно легло, той повиква нотариус и за последен път заявява, 
че е невинен. Три месеца след смъртта на Стенли Лорд норвежкото радио и телевизия съобщават 
за сензационната изповед на капитан Хендрик Нес, починал на 85 г. Към тази изповед го принуж-
дава негов племенник, попаднал на дневника му от 1912 г., когато е бил капитан на промишления 
кораб "Самсун". Това е корабът, наблюдаван на 4-5 мили и, който след първите ракети, загасил 
светлините си и изчезнал. Причината е, че "Самсун" ловувал контрабандно тюлени край Нюфа-
ундленд и имал в трюмовете си няколко стотин убити животни. Капитанът помислил ракетите на 
"Титаник" за сигнали на патрулиращ кораб от бреговата охрана на САЩ. "Самсун" бил голям 
съд, но нямал радиостанция. Чак когато доплавали до Исландия, научили за корабокрушението 
на "Титаник". Капитан Нес събрал екипажа и му обяснил какво е станало. От никого не е искал 

5 

В ТО-Пловдив 

Първи европейски панаир на социални предприятия и кооперации 

на хора с увреждания 

 

  Националната федерация на работодателите на инвалиди, като съорганизатор при 
провеждането на Първия европейски панаир на социални предприятия и кооперации на 
хора с увреждания, покани сляпо-глухите от ТО на НАСГБ-Пловдив и членовете на клуба 
на инвалида към Община Пловдив – район централен на официалното откриване от Ми-
нистър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и министъра на труда и 
социалната политика г-н Тотю Младенов на ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СО-
ЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. Мероприя-
тието се проведе на 29.03.2012 г., четвъртък, от 10.00 часа, палата № 6 на Международен 
панаир – гр. Пловдив, като продължи с ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: 
„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ЕВРОПА 2020” с участие на представители на 
Европейската комисия и други европейски институции. Основните цели на панаира бяха: 

 - Развитие на социалното предприемачество; обмяна на опит и добри практики меж-
ду социални предприятия на държавите-членки на ЕС и укрепване на връзките между тях; 
повишаване на трудовата заетост на хората с увреждания; осъществяване на ползотворни 
бизнес контакти. 

 - Участваха като изложители, както специализирани и социални предприятия и 
кооперации от всички работодателски организации на хора с увреждания – НФРИ, НС на 
КИ, НС на ТПК, Съюз на глухите в България, Съюз на слепите в България, НЦСР, СИБ, 
НАСО, така и участници от държави-членки на ЕС. Заетостта на хората с увреждания е 
ключов проблем за едно общество, основано на равните права – повече хора да имат въз-
можност да работят, да получат възможност за професионално образование и да провеж-
дат активен социален и икономически живот.  

 - Дискусиите бяха насочени към новите възможности, предизвикателства и политики 
по социалното включване чрез заетост на хората с увреждания в условията на 
икономическа криза. В резултат на тези дискусии очакваме за бъдеще да се подобри 
разбирането на аудиторията за ползите и начините за осигуряване на заетост на хора с 
увреждания и свързаните с този процес концепции. 

 - Проявата се проведе с подкрепата на Европейската комисия, СЕКОП, 
Министерство на труда и социалната политика в България, Агенцията за хора с 
увреждания, Международен панаир – гр. Пловдив, Националният съюз на трудово 
производителните кооперации в България, Националната федерация на работодателите на 
инвалиди в България, Националният съюз на кооперациите на инвалиди и Съюзът на 
глухите в България. 

 - Панаира беше отворен четири дена, през които всеки можеше да разгледа и да си 
купи нещо от изложението. Взехме си много материали, научихме доста неща и се надя-
ваме за бъдеще да ни послужат в развитието и израстването ни. Такива изложения и кон-
ференции за нас – хората с увреждания са полезни и от значение, като се надяваме, че то-
ва е само началото и подетата инициатива ще продължи ежегодно занапред. 

 

Снежана Кирилова 
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В ТО-Шумен 

Как празнуваме ние – шуменци! 
 
