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ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ЖЕНИ В БЪЛГАРИЯ 

 
 Уважаеми дами и господа, преди да преминем 

към същността на доклада, нека хвърлим поглед вър-

ху цялостната ситуация, както в България, така и в 

ЕС. 

 Според прогнозите на много национални и 

международни институции, до 2050 г. се очакват 

драстични промени във възрастовата структура на 

населението в България. А именно относителният 

брой на населението в страната на възраст над 60 г. 

да достигне над 30% от общия брой. Демографската 

ситуация в България е най-кризисната, в сравнение с всички останали държави-членки на ЕС, защото 

темповете на застаряване на населението са много по-високи. По данни на доклад на ООН, валидни от 

1 януари 2010 г., България е на пето място по темп на застаряване на населението в света. Като изклю-

чително тежък проблем, експертите отчитат ранната смъртност сред мъжете. Тя води до това, че често 

жените, чиито съпрузи починат, остават сами, което води до проблема с така наречената женска бед-

ност в по-високите възрастови групи. 

 Така че, когато говорим за перспективи пред сляпо-глухите българки, следва да вземем под вни-

мание на първо място именно този фактор. Другите два фактора, които имат решаваща роля спрямо 

нашите перспективи, са НАСГБ, нейната дейност и ратифицирането на Конвенцията на ООН за права-

та на хората с увреждания от 26 януари 2012 г.  

 Това е фонът, на който следва да разгледаме потенциалните перспективи пред сляпо-глухите же-

ни в България. 

 Сляпо-глухотата е много сериозно комбинирано сензорно увреждане, особено когато става дума 

за тотална сляпо-глухота. При такива обстоятелства изглежда нереалистично да се говори за перспек-

тиви. Светът около нас е труден за възприемане, често пъти е погрешно интерпретиран. Нерядко не 

сме в състояние да правим елементарни неща и сме затруднени в различна степен във всички аспекти 

на ежедневието си. Можем ли да говорим сериозно за перспективи пред себе си? Особено когато живе-

ем в България, страна малка и за съжаление – бедна и неспособна да ни осигури условия на живот, как-
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вито имат сляпо-глухите жени например в Норвегия?  

 Да, можем да говорим за перспективи, дори при дадените обстоятелства.  

 НАСГБ работи за подобряване положението на сляпо-глухите от 15 август 1997 г. За това сравни-

телно кратко време тя постигна много голям напредък по отношение на сляпо-глухите жени. Те са из-

вадени от анонимност: вече участват в структурите на собствената си организация, често заемат ръко-

водни постове, снабдявани са редовно с помощни технически средства, разполагат с възможност да 

следят списанието за сляпо-глухи „Звук и светлина” по най-удобния за тях начин, включително и на 

брайлов шрифт. Те се включват в семинарите и курсовете, провеждани от НАСГБ, имат думата на вся-

ко организационно ниво, някои от тях са започнали работа, благодарение на усилията, положени от 

асоциацията. Налице са почивките, екскурзиите и най-интересното – шанс за изява на техните таланти 

по време на Националния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Такъв фестивал се 

провежда ежегодно единствено в България и ние сме горди с него и с всичко, показано досега от нас на 

сцената и на стадиона. Така че – благодарение на НАСГБ – ние имаме и ще имаме перспективи.   

Националната асоциация на сляпо-глухите в България към момента обединява в структурите си 335 

жени, чиято средна възраст е 67 г. Тоест, сляпо-глухотата е проблем основно на възрастни жени. Броят 

на тези жени ще нараства, защото по данни на Евростат, се очаква делът на населението над 80 г. въз-

раст да се увеличи от 4.1 на сто през 2005 г. до 6.3 на сто през 2025 г. И тъй като посрещането на де-

мографските предизвикателства се нарежда сред трите основни приоритета на ЕС, следва внимателно 

да разгледаме тенденциите и перспективите пред нас, за да можем като сляпо-глухи жени, правилно да 

се ориентираме и да правим адекватен избор. Демографските тенденции в ЕС и България ще водят до 

все по-значително увеличаване на публичните разходи за пенсии. В почти всички държави-членки на 

ЕС към момента са въведени по-строги изисквания за получаване на публични пенсии. В България 

45% от новите пенсионери са инвалиди. Но общите тенденции в Европа важат и за нас – изискванията 

на получаване на инвалидна пенсия поради сляпо-глухота, ще се повишават и ще бъдат още по-строги. 

Добре е да имаме готовност за това.   

 В системата на здравеопазването в ЕС също се очакват промени и сериозни предизвикателства. 

 Очаква се да бъдат мобилизирани повече публични разходи за дългосрочна грижа, поради факта, 

че хората над 80 г. ще представляват най-бързо растящата възрастова група в ЕС за в бъдеще. Бъдеще-

то на грижите за възрастните хора е насочено от неофициални грижи от страна на близки и роднини 

към професионализирането им. Това е друга перспектива пред сляпо-глухите българки. Комбинирано-

то ни увреждане е тежко и не рядко е съпроводено от други заболявания. За нас е много важно да се 

информираме качествено за всички наши права и всички възможности за поддържане на доброто ни 
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здравословно състояние, както и за всички промени в националните закони, правилници и разпоредби, 

касаещи тези права и възможности. Също така, трябва да бъдем достатъчно решителни да искаме най-

доброто за нашето здраве и да отстояваме правото си да го получаваме.   

 Очакват се и промени във финансирането на публичното образование в ЕС. Явява се необходи-

мост от обучение за по-дълго оставане на пазара на труда. Това също касае сляпо-глухите българки, 

защото сред тях има такива, които работят активно или биха желали да работят. В момента България е 

на последно място в Европа по участие на възрастни хора в “Учене през целия живот”. Добре е да ос-

мислим възможностите на различните форми на обучение – редовна, задочна, дистанцирана, също така 

и спектъра от предлагани курсове в НЦРСГ „Хелън Келър”. Придобиването на нови знания и умения 

има комплексно значение. То не само дава нови възможности на тези, които могат и желаят да бъдат 

на пазара на труда. Придобиването на нови знания съдейства за доброто състояние на човека като ця-

ло; то предпазва мозъка и подобрява функционирането на паметта, затова е желателно за всички ни. За 

нас е добре да научаваме нови неща и да практикуваме наученото, независимо в каква област и на как-

во ниво е то. В този аспект отново много важна за нас е качествената информация – какви са правата и 

възможностите ни, какво и как можем да получим – за да решим какво именно искаме. 

 Третият фактор, касаещ перспективите на сляпо-глухите българки, на който трябва да обърнем 

много сериозно внимание, е ратифицираната на 26 януари 2012 г. Конвенция за правата на хората с 

увреждания. Това налага промени в редица закони, наредби и правилници. Министърът на труда и со-

циалната политика Тотю Младенов заяви от парламентарната трибуна, че последователната политика 

показва стремеж за пълна защита на правата на хората с увреждания в България. „В следващия 6-

месечен срок ще подготвим 2-годишна програма за защита на правата на хората с увреждания. Убеден 

съм, че това е правилният път и в България ще има пълна гаранция за защита на правата на хората с 

увреждания”, каза Тотю Младенов. 

 Когато тази 2-годишна програма бъде налице, нашият разговор за перспективите ще има продъл-

жение. 

 В заключение – сляпо-глухите жени в България имат интересни и неочаквани перспективи пред 

себе си. За пример те имат американката Хелън Келър и рускинята Олга Скороходова – жени с тотална 

сляпо-глухота, които обаче притежават научни титли и водят много активен социален живот. Добре е 

да познаваме и препрочитаме техните биографии, защото вдъхновяващите примери ни помагат да ви-

дим самите себе си в дълбочина и перспектива и да разберем не само какво можем да имаме, но и как-

во можем да даваме, независимо дали сме на 18 г. или на 81 г. 

Боряна Коскина 
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В ТО – Добрич:  

БЪЛГАРСКАТА ТРОЯ 

 Уважаеми читатели, на 15 и 16 май тази година имах възможността да гостувам в хижа 
„Мадарски конник”, което бе награда от радио 
Шумен, от  предаването „Денят на совите”. Хи-
жата се намира на 20 км. от гр. Шумен и на 3 
км. от ж.п. гарата на с. Мадара. Впечатлена съм 
от красотата и природните дадености на мест-
ността! Националният историко-
археологически резерват „Мадара” е един от 
най-посещаваните обекти в България заради 
богатата си история, многобройните паметни-
ци и уникален скален релеф „Мадарски кон-
ник”. Съхранени са следи от култури на посе-
ления от медно-каменна епоха, от траки, рим-
ляни, ромеи. Резервата „Мадара” е забележите-
лен и с изключителните си природни прелести 
– величествени скали и пещери, извори, разно-
образна флора и фауна с редки видове. Рядко срещаното съчетание между уникално културно- 
историческо наследство и уникална природа правят резервата особено привлекателен за българс-
ки и чуждестранни туристи. 

 Уважаеми читатели, ако имате път към гр. Шумен, не пропускайте да посетите комплекса! 
Няма да съжалявате! 

 Днес, 24.06.2013 г. – Еньовден, посетихме нашата приятелка Лили Манова – Управител на 
билкова аптека „Стария Добрич”. Минахме под венец изплетен от 77 билки за здраве. Поздравих-

ме г-жа Манова с букет красиви цветя за 
празника. Фармацевтите от своя страна 
ни поднесоха букетче от билки и чаша 
билков чай. Денят беше двоен празник за 
фармацевтите от аптеката. Освен Деня на 
фармацевта, те отбелязаха 20 г., откакто 
аптеката е част от неповторимата атмос-
фера на АЕМО „Стария Добрич”. За доб-
рото настроение на присъстващите на 
празника допринесоха изпълненията на 
деца от клуб „Златна ябълка” и децата от 
ПФТС „Добруджа”, които изпълниха 
обичая „Еньова буля”. Изви се кръшно 
булчинско хоро, на което се хванаха мал-
ки и големи. Хванахме се и ние и троп-
нахме от сърце, забравили грижи и нево-
ли. Тръгнахме си от тържеството като си 

обещахме да намерим тайното биле на любовта, което да ни направи по-добри и човечни. 

Калинка Ковачева 

*   *   * 
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В ТО – Горна Оряховица: 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 

 На 11.06.2013 г. ТО – НАСГБ Горна Оряховица проведе своето годишно отчетно събрание 
за 2012 г. Гости бяха представител на Община Горна Оряховица – отговарящ за програмите за 
асистенти и председателя на КС на НАСГБ – Маринка Маринова. За нас изминалата 2012 г. беше 
много добра. Даде се положителна оценка на организационната и спортната дейност. Обсъдихме 
обмяната на опит с други организации на НАСГБ и единодушно решихме, че това е добра прак-
тика, която да продължим и през 2013 г. Благодарихме на Общината, която по наша молба оправи 
звуковите светофари на възловите кръстовища, от които ние – хората с увреждания се нуждаем. 
Накрая завършихме с пожелания и през следващата година да сме все така активни и да работим 
съвместно с ТСО – ССБ Горна Оряховица, както направихме през 2012 г. 

 От страниците на списание „Звук и светлина” отправяме нашите благодарности към: нота-
риус – Иван Мазнев и Таня Боева, на кмета – Добромир Добрев, на фирмите – „Жанет”, „Родопа”, 
„Никола Николаев”, на частното лице – Невена Стоева, на някои партии и не на последно място – 
отец Николай. 

Иван Лицов 

В ТО-Варна: 

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК – 15 ГОДИНИ ТО НА НАСГБ – ВАРНА 

 На 03.07.2013 г. ТО на НАСГБ – Варна отпразнуваха 15 години от основаването си. Присъс-
тваха повече от 80 души. Гости на празника бяха членове от Пловдив, Стара Загора, Добрич, Шу-
мен и Кърджали. ТВ „Черно море" ни удостои също с вниманието си. Председателят Станчо Доб-
рев откри празника с приветствие към всички присъстващи с добре дошли и приятни мигове с 
подготвената програма. Той прочете кратък доклад за работата и дейността на организацията 
през всичките тези години. С трудно начало, организацията се основава на 28.05.1998 г. от члено-
вете: Величка Христова, Димитър Драганов, Илия Желязков, Любен Димитров и Димитър Стоев. 
След избора на ново ръководство с председател – Станчо Добрев през 2001 г., работата на орга-
низацията се разраства, а членовете се увеличават. ТО-НАСГБ Варна става авторитет сред район-
ните и сродните в страната организации. През изминалите 15 г. организацията достига до високо 
ниво на развитие, успехи и постижения. Много от членовете на нашата организация са изявени 
като спортисти, активни участници в художествената самодейност и музиката, в художественото 
и приложно изкуство и компютърни специалисти. След доклада, последва литературно-
музикална програма. Тържественият концерт се откри с песента за Варна, продължи с поетичен 
рецитал за родината и завърши с песен за България. Втората част на юбилейния концерт продъл-
жи със стари градски песни в която имаше изпълнения на вокална група „Детелини” и дует Ганка 
Параскевова и Тошо Кирилов, Стефка Мирева – едно индивидуално изпълнение, Димитър Грудев 
с авторско стихотворение, Станчо Добрев с песента „Годините отлитат като ято" и завършихме с 
песента „Няма нищо по-чудесно". Тази песен беше поздрав към всички гости, колеги и приятели, 
на които пожелахме живот, здраве и бъдещи срещи.  
 Третата част на юбилейния концерт включваше народни песни на фолклорна формация 
„Цвете шарено", дует – Нина и Иван Минкови и група за народни песни. Следващото изпълнение 
беше на кавал от Етиен Тодоров, Ганка Параскевова със солово изпълнение, а Станислав Пару-
шев изсвири на клавир „Добруджанско хоро", което изигра цялата група. Последваха изпълнения 
от нашите колеги и гости от сродните организации в страната.  
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 Думата се даде на нашите гости от Пловдив, Стара Загора и Добрич. Пловдивския дует – 
Димка и Кирил Дамянови поздравиха с песента „Влакът на спомените", организаторите на праз-
ника. Песента „Хей, капитане" бе специален поздрав за председателя на ТО на НАСГБ Варна –
Станчо Добрев, за големите постижения и успехи, постигнати през изминалите години. Колегите 
от Стара Загора – формация „Хоротроп", изпълниха прекрасната танцова композиция „По нашен-
ски", а г-жа Калинка Ковачева от ТО-НАСГБ – Добрич изпълни авторско стихотворение 
„Влюбена жена". Тя изненада присъстващите със стенния часовник, които подари на председате-
ля на варненската организация. Йорданка Стайкова от гр. Шумен също отправи своя поздрав към 
варненци с едно стихотворение – „За любовта", а Димитър Кънчев от Добрич издекламира сти-
хотворението „Спомени".  