 Ръководствата на НАСГБ и ССБ в гр. Шумен изненадаха своите членове, като на 01.03.2012 
г. ги закичиха с мартеници за здраве и берекет, по случай българския традиционен празник – Ба-
ба Марта. Зарадвани бяха с мартенички и поздравителни картички сродни техни организации в 
страната. 

На 03.03.2012 г., за националния празник на България група сляпо-глухи поднесоха цветя 
на паметниците на освободителите, с което се почете паметта на загиналите. 
 За 08.03.2012 г. – денят на жената бяхме поканени от клуба на слепите в бар „Делфина”. А 
ТО на сляпо-глухите отпразнувахме празника на жената в читалище „Напредък” на 9-ти март. 
Гости на тържеството бяха председателите на РСО и ТСО на слепите и техните сътрудници от 
Рехабилитационен център Галина Петкова и Миглена Русева. Председателят на организацията – 
Янко Стайков поздрави всички жени, като им пожела никога да не слиза усмивката от лицата им, 
защото, когато е усмихната една жена може да се каже, че всичко е наред! Проведе се кулинарна 
изложба и се наградиха всички включили се в надпреварата. Миглена Русева прочете поздрави-
телния адрес към жените на сляпо-глухите от съюза на слепите, с пожелание да бъдат красиви, 
обичани, уверени, смели във всички мечти и начинания, да съхранят своята женственост и очаро-
вание. Г-жа Лазарова поздрави жените с лиричните стихотворения „Две хубави очи” от Яворов, 
„Прощално” на Вапцаров и стихове от стихосбирката „Трудна любов” на Веселина Стоилова – 
шеф на фондация „Съпричастие” – гр. Варна, която е незряща. Сътрудничката на сляпо-глухите 
прочете материал как празнуват жените в другите страни. Почерпихме се с изложените вкусотии. 
Празникът продължи с песни и хора. 
 За Първа пролет се събрахме в парка на градската градина. Времето беше топло и слънчево. 
 Вдишвахме свежия, чист въздух и се любувахме на събуждащата се природа. Разгледахме 
списание „Звук и светлина” бр. 2 и 3, прочетохме експозетата „Най-добрият човек, когото позна-
вам”. Запознахме се и с някои кулинарни рецепти и интересни любопитни факти. После преми-
нахме малко на „сладки приказки”, от което всички имахме нужда. Членовете се надпреварваха 
да разказват как са изкарали студените зимни дни. Всички останаха много доволни. Разделихме 
се, в очакване на срещата ни за великденските празници. 

 
Върбина Станкова 

� � � �  

В ТО-Харманли 

И ние сме горди българи! 
 
 На 03.03.2012 г. Община Харманли организира поклонение пред руския паметник в града, 
по случай освобождението на България от турско робство. Членовете на ССБ и НАСГБ в Харман-
ли бяха поканени официално за участие в празненството. Събрахме се съвместно и с общи усилия 
и средства изплетохме венец и закупихме цветя за повода, които поднесохме на паметника. Учас-
тваха и други неправителствени организации от града в организираното мероприятие, което пре-
мина много тържествено, стегнато и празнично. Разказаха се важни събития от освобождението, 
прочетоха се интересни исторически факти от участието на Харманли в освобождението и завър-
шиха с кратък рецитал. С удоволствие се включваме в мероприятията организирани от Община-
та, защото и ние сме българи и се чувстваме горди, като такива с участието си. Сляпо-глухите и 
слепите в Харманли работим съвместно от години наред и затова мероприятията са добре органи-
зирани. 