Благодарим от сърце на всички участници!  
 

Ганка Параскевова 

 
 След тържествената част на юбилейния концерт, последва приятното задължение на предсе-
дателя да награди основателите на ТО-НАСГБ Варна, за съжаление, от които са останали петима: 
Величка Христова, Димитър Драганов, Димитър Стоев, Илия Желязков и Любен Димитров. Наг-
радите се състояха от поздравителен адрес и скромна парична сума от 10 лв. Със сребърни меда-
ли и почетни грамоти бяха удостоени следните членове: Стефка Мирева – участие в худ. само-
дейност и в спорта, Величка Христова – шахматистка, Станислав Парушев – музикант, участник 
в худ. самодейност и в спорта, Димитър Грудев – участник в поезията и в спорта, Цонка Трифо-
нова – изявена спортиста по канадска борба, Веселка Боева – участник в худ. самодейност и в 
спорта, Петко Алеков – за участие в худ. самодейност и Стоян Стойков – в спорта. Златни медали 
и почетна грамота бяха връчени на Ваньо Биячев – отличен спортист и участник в худ. самодей-
ност, с много медали и много награди, Иван Минков за активно участие в худ. самодейност и в 
спорта, Венко Ганев – активен шахматист, Димитър Хинев – изявен шахматист и участник в худ. 
самодейност, Николай Коев – участник в спорта, Ганка Параскевова – худ. самодейност и спорта. 
Станчо Добрев получи специалната награда от УС на НАСГБ – Пловдив – поздравителен адрес, 
юбилеен медал за организацията и златен медал по случай 12 години, като заслужил председател, 
участник и изпълнител във всички организирани мероприятия на организацията. Този празник 
беше посветен на 15 години от основаването на ТО на НАСГБ - Варна.  
 
 С работата и активното си участие в дейността на организацията през тези 15 години, ние 
сме показали уменията и знанията си като равностойни на здравите хора. Между нас има музи-
канти, поети, певци, компютърни специалисти и спортисти. 
 Всички знаем, че музиката и песента са език на сърцето, пълно с любов, което ни връща в 
младостта. Като пеем, рецитираме, танцуваме и спортуваме, ние спираме старостта. Нашата лю-
бов, към народните и старите градски песни, ни вдъхва сила и ни стимулира да продължаваме 
напред, защото да отдадеш най-хубавото, най-доброто от себе си на другите, в това се заключава 
човешкият подвиг. Като участваме във всички, фестивали, концерти и празнични мероприятия, 
ние се стреми да водим пълноценен живот и да се радваме на красотата му. Печелим слава, отли-
чия, звания и много награди. Това ни дава сили да се борим с трудностите и проблемите в живо-
та, ние – хората с увреждания да продължаваме напред и да правим живота си по-приятен и по-
осмислен. 

Станчо Добрев  
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ТРЯБВА ЛИ ДА ЗАПАЗИМ ДЕТЕТО В НАС? 

От 16 години съм член на ССБ. 

Бях редовен абонат на списание „Зари" и 

„Кураж". Съвсем случайно чух за вашето 

списание „Звук и светлина". Абонирах се и 

тази година е първа за мен и дано не е пос-

ледна. Изненадата ми бе повече от добра. Аз 

съм възхитена и силно впечатлена от проче-

тените материали. За разлика от други спи-

сания и вестници, където текат реки от кръв 

и сълзи и лъха на похот и разврат, то вашето 

списание е толкова различно. Като че ли е 

възкръснало от миналото като птицата Фе-

никс. Страницата Здраве, Усмивки, История-

та помни, сведения за фауната и флората. А 

тази занимателна страница с логичните зада-

чи и загадки ме връща във времето на списа-

ние "Космос". Възхитена съм и от рубриката "Приятели от близо и далеч"... Четейки списание-

то, за миг забравяш, че на теб ти е отнето нещо толкова важно и ти не си в редиците на други-

те, а си от другата страна, а именно при хората в неравностойно положение, в редиците на хо-

рата със зрителни увреждания. 

От известно време един въпрос не ми дава покой. Кое го провокира? Ами да, точно 

тази страничка с логическите задачи. Какво по-точно? А именно: Трябва ли да запазим детето 

в нас? Без да се колебая отговарям: Да. Да. Аз мисля, че не трябва да се забравят детските игри, 

защото нали те ни подготвят за голямата Игра – Животът. Нима ние не играем цял живот на 

криеница и гоненица? Всячески се мъчим да избягаме от злото, което ни дебне отвсякъде. И 

говорейки за гонитба, веднага си спомням приказката "Момче и вятър". То, момчето, иска да 

си върне своето, не се спира пред трудностите, изпречили се на пътя му. Когато говорим за 

приказки, нека не забравяме, че приказките още от най-ранна възраст ни учат кое е лошо и кое 

е добро, кой е лошият и кой е добрият. И много ми се иска да споделя, че ми стана тъжно, кога-

то прочетох във вестниците колко са се затруднили учениците на зададената тема: „Кой е доб-
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рия, кой е лошия?" Защо вълкът изяде катеричката? Аз мисля, че ако преди 25-30 г. беше зада-

дена тази тема, щеше да има великолепни отговори. И нека се замислим: технически напредък, 

да, това е очевидно, а тук идва и въпроса: А какво ни отне? Телевизия, компютри, да, разбира 

се, добре, но остава ли време за игра, време да бягаш волно след пъстрото хвърчило? Има ли 

време за игри като „Казанчето ври", „Бели пеперудки, къде отлетяхте", „Градове и села" и още 

и още, вече потънали в забрава игри? Преди години към всеки подарък имаше и книжка, а сега 

често чувам, че внуците казват: "Недей ми купува книжка, а ми дай пари"! А много ми се иска 

да споделя с Вас и читателите. Отваряйки някоя, уж детска книжка, такива илюстрации, на ко-

ито не можеш да разбереш къде е главата, къде са краката, и въобще има ли глава. Не е ли 

престъпление да бъдат окепазени старите приказки с нов прочит? Четеш и недоумяваш, това 

ли е примерно незабравимата приказка за Червената шапчица? 

И отново се връщам на главния въпрос: Трябва ли да запазим детето в нас? Сигурно 

има и други мнения, но точно това е интересното. А още по-интересно е как биха отговорили 

тези млади хора, които не знаят удоволствието от играта... да риташ топка, да гониш хвърчило 

спокойно, без да се оглеждаш дали няма коли. Пък може и някой от моето поколение да ми ка-

же „Защо хленчиш за миналото”? Зная, то няма да се върне, както и младостта, но нали за това 

говорим. Нима вече нямаме право да мечтаем, да се радваме, макар и с побелели коси? Защо 

сами се лишаваме от това вълшебство да мечтаем, да се надяваме на нещо по-добро? Ако го 

нямаше детето, нямаше да ни има и нас. А ако няма спомена, тогава какво? Аз приветствам те-

зи поостарели деца, когато се радват и шегуват. Казват, че смехът лекува, а се питам дали и на-

деждата също не помага? Разбира се, сега ние, вече с побелелите коси, няма да мечтаем да по-

коряваме света, да срещнем голямата любов, но и сега има какво да желаем. Да видим нашите 

деца и внуци щастливи и спокойни... Колко обикновени мечти, но понякога трудно осъществи-

ми! И завършвайки, още веднъж искам да разменим мнения за детското в нас – да го съхраним 

ли, или да го оставим да потъне в праха на забравата? 