 

Калинка Стайкова 
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клетва, те просто си мълчали... Десетилетия наред всички смятаха, че айсбергът като нож е разря-
зъл обшивката на "Титаник". Приемаше се, че пробойната е дълга 90 м. и широка 2 м. Но тази 

пробойна са видели са-
мо двама души на Тита-
ник: Едуард Смит и 
конструкторът Томас 
Андрюс. И двамата за-
гиват на кораба... 
Оцеляват почти всички, 
пътуващи в първа кла-
са. В катастрофата заги-
ват около 41 българи.  
 През лятото на 
1985 г. година Робърт 
Балард от Удсхолския 
океаногеографски инс-
титут с екип от двама 
души достига останките 
от "Титаник" на дълбо-
чина 3795 м. За целта те 

използват миниподводницата "Алвин" и фоторобота "Джейсън Джуниър", привързан към 
"Алвин". Оглеждат всичко, което ги интересува, правят множество снимки и видеозаписи. Въп-
реки, че оглеждат старателно десния борд на кораба, те не откриват никаква пробойна, а само 
подбитости по обшивката и пропуквания в местата на нитовите заклепки. Изводът е прост: бор-
дът на кораба не е бил разрязан, той просто не е издържал и се е разпорил по нитовете в мястото 
на удара от налягането при срещата с айсберга. В края на 2005 г. група изследователи след мно-
жество задълбочени проучвания и опити стигат до заключението, че нитовете, използвани при 
строителството на "Титаник", са били много некачествени. Качествен нит без проблеми би издър-
жал на натиск над 1000 килонютона, но са направени икономии за сметка на качеството на стома-
ната. Така тя не е могла да издържи повече от 350 килонютона. 
 Хронология: 
 10 април 1912 г. – 12:00 ч. – "Титаник" напуска пристанището в Саутхемптън; 19:00 ч. – 
"Титаник" акостира в Шербур (Франция); 21:00 ч. – "Титаник" се отправя към Ирландия. 
 11 април 1912 г. – 12:30 ч. – "Титаник" акостира в Ирландия; 13:30 ч. – "Титаник" напуска 
Ирландското пристанище 
 14 април 1912 г. – 09:00 ч. – първо съобщение за айсберги – 42 градуса с.ш. и 49–51 з.д.; 
13:42 ч. – второ предупреждение – 41 градуса и 51 секунди с.ш. и 49 градуса и 52 секунди з.д.; 
13:45 ч. – трето предупреждение – 41 градуса и 27 секунди с.ш. и 50 градуса 8 секунди з.д.; 19:30 
ч. – четвърто предупреждение – 42 градуса и 3 секунди с.ш. и 49 градуса и 9 секунди з.д; 21:40 ч. 
– пето предупреждение – 42 - 41 градуса и 25 секунди с.ш и 49-50 градуса и 30 секунди з.д. 
23:00 ч. – шесто предупреждение от "Калифорниън”; 23:40 ч. – "Титаник" се сблъсква с айсберг – 
41 градуса и 6 секунди с.ш и 50 градуса и 14 секунди з.д.; 
15 април 1912 г. – 00:13 ч. – първи подаден сигнал за помощ; 00:55 ч. – пускат втората спасителна 
лодка и първата сигнална ракета 
01:40 ч. – изстреляна последната сигнална ракета 
01:55 ч. – спусната последната 20-та спасителна лодка 
02:10 ч. – изпратен последен сигнал за помощ 
02:17 ч. – изгасва електричеството 
02:18 ч. – "Титаник" се разцепва на две части 
02:20 ч. – "Титаник" потъва 
03:30 ч. – пристига "Карпатия" 
04:10 ч. – започва качването на хората от лодките 
08:50 ч. – "Карпатия" взема курс обратно за Ню Йорк    

Звук  и светлина 
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 Макарони с бекон и карфиол 

(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 
  
 Продукти: 1 пакет макарони, 200 гр. бекон, 1 глава лук, 1 с.л. галета, магданоз. 
 Начин на приготвяне: В тиган изпържваме 200 гр. бекон. Като се позапържи, слагаме лу-
ка, нарязан на дребно и карфиола, накъсан на розички. Разбъркваме добре. Нарязваме на дребно 
магданоз. Прибавяме бульон от предварително сварените макарони. Варим още 4-5 мин. Когато е 
готово, сипваме макароните в тигана. Разбъркваме добре и след още 2-3 мин. слагаме 1 с.л. гале-
та, още магданоз на дребно и сервираме. 