 Весела Атанасова 

Моят адрес е: 

Весела Атанасова Парашкевова 

8300 гр. Средец, 

Военен блок  20 
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ 
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

 
 - продължение -  

 
 Художникът препусна коня към широко отворените северни порти, загледан в чудната пла-
нина. Да забрави, да забрави. Да се скрие, да потъне в големия град като ранено животно, което 
се тули, за да умре, без да го види никой. По-далеч от Търнов, по-далеч от Батошово, от Градни-
ца. Беше денят на света Петка. Людете от цялата околност на Средец обичаха на тоя празник да 
се стичат в града и да палят свещи пред лика на преподобната. Храмът на чудотворката бе съсе-
ден със севастократорския палат. В този ден всеки можеше да бъде гост на първия наместник и 
да му изкаже болките и желанията си. Още от ранна утрин всички 35 градски порти бяха отворе-
ни за всеки друмник. Добрил остави коня си в един хан и смесен с тълпите, почна да обикаля из 
празнично възбудения град. Шаръчията влезе в кръглото старинно здание, което някога е било 
римска баня, дълго съзерцава хубавите стенописи, със смирено преклонение пред изкуството на 
незнайни, велики майстори. „Света Петка“ бе препълнена с богомолци. Цялата църква блестеше в 
трептящи светлинки, които се отразяваха в златото и среброто на свещниците. Добрил купи бяла 
вощеница, запали я пред иконата на светицата, дълго остана углъбен в молитва, коленичил връз 
хладните плочи, след това намокри клепачите си с чудотворната вода, която извираше в църквата 
и лекуваше очите на людете. След това, повлечен от потока люде, се отправи към севастократорс-
кия дом. На двора бе сложена трапеза. Всеки гладен и жаден можеше да хапне и пийне от нея. 
Какво нямаше там? Всеки пиеше и благославяше господин Александра. В широкия трем севас-
тократорът приемаше гостите си. С любезна дума и мека обноска. Ала от никого не можеше да 
убегне, че сините му очи са забулени в тревога, чужди на всичко около него. Нали татарската на-
паст бе вече отминала? Ала нямаха край тревогите и грижите на царството. Наместникът бе полу-
чил писмо от Асеновата дъщеря: сръбската кралица Белослава, която го молеше за помощ. По-
младият й девер Стефан Урош бе принудил брата си Владислав да му отстъпи кралската власт и 
му бе отделил земи за владение край Шкодра с правото да носи кралско звание. Но честолюбива-
та и горда българка не се бе тъй лесно примирила и бе избягала в Дубровник заедно със синовете 
си: Стефан и Десислав. Оттам тя се надяваше с помощта на Комес Джовани Микели да отстоява 
правата на децата си. В същото време Александър бе получил писмо от венгерския крал, който го 
канеше за сватбата на дъщеря си Анна, кръщелница и братаница на покойната българска царица 
Анна, с младия галицийски херцог Ростислав, син на обесения от татарите черниговски княз Ми-
хаил Всеволодович. Да отиде против Стефан Урош, който бе брат на жена му Зорка, сега, когато 
страната трябваше да се яко закрепи след смъртта на Йоан Асена, бе немислимо. Да отиде на вен-
герската сватба, когато Белослава е в изгнание и моли за помощ, бе невъзможно. А да не отиде на 
сватбата, можеше да бъде сметнато като враждебност към венгерите. Ала тънкият държавничес-
ки ум на севастократора не се побоя от този заплетен възел. Той реши да приложи старото изпи-
тано средство. Да се разболее. И затова посред празника, точно когато стражите известиха името 
на един новодошъл странник, който имаше някаква молба да отправи, той сложи ръка на челото 
си. 
 — Майстор Добрил от Драгижево! 
 Севастократорът сви клепачи, изкриви устни, сякаш преглътна нещо горчиво, отпусна се 
връз креслото си. Изплашени, тревожни, гостите го обградиха от всички страни.  
 – Лошо му е, лошо му е… – се замълви неспокойно. Александър отпусна глава на гърдите 
си, тежко изстена. Стражите почнаха да отблъскват народа назад към вратите.  
 – Доста! Приемът се свърши. На господство му призля. Вървете си с Бога, добри люде… 
 Добрил изгледа тъжно копията, които се препречваха между него и севастократора. Послед-
ната му надежда да си намери добра работа изчезна. Изведнъж до прага на вратата той се сепна. 
Извади пръстена от показалеца си, подаде го на един от блюстителите:  
 – Занеси го на господин Александра. Занеси го. Той ще си спомни за мене.  
 След малко стражът се завърна и му каза:  
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 – Превисокият господин заръча да ти заявя, че утре ще те приеме в калето при Бояна.  
 Добрил пое една пътека все покрай шумящия поток, който слизаше откъм водопада. Севас-
тократорът почиваше в едно кресло до работната си маса. Вляво от него покрай прозореца бе сед-
нала севастократорица Зорка с някакво везмо в ръце. Близо до нея играеха с някаква породиста 
хрътка двама юноши. Добрил застана на прага в дълбок поклон. Направи няколко стъпки и падна 
на колене, сведе чело. Александър се усмихна с благоволение и посочи:  
 – Това е цар Калиман, отдай му нужната почит, а сега ела при мене. Ти беше от шаръчийни-
цата на покойния Драган от Търново, нали, майсторе? – Той подаде десница за целувка и се обър-
на към сина си. – Този момък те спаси, когато веднъж конят ти се беше подплашил. Нему дъл-
жиш живота си. 
 Калоян отправи към майстора умните си черни очи, след това бързо отиде при него. Малки-
ят цар остана при кучето. 
 – Ти си знаял да рисуваш? Ах, как искам да видя как бъркаш боите… Правиш ли икони? 
 Севастократорицата вдигна чело, погледна мъжа си: 
  – Ето кой ще зографиса църквата на св. Пантелеймона. Кога ще почнеш строежа? 
 Малкият Калоян приличаше на майка си, която бе дъщеря на сръбския крал Свети Стефан 
Първовенчани и братаница на св. Сава. Той улови с горещ порив ръката на момъка. 
 – Ти ли ще зографисаш иконите? После той се затече към баща си. – Татко! Кога ще пове-
лиш да направят новата църква? 
 Никога братът на Асена II, славният бранник Александър, не се бе отличавал с особено 
усърдно благочестие. Той въздъхна.  
 – Нека се усмирят времената. 
 Зорка поклати глава.  
 – Времената никога няма да се усмирят. А ние все още се душим в тая тясна църквица. Вече 
колко години ще станат? 
 – Бог и в нея ще ни чуе молитвите. 
 Внукът на свети Стефана сведе замислено младото си чело. Не посмя да възрази на баща си. 
Ала неволно се извърна към госта, от детската му уста се изтръгнаха невинни слова:  
 – Когато стана севастократор, първото нещо, което ще заповядам, ще бъде да се построи 
голямата църква! 
 Всички се усмихнаха. Александър покани Добрила да седне:  
 — И тъй, майсторе? Разправи. Кажи ми всичко. Искам да ти се отплатя за стореното добро. 
Какво желаеш? С какво мога да ти помогна? 