 

Свинско месо със зеленчуци 
(предложение на Войка Димитрова от Шумен) 

 
 Продукти: 1 кг. свинско месо, 3-4 моркова, 150 гр. маслини, 200 гр. гъби, целина, 1 лимон, 
чубрица, дафинов лист, сол, чер пипер, суха мащерка, краве масло. 
 Начин на приготвяне: В голяма купа се слага месото, нарязано на средно едри парчета и 
се овкусява с чубрица и сол. Прибавят се морковите, нарязани на колелца, целината – на парчета, 
лимона – на кубчета, гъбите – на лентички и обезкостените маслини. Всичко се обърква много 
добре. В гювеч или дълбока тавичка се реди пласт от месо, отгоре – пласт от зеленчуци и дафи-
нов лист, отново пласт от месо и завършва с пласт от зеленчуци  и мащерка. Залива се с чаша во-
да и се нареждат парченцата краве масло. Покрива се с фолио и се пече час и половина на 180 
градуса. 
 

 Ванилов крем с праскови 
(предложение на Дочка Герчева от Шумен) 

 
 Продукти за крема: 1 л. прясно мляко, 2 яйца, 6 с.л. брашно, 200 гр. захар. 
 Начин на приготвяне: Прави се ванилов крем. Прясното мляко се сварява и отделно се 
разбиват 2 яйца, 6 с.л. брашно и чаша вода. Докато ври млякото, на струйка се сипват разбитите 
яйца с брашното. Вари се около 6-7 мин. и е готов. Вземат се няколко праскови, нарязват се на 
четвъртинки, пускат се във вряла вода за секунди, изваждат се и се обелват. Кремът се разсипва в 
чаши или купички, а отгоре се украсява с прасковите. 
 

Кекс  
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 6 яйца, 2 ч.ч. захар, 2 ч.ч. брашно, 6 с.л. вода и 6 с.л. олио.  
 Начин на приготвяне: С миксер разбивате яйцата заедно със захарта, докато тя се разтво-
ри добре. Прибавят се олиото и водата, като продължаваме да разбиваме. Накрая постепенно се 
слага брашното и разбъркваме още малко. Изсипваме сместа в намазнена форма. Печем в предва-
рително загрята фурна до 180 градуса и след около 20 мин. намаляваме на 120 градуса и печем до 
зачервяване. Готовия кекс още топъл го изваждаме от формата и го поръсваме с пудра захар. По 
желание в сместа може да се добави канела, ванилия, какао, орехи или стафиди. 
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В управителния съвет 

на НАСГБ 

 

На 03.04.2012 г. се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. УС 
единодушно даде много висока оценка за работата на председателя на НАСГБ – Димитър 
Парапанов и реши Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2011 г. да се проведе 
на 26-27.04.2012 г. в гр. Пловдив. УС разгледа и обсъди материалите за приемане от Об-
щото събрание. 

УС даде добра оценка за дейността на комисиите по съответните дейности. 

Беше създадена нова Комисия към УС по издателската дейност в състав: 

• председател – Маринка Маринова 

• членове – Калинка Ковачева и Боряна Коскина 

сътрудник на комисията – Деян Славов. 

 
Комисията по издателската дейност заменя редакционната колегия на списание 

„Звук и светлина”. 

 Помощно-технически средства ще се предоставят само на най-нуждаещите се, 
преминали курс на обучение в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи 
(НЦРСГ) „Хелън Келър”, което вече бяхме поместили, като решение на УС в броеве 5-ти 
и 8-ми за 2011 г. на списание „Звук и светлина”. 