* * * 
 

 От многобройните сводести прозорци падаше обилна светлина връз дъската, на която бавно 
изплуваше образът на Богородица. Откак скръбта по Януда бе смразила сърцето му, светът бе 
останал без шарки, мъртъв и пуст. И сега, в образа на скръбната Божия майка, Добрил изливаше 
собствената си горчивина. Той запокити четките, скри лице в дланите си. Сълзи измокриха пръс-
тите му. Тясно бе боянското кале за мъката му. Да пътува, да странства, да забрави. Той взе гус-
лата си. Бавна и гореща песен се разля из затихналата стая: пълна с копнеж и тревога, с жалба и 
надежда. В лицето на Девата просветнаха чертите на Януда. Навсякъде. Винаги. Той чуваше гла-
са й в сребристия ромон на потока, в шъпота на вятъра, виждаше очите й в картините, които ри-
суваше. Захвърли гуслата. Подири евангелието, което бе получил в дар от батошовската болярка, 
почна да го прелиства, заглеждайки се в прекрасните старинни миниатюри, рисувани от визан-
тийския шаръчия. Той отново видя миловидната извивка на Янудината буза, кръшността на гъв-
кавото й рамо. Затвори книгата, въздъхна. 
 

 
от „Последния Асеновец– 

Боянският майстор.” – 
 Фани Попова Мутафова 
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ИНТЕРВЮ СЪС САННА ПААСОНЕН –  
ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  

ФИНЛАНДСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 
 

– Бях възхитена от решението Ви да станете майка и то по-скоро от изказването, че 
ще намерите начин как да отгледате детето си. Допада ми правото Ви на избор. От тук идва 
въпроса – според Вас важно ли е правото на избор на всеки един човек, независимо дали е с 
увреждания или не?  

– Когато си в малцинство, правото на избор е трудно, но в голямото общество е по-лесно. 
Аз самата съм го изпитала върху себе си. Не може да мислим само за хората с увреждания, но и 
за хората с различна сексуална или религиозна ориентация, етнос, пол и т.н. Изобщо за хора, по-
различни от общоприетото. Много е по-лесно, когато видим хора с увреждания или различни от 
другите да ги сочим с пръст, да ги бележим. Проблема е свързан с късмета на практиката и къс-
мета на познанието. Относителен е и избора на информация. Зависи от тези, които ни я предават, 
те я избират вместо нас и техният избор се пренася върху нас. И аз намирам това за грешно чо-
вешко право. Но ние имаме винаги доверие на хората до нас. Силно вярвам в идеята за личното 
право на избор. Това е като верижна реакция. Всяка информация, която ние получаваме от тези, 
които избират за нас зависи от това което те са попили и ни го предават. Това е късмета на ин-
формацията. Мога да дам пример: аз съм човек с увреждания. Ако не знам, че има различни ус-
луги, които ми се полагат това значи, че аз не си знам правата. Ако не мога да направя този избор 
сама за себе си то е защото не съм знаела, че мога да го направя, защото не съм имала информа-
цията. Но след като знам, аз ще го предам на други хора, пък те от своя страна на други и т.н., то 
е верижна реакция – получаване и предаване в същото време. Това са институциите, които създа-
ват закони за хора с увреждания. Те си мислят, че знаят проблема на хората с увреждания, но как 
могат да знаят като не са в нашата ситуация. Аз искам да обясня точно какъв е моя проблем за да 
могат те да ми помогнат. Ние не сме равнопоставени, когато трябва да направим своите избори. 
Достъпната информация за нас от интернет или другаде, е ограничена. Малкото, което получава-
ме трябва да го възприемаме и правим по-добро. Верижната реакция между всичките институ-
ции и хората с увреждания, това е с което аз се боря, специално за правото да избираш. 

– Как преминаваше Вашето обучение? По какъв начин го осъществявахте? 

– Завърших специализирано училище за глухи, защото по рождение съм глуха. За мен е 
важно, че тук положих основите на начина на моето мислене. Научих се на жестомимика, която е 
необходима за комуникацията. Имах много чуващи приятели. Макар че изучавах жестомимика 
занимавах се с активни дейности и много четях, което ми помогна в умственото ми развитие от 
малка. Аз отрано бях наясно коя съм и кои са моите увреждания, за да знам за какво да се боря и 
какво искам да постигна. Това ми даде сила да продължа в университета. Най-важно е, че моите 
родители ме подкрепяха точно за това, че съм глухо момиче. Когато започнах в университета, 
там всички бяха чуващи. Първото ми разочарование дойде от това, че качеството на обучение в 
училището за глухи беше на по-ниско ниво, тоест доста слабо. Затова се наложи да уча допълни-
телно още четири години преди да продължа в университета. Това е първата трудност, с която се 
сблъсках. В училището за глухи имаше много лоши учители, от които се оплаквах, но когато се 
дипломирах в гимназията за мен беше ясно, че ще стана учителка и това се превърна в моята го-
ляма мечта. Преди да запиша да уча, имах възможност да избирам от две места. Едното беше в 
Швеция – те организираха обучение за учители за глухи чрез жестомимика в Стокхолм, но след 
това дочух, че във Финландия има същата дисциплина, но при чуващи хора и аз избрах да уча в 
моята държава. Но аз имах възможността да избирам от две места къде да уча, ето това е късме-
тът на информацията, който имах предвид по-горе. Шест месеца учих като единствено глуха в 
курса и след това зрението ми започна да намалява, това беше страшен шок за мен. Загубата на 
зрение беше много бърза. Психически за мен щеше да бъде по-добре ако нещата се случваха пос-
тепенно, но бързата загуба ми донесе нови проблеми при обучението. Така само за 3 месеца аз 
станах сляпо-глуха. 
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 – Какви трудности срещахте по време на образованието си? 

– Беше много трудно да ме приемат учителите и колегите в университета, имахме голям 
проблем с комуникацията. Аз станах сляпа много бързо и не знаех какви преводачи можех да 
имам. 

 Всичко беше ново за мен, трудно защото трябваше да се науча на нови методи. Терминоло-
гията в университета беше различна от моите познания. На всички преподаватели и директори 
заявявах: аз съм тук, трябва ми повече време и имам нужда от различни методи. Срещах разбира-
не, но и много трудности. За да възприема лекциите, полагах повече усилия от моите колеги.  

– Имаше ли по-особено отношение на преподавателите към Вас спрямо останалите 
Ви колеги? 

– Тъй като по характер аз съм активен човек, позитивното което беше, е че аз можех да 
избирам сама методите на работа. Свързах се с агенция за преводачи, която да ме насочи от как-
ви интерпретатори имам нужда. Те ми помогнаха, за да получа своето образование, макар че бе-
ше много трудно и уморително. Не можех да се съсредоточа само върху обучението, а трябваше 
да мисля за всичко останало – кой и как може да ми помогне, а не като моите колеги, които мис-
леха само за образованието си. 

– Какви точно трудности срещнахте на трудовия пазар?  

– Още докато се обучавах, аз имах работа на половин работен ден, почувствах се много по
-равнопоставена и човешки по-балансирана. От работата получих енергията и стимула да се дип-
ломирам успешно и да стана това, което съм в момента. Когато завърших, бях много щастлива 
но и много уморена, нямах даже желание да празнувам завършването. Но родителите ми настоя-
ваха за парти и затова го направих по едно и също време с кръщенката на сина ми, така комбини-
рахме двете неща. Сега, след много години израствайки професионално, разбирам и оценявам 
важността на дипломата и съм по-щастлива че я имам, отколкото когато завърших.  

– Как научихте детето Ви да контактува с Вас и да се разбирате помежду си и какво е 
то за Вас? 

– Комуникацията ми с детето е по точно определена програма. Още от малко всяка седми-
ца го водя в клубове за слепи, глухи и сляпо-глухи, където има възможност да се сблъска в раз-
лични ситуации с други хора, да може да определи различния начин на живот и общуване. Това е 
моят характер, това е начина, по който аз живея и е лесно да го предам и на детето си. Не се оп-
лаквам пред него от проблемите си. Не се извинявам: аз не мога да чета, няма да стане това, няма 
да стане онова, казвам хайде сега да ти прочета една приказка, отивам, пускам компютъра  и поч-
вам да му чета приказка както аз мога. Опитвам се да не го лишавам от майчините грижи.  Стре-
мя се моето възпитание да предам на него, няма нужда чак толкова да го учиш, то те възприема 
като едно огледало. 

– Усещате ли отношението на контактуващия срещу вас?  

– Когато имаш преводач, е много по-трудно да усетиш говорещия срещу тебе. Излъчване-
то е много важно, затова предпочитам  да комуникирам лично, а не чрез преводач или интерпре-
татор. Разбирам отношението на комуникиращия към мен от това дали лично иска да разговаря с 
мен или чрез преводач.   

 Дистанцията между разговарящите, е много важна, но голямо значение има и какъв е точно 
интерпретаторът ти. Понякога не получаваш добри преводачи. Например: когато аз съм ядосана, 
а интерпретаторът е много флегматичен и говори едвам едвам, той не предава правилно инфор-
мацията и моите чувства. 

 И обратно: когато си във весело настроение и искаш да кажеш нещо на шега, а преводача 
говори неразбираемо, той не е в състояние да предаде правилно моята емоционалност.  
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– Как виждате занапред реализацията на форума на сляпо-глухите жени? Ще има ли 
много последователи на идеята? Вярвате ли, че това предизвикателство ще постигне край-
ната си цел? 

 

– Започваме да разбираме вече необходимостта от този форум на сляпо-глухите жени. 
Имаме нужда да говорим за техните проблеми, но колко последователи на тази идея ще се отзо-
ват и доколко активни ще са те, ще покаже бъдещето. Но всеки четири години ние ще се събира-
ме и ще говорим за това и аз съм щастлива, че участвам в този форум.  

Това, което чух и разбрах, че борда на директорите в организацията е голям и делегатите 
са много, има доста разногласия, затова нещата вървят мудно и бавно. Поради тази причина аз 
предпочитам да създадем организация за сляпо-глухи жени и ако има борд на директори и акти-
висти да бъдем само от трима до четирима човека за да можем да държим по-добра комуникация 
и да сме по-активни от всички тези делегати с голяма бройка. Това е идеята, която аз искам да 
предам до организацията. Първото нещо, за което се сещам като проблем за сляпо-глухите жени 
е финансовия въпрос, например: казва се нямаме пари за преводачи, нямаме пари за такава тех-
ника и т.н., как може ние да постигнем нещо, когато пред нас стоят финансовите пречки? Парите 
решават  проблемите. Това, което искам за всички сляпо-глухи жени и като цяло за сляпо-
глухите е да се премахнат тези финансови бариери, които сега съществуват. От там нататък мис-
ля, че сме достатъчно интелигентни и активни за да постигнем нашите цели. Светът понякога е 
трудно място за живеене.  

 

– За какво мечтаете и имате ли пътеводна звезда, която да Ви води в житейския Ви 
път? 

– Моите лични мечти са свързани преди всичко с моето дете. Надявам се то само да избе-
ре начина, по който да се обучава и да има нужното интелектуално ниво. За мен на интернацио-
нално ниво, борбата е да помогнем на държавите, които са на по-ниско социално равнище. И да 
помогнем на всичките тези сляпо-глухи жени да сме равнопоставени, това е моята мечта. Живея 
ден за ден и, разбира се, че правя много планове, имам контакти и много мечти които не секват. 

 Вярвам, че има пътеводна звезда в житейския ми път.  

 Вярвам, че в живота на всеки от нас има различни нива на израстване. След като получих 
тези увреждания, аз преминах едно друго ниво и се чувствам на по-високо стъпало. Пътят е тру-
ден за всички, но трябва да преодоляваме нивата. Както се казва стъпка по стъпка на всяко едно 
стъпало по-нагоре.  

– Постигнали ли сте всичко в личния си живот, за което сте мечтали? 

– Моето семейство беше заможно и имах много приятели, затова когато загубих зрението 
си, за мен не беше толкова трудно да привикна в новата ситуация.  

Има други хора, които нямат това, което аз имах. 

В личен план аз постигнах нещата, на които съм се надявала.   

 

– Последни думи и пожелания към сляпо-глухите жени в България? 

–  Всяка държава и ситуация е различна. Трябва да вярвате в себе си, да вярвате в мечтите 
си да не се отказвате от тях, борете се за постигането им и вярвайте, че Вие можете да го напра-
вите! 

Снежанка Кирчева и Александър Георгиев 
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ЕДНО ОТ ЧУДЕСАТА НА СВЕТА ЗАГИВА! 
Мъртво море, което лекува и дава живот, се изпарява и губи по 1 м. годишно от нивото си. 