Живка Огнянова 

� � � �  

Съобщение 

 Уважаеми дописници на рецепти, 

 Отново Ви напомняме да се стараете да не ни изпращате рецепти от интернет, защото пове-
чето са за виждащи хора, а нашето списание е за сляпо-глухи домакини. Повторно Ви обръщаме 
внимание теглилните мерки да се пишат правилно: килограм- кг.; грамове – гр.; супена лъжица – 
с.л.; чаена лъжица – ч.л.; кафяна лъжица – к.л.; чаена чаша – ч.ч.; кафяна чаша – к.ч.; милиграма – 
мг.; милилитра – мл. В някои рецепти пишете само чаша еди какво си, а ние откъде да знаем точ-
но каква чаша, за да допълним. Много Ви молим преди да ни изпратите рецепта прочитайте си я 
и си проверявайте точно какво сте написали. Вие ни изпращате грешно или непълно рецептите, а 
после се сърдите и искате извинения. Нека се уважаваме и бъдем коректни едни спрямо други и 
така работата ще върви по-добре. 

 

С уважение: 

Снежанка Кирчева – редактор на списание „Звук и светлина” 
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ОБРЪЩЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТ ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ – ЧЛЕН НА НАСГБ 

 

 

 Многоуважаеми читатели на списание „Звук и светлина” и членове на НАСГБ, 

 

 На поставени ми въпроси от читатели във връзка с материала в рубрика „От 
първо лице”, „Най-добрият човек, който познавам” в брой 2/2012 г. – като обикно-
вен гражданин на Р. България, Европа и редови член на НАСГБ, декларирам, че ни-
то съм вожд, нито пастир, нито национален герой като Левски, с който никой днес 
от нас не може да се сравнява. Съзнателния си живот съм посветил за благото на хо-
рата с увреждания, включително и на сляпо-глухите, като отстоявам правата им, ко-
ето доказвам с делата си. 

 Съдържанието на материала изцяло е написано в множествено число, без заг-
лавието, което е в единствено число. Това си е отговорност на редактора, който пре-
ценя какво да помества. Препоръчвам на читателите да си изложат мнението на 
страниците на списанието, на което никога не се осъществява цензура от страна на 
УС и председателя на НАСГБ. 

� � � �  

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 Уважаеми читатели на списанието, 

 колеги и приятели, 

 Тези, които кореспондират с мен да изпращат писмата не на домашния ми адрес, а на 
личната ми пощенска кутия: 

 

 Димитър Кръстев Парапанов 

 Пощенска кутия 29 

 4000 гр. Пловдив 

 

 

С уважение, 

Димитър Парапанов 
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Ден и нощ 

(предложение на Ивалина Донова от София) 

 

 Продукти: 2 масла „Верея” или немско, 3 ч.ч. брашно, 1 яйце, 9 с.л. захар, 1 с.л. какао, 
щипка сол и орехи. 

 Начин на приготвяне: Настъргваме маслото и към него прибавяме брашното, яйцето, 
щипка сол, захарта, като замесваме тесто, което оставаме в хладилника за 40 мин. След изважда-
нето разделяме тестото на две части, като в едната слагаме 1 с.л. какао и пак размесваме. Откъс-
ваме по едно топче от едното тесто и от другото. Правим пръчици, които слепваме и нарязваме 
на парчета. Всяко парченце от горната част се топи в разбит жълтък с вода и се поръсва с орехи, 
след което се пекат. 

 

Предложения на Иван Лицов от Горна Оряховица 

 

Гъби с яйца на фурна 

 Продукти: половин пакетче краве масло, 500 гр. гъби, 4 яйца, черен пипер и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Почистените от пънчетата гъби се измиват добре и се изцеждат, 
след което се посоляват и се нареждат с отвора нагоре, като във всяка се слага по парче масло в 
предварително намазнена тава. Печете на 180 градуса, като сте загрели фурната предварително. 
Разбивате яйцата с щипка сол и преди да се изпекат гъбите изваждате тавата и във всяка гъба сла-
гате по 1 ч.л. от сместа. Допичате във фурната до получаване на златиста коричка. Готовите гъби 
се изваждат и се поръсват с черен пипер по желание. 