Изчислено е, че до 50 години то може да се изпари и изчезне. Затова потеглям направо за Бер 
Шева – индустриален град в пустинята Негев. Шофьорът на автобуса говори руски, както и пове-
чето ми спътници, така че спокойно си общуваме. Всъщност руски в Израел говори всеки трети, 
той е „неофициалният официален език” в държавата. Научавам, че руските новобогаташи инвес-
тират в недвижими имоти в пустинята – купуват огромни парцели и строят малки палати, разпо-
ложени около шосето. Този израелски „квартал 
на богатите” е известен сред бершевци като 
„русская рубльовка” или просто „рубльовка”. 
Сред тази пустиня в библейските времена са би-
ли градовете Содом и Гомор. Сега наоколо се 
мяркат селища на бедуините, които при 40 гра-
дусовите жеги пасат овцете и козите си из ос-
къдните храсталаци. Скоро и последната расти-
телност изчезва – около нас са сивочервени ска-
ли с кратери, каньони и светложълт прах над тях 
– това е суховеят, известен като “хамсин” на ив-
рит. Той пренася пясъците от пустинята, изсу-
шава почвата, влиза в очите и устата и прониква 
и през най-защитените дограми в жилищата. Ко-
гато навремето астронавтът Армстронг посетил 
тези места, възкликнал: "Защо ми трябваше да 
ходя на луната?!" Наближаваме библейските градове, разрушени от Божия гняв. Спираме за 
снимка пред скала, наподобяваща женска фигура. Това е жената на Лот, която се превърнала в 
солен стълб, задето се обърнала назад. Пътуваме по Пътя на солта. В пустинята солта е ценна 
колкото водата и златото, а солта и водата на Мъртво море съдържат всички елементи на Менде-
леевата таблица! Пред погледа плато, на скалите на което с големи сини букви има надпис: 300 
м. В момента нивото на водата е под 400 м. и продължава да спада. От високо се вижда морето, 
разделено на 9 басейна. Отвсякъде голи скали, десетина хотела и тясна ивица с палми. Тук е бил 
построен първият в света хотел с климатик във всяка стая. По-късно се появяват хотели с басей-
ни с минерална вода и СПА центрове. Преди да стъпим на плажа, шофьорът ни инструктира как-
во да НЕ правим във водата. Да внимаваме да не попадне вода в очите. От опит знам – много бо-
ли. Ако не се измият очите веднага, човек може и да ослепее. В никакъв случай да не допускаме 
вода в устата – води до задушаване! Във водата не бива да се лежи повече от 25-30 мин. Тръгва-
ме към морето инструктирани и наплашени. На сянка е 38 градуса. Водата е бистра. Вместо по 
пясък и камъчета, стъпвам по бучки неразтворена сол. Виждам на дъното парче от картонена ку-
тия. Ако това беше обикновена вода, картонът отдавна да се е разложил. Този е здрав като кожа 
за обувки – мазен и тежък, а по него са „пораснали” солени кристали. Водата е мазна. Това не е 
оксиморон, но е най-близкото описание на усещането. След 10-15 мин. киснене забелязвам носна 
кърпичка на дъното, както и хартиена салфетка с лого на МакДоналдс. Салфетката прилича на 
плочка с кристали и е невъзможно да я скъсам или нагъна. Продължавам да "почиствам" морето. 
Не че с това помагам на рибите и водораслите – там живот няма. Но човешката безотговорност 
със сигурност причинява и на „мъртвото” дъно своите злини. Името на морето е учтив превод на 
оригиналното име – на “хибру” море-убиец. Във водата хората лежат или направо си седят. 
Опитвам и изпадам в паника – по никакъв начин не мога да докосна дъното! Налага се двама 
младежи да помагат – единият ме държи под мишниците, другият натиска краката ми надолу. 
Абсолютно непочтено е да пляскаш и пръскаш вода около себе си – опасно е за всички. Само 
след 30 мин. усещам, че кожата ми е станала много мека и гладка, а чувството е, че си се потопил 
в топло масло. Ръцете ми са мазни и солени. Почиващите гребат бучки сол от дъното и се маса-
жират – нещо като естествен пилинг. След това – обратно във водата и ефектът е поразителен: 
все едно си сменяш кожата – нежна, мека и стегната като на бебе. Тази вода е много полезна и за 
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ставите, особено след като си се намазал със зелената кал, която се продава в пакети по 500 гр. за 
10 шекела (4 лв. – 1 шекел е около 0,40 лв.). Всички плажове в Израел са обществени, а това оз-
начава, че може спокойно да ползвате чадърите и шезлонгите около някой СПА център, където 
има сенници дори навътре в морето. За да е ефикасно, лечението трябва да продължи средно 2 
седмици. След ден-два с жегите се свиква. Още едно правило: пийте поне 3 л. вода на ден, тук 
организмът се обезводнява много бързо. Може да си купите от най-полезната и качествена коз-
метика! Тя се обогатява от минерали, соли, луга, кал и всички полезни вещества, които могат да 
се извлекат от морето. Най-прочутите марки козметика от Мъртво море са AHAVA и PREMIER. 
Всичко това се прави предимно в близкия град Арат. В него освен козметика, се произвеждат и 
лекарства, на основата на медицински проучвания за целебните свойства на природния феномен. 
За спомен вместо мидички и камъчета, туристите събират солени кристали от дъното. Дори и не 
си помисляйте да си солите картофките. Ужасно горчи! Защото процентът на натриевият хлорид 
в нея е много нисък. На автобусната спирка виждам странно дърво – с бели цветове и едри зеле-
ни плодове. Казват ми, че това било Содомска ябълка, единственото оцеляло растение от опусто-
шения след Божия гняв град. По пътя обратно спираме на отбивка, откъдето се разкрива панора-
ма с останки от древно селище сред скали и каньони в пустинята. Обещавам си да проуча всички 
възможни чартърни полети до Израел. Защото, както казват бедуините, който веднъж е бил в 
пустинята, винаги се връща. Районът на Мъртво море се отличава с удивителното съчетание на 
природни богатства, съдържащи лечебни свойства: широк спектър от ултравиолетови лъчи; мо-
ре, наситено със соли; термоминерални басейни, богати на сяра; лечебна кал; сух въздух; благоп-
риятен климат; постоянна температура през цялата година. Особено значими са тези характерис-
тики при лекуването на заболявания като псориазис, дерматит, невродермит, витилиго, дихател-

ни проблеми, заболявания на опорно-двигателния 
апарат, заболявания на мъжката и женска полова 
система, безплодие и др. Въздухът на Мъртво море 
е наситен с бром и много кислород, което действа 
успокоително. Той е най-ефективната инхалация. 
Вдишванията на водните изпарения са първите 
стъпки по пътя за нормализиране на минералния 
обмен. Основният въздушен обем идва от Юдейс-
ката пустиня, където в продължение на 100 км. се 
виждат голи каменни скали, без каквато и да е во-
да, растителност или някаква промишленост. В ре-
зултат на това въздухът идва до Мъртво море неве-
роятно чист, много сух (само 25 процента влаж-
ност), без каквито и да е съставки с алергично въз-

действие. Тази комбинация е ефективна при много пулмонологични проблеми, включително 
бронхиални астми. Тук няма озонова дупка. Вредните УВ лъчи не пробиват през плътния слой от 
водни изпарения. Затова нямате нужда от слънцезащитен крем. Водата на Мъртво море е с уни-
кален състав от полезни вещества, от 33 до 43 процента разтворени соли от таблицата на Менде-
леев. До ден днешен няма обяснение за това как природата е успяла да създаде такава концентра-
ция! Известно е, че при потапянето във водата се създава изтласкваща сила, уравновесяваща ма-
сата на тялото – липса на тегло, при което, както в космоса, се създава релаксация на мускулната 
система. Къпането в тази вода е втората крачка по пътя към нормализацията на минералния об-
мен. Важно е, че съдържанието на готварска сол, която е толкова вредна за нас, но без нея не мо-
жем да живеем, е крайно ниско. Калта на Мъртво море е с противовъзпалителен и хормонално 
активен ефект. Тя не съдържа антибактериални или хормонални компоненти. В днешно време 
калта е призната по цял свят като най-добра. Разположението на курорта под морското равнище 
повишава външното барометрично налягане, следователно и кислородното налягане. Така се съз-
дават условия за природна барокамера, което е невероятно важно за болните от сърдечно-
белодробни заболявания, а също и за хора със захарен диабет. 