  

Ориз с пънчета от гъби на фурна 

 Продукти: пънчетата от гъбите, 2 средно големи глави лук, 2 ч.ч. ориз, 100 мл. олио, черен 
пипер и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Добре измитите пънчета нарязвате на кубчета и ги запържвате в 
олиото до омекване. Прибавяте нарязания на дребно лук, който запържвате, след което прибавяте 
измития ориз, като го запържвате до промяна на цвета. Слагате черен пипер и сол на вкус и към 
сместа прибавяте 5 ч.ч. вода. Разбърквате много добре и изсипвате в голяма тава и се пече на 280 
градуса в предварително загрята фурна до получаването на коричка. Добър апетит!  

 

 

Пилешки дробчета с гъби 

(предложение на Иванка Костова от Бургас) 

 

 Продукти: 500 гр. дробчета, 500 гр. гъби, 3-4 глави лук, черен пипер, брашно, 1 жълтък, и 
сол и вода. 

 Начин на приготвяна: разбърква се тесто от брашно, 1 жълтък, сол и вода. Взема се тесто 
и се разстила в тавичка върху него се слага плънката от дробчета, гъби, лук, черен пипер. Отгоре 
се покрива с тънка кора от тестото, надупчва се с нож на няколко места и се пече във фурната на 
180-200 гр. 
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Логически задачи 

 

 Задача 1: 
 Един просяк имал брат, който починал. Знаело се обаче, че починалият няма брат.  

 Какъв се пада тогава просяка на починалият?  

 

 Задача 2: 

 Намирате се в квадратна стая без прозорци и с херметически затворена врата. Цялата вът-
решност на стаята е облицована с огледала. Колко свои отражения виждате?  

 

 Задача 3: 

 Намирате се в затвор. Знаете, че точно след 45 минути вратата, която ви дели от свободата, 
ще се отключи за няколко секунди. Трябва точно след 45 минути да я ритнете за да се отвори, 
иначе оставате вътре завинаги. 
 Разполагате единствено със запалка и 2 фитила, които горят по 60 минути всеки. Но горят 
неравномерно (тоест, не можете да ги запалите и да засечете, кога ще са изгорели 3/4 от тях).  

 Как ще разберете кога са минали 45 минути?  

  

 Задача 4: 

 Как може да разрежете една кръгла торта на осем равни парчета с 3 рязания. Опишете всеки 
"разрез". 

 

 Задача 5: 

 С един балон летели 3-ма учени. Единият открил електричеството, вторият изобретил дви-
гателя с вътрешно горене, а третият изобретил телефонът. И тримата направили своите открития 
в същия този ден и веднага се запътили към големия град за да ги споделят със човечеството. 
Станало обаче авария на борда на балона и той започнал да пада. Изхвърлили целия багаж и 
всички чували с пясък, но балонът продължил да пада. Решили, че един от тях трябва да скочи и 
да се пожертва. 

Кой учен трябва да скочи?  

� � � �  

Отговор на криминалната загадка от миналия брой 

 
 Убиецът наистина е стрелял през затворената външна врата, но не отвътре, а от вън – това 
се вижда по специфичното разпукване на дървото. 

1 

Скръбна вест 
 
 Уважаеми читатели, 
С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 19.04.2012 г. на 62 г. след продължително боледуване 
почина г-н Лекс Грандия – президент на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ). 
По-долу публикуваме съболезнователния адрес от името на Националната асоциация на сляпо-
глухите в България: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДО 

Г-жа Анн Дестръп – съпруга на Лекс Грандия 

и до членовете на Изпълнителния съвет на СФСГ 

 
 Многоуважаема Анн и всички приятели на Лекс, 
 
От името на Управителния съвет, членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в 
България и от свое име изказвам най-дълбоки съболезнования на Анн и семейството им за загу-
бата на дългогодишния радетел за благото на сляпо-глухите в света, президент на СФСГ, доп-
ринесъл за приемане на Конвенцията на ООН от декември 2006 г. за правата на хората с увреж-
дания и на други важни международни актове в полза на сляпо-глухите. 
 
 Дълбок поклон пред светлата памет на Лекс. 
 

Димитър Парапанов, 

председател на НАСГБ 
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