Мариана Тончева 
po-zdravidnes.com 
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ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И МИСЛИ 

 От незнайно време светът съществува. С различен вкус и аромат се ражда и развива човеш-
ката личност. Преди 80 лета съм поел първата глътка въздух от този свят. Три епохи градих своя 
живот: капитализъм, комунизъм и демокрация. В последната, въртя филмовата лента от добри и 
лоши спомени. По воля на съдбата пред мен угасна светлината и заживях в пълен мрак. До 47 
годишна възраст изпълнявах светлите си мечти. В следващите лета, тежка злополука ми донесе 
вечния мрак. В тази тъмница моята воля за живот не угасна. Потърсих реализация, за да се дока-
жа, че съм полезен човек, както за себе си, така и за обществото. На 50-я ми рожден ден азбуката 
на Луи Брайл ми донесе светлината в душата. Прозата и лириката изпълниха празното простран-
ство около мен. С новата азбука, шилото затрака в клетките на работната плоча. Това вълшебно 
писмо стана лекарство, което пресуши сълзите на душата ми. С него днес споделям личните си 
впечатления от Международната конференция на сляпо-глухите в Европа, която се състоя от  
20.05  до 24.05.2013 г., в гр. Пловдив, в хотел „Новотел”.  
  Международната конференция стартира с гласа на председателя на НАСГБ – Димитър Па-
рапанов. С кратко приветствие той пожела на участниците ползотворна работа и приятелски 
връзки. Свободните часове се използваха за срещи и приятни запознанства. Всички участници на 
гърдите си носеха окачени табелки с личните имена и от коя държава са. Из многобройните ко-
ридори на хотела нечий глас ме спираше на развален език: „Аврам Аврамов от България“. Съ-
щия миг усещах топлина от подадена ръка. Другата ръка на чужденеца ме потупваше по рамото. 
С този жест без думи споделяхме радостта си като участници в конференцията и личното запоз-
наване като съсъдбеници. Първата ни среща стана с швейцарка, а втората с французойка. Крат-
кият разговор се осъществи с помощта на преводача Александър Георгиев, на когото съм много 
благодарен. Алекс знаеше три езика и стана любимец на чужденците. С „Добър вечер!“ на наша-
та маса седна да вечеря Волфганг Ангерман. Опитахме се без преводач да проведем разговор, но 
това не ни се удаде. Благодарение на Светлозар Парапанов се осъществи среща със Сергей Си-
роткин. Светльо беше преводач и слушател на нашия приятелски разговор, от който разбрах, че 
старата българо-съветска дружба дълбоко стои в нашите сърца. Една представителка от Финлан-
дия изговори името ми на развален български език и седна до нас в залата. След изговарянето на 
името на Соня Аврамова, последва сърдечно ръкостискане на двете жени. Три дни пред микро-
фоните в залите се говори коя страна как работи и развива съюзното дело за благото на своите 
членове с двойни сензорни увреждания. Васил Панев - председател на Съюза на глухите в Бълга-
рия (СГБ), приветства всички делегати, като им пожела здраве и да отнесат добри спомени от 
българското гостоприемство в тяхната страна. А Васил Долапчиев, председател на Съюза на сле-
пите в България (ССБ) запозна присъстващите в залата с полезните взаимодействия на двете ор-
ганизации, слепи и сляпо-глухи. Г-н Димитър Парапанов обяви, че УС на НАСГБ с решение от 
05.04.2013 г. е удостоил ССБ, СГБ и техните председатели, с Юбилеен медал „15 години 
НАСГБ“. Друг гост беше Спас Карафезов, председател на Национално читалище на слепите 
(НЧС) „Луи Брайл”. Той разказа за развитието на читалището до наши дни, с богатия фонд на 
литературни произведения и много помагала за ученици и студенти. Същият поднесе на г-н Па-
рапанов, Почетен медал „Акад. Петко Стайнов“ на НЧС „Луи Брайл“. На събитието присъстваха  
Ангел Сотиров и Владимир Желев - стари ветерани на съюзното дело в Пловдив. На всички ези-
ци се чуваше името на Димитър Парапанов, като грижовен човек, който с труда си е допринесъл 
за благоденствието на сляпо-глухите, както в България, така и в Европа. За 15 години асоциация-
та, водена от Парапанов, постигна големи успехи и това беше признато от всички представители 
на другите страни. ТО на НАСГБ - Велико Търново пожелава на нашия национален водач крепко 
здраве и късмет за още дълги години да ни води все така ползотворно и упорито, за да укрепва и 
улеснява живота на хората с увреждания. 

Аврам Аврамов 
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ГЮВЕЧ ПО ОВЧАРСКИ 
(предложение на Иванка Костова от Бургас) 

 Продукти: 6 чушки, 2 глави лук, 200 гр. гъби, 3 домата, 100 мл. олио, 200 гр. сирене, 1 

кофичка кисело мляко, 3 яйца, 1 с.л. брашно, магданоз, сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Лукът нарязваме на дребно, чушките на ивици и ги задушаваме в 

мазнината. Прибавяме нарязаните гъби след като останат на мазнина, слагаме и доматите. За-

пържваме всички продукти. Сваляме от огъня и разбъркваме с натрошеното сирене. Сместа 

изсипваме в тава и поливаме със заливка от разбитите яйца с киселото мляко, брашното, магда-

ноза и сол на вкус. Допичаме до златиста коричка. Да Ви е сладко! 

 
ЯЙЦА В БУЛО ПО ПАНАГЮРСКИ 

(предложение на Димитър Кънчев от Добрич) 

 Продукти: 8 яйца, 2 кофички овче, козе или биволско мляко, 80 гр. краве масло, 100 гр.  

твърдо зряло сирене, 4 скилидки чесън, червен пипер, сол. 

 Начин на приготвяне: В кипяща подсолена вода се чукват внимателно яйцата и се блан-

шират за около 1 мин. докато се забулят. В чиниите за сервиране се подлага по кофичка кисело 

мляко. С решетъчна лъжица се поставят отгоре по 2 яйца и се поръсват с настърганото сирене 

и скилидка чесън. Междувременно маслото се разтопява, добавя се червения пипер и с него се 

запържват порциите. Накрая ястието се поръсва с пресен магданоз и се сервира топло. Супер е 

и да ви е сладко! 

 

ХРУПКАВИ ПИЛЕШКИ ГЪРДИ С ГОРЧИЦА 
(предложение на Войка Димитрова от Шумен) 

 Продукти: 4 броя пилешки гърди, 200 гр. майонеза, 1 с.л. горчица, картофено пюре. 

 Начин на приготвяне: Нарежете гърдите на две половини и леко ги начукайте. Може да 

ги нарежете и на по-дребни парчета и ги оваляйте в подправената с горчицата майонеза, а след 

това в картофеното пюре. Наредете ги в тава на един слой и ги запечете на фурна за 10-15 мин., 

докато станат златисти. Поднесете ги с прясна салата или картофено пюре. 

 

ПЪРЛЕНКИ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 400 гр. кисело мляко, щипка сода бикарбонат, половин кубче мая,  

1 ч.л. захар, 3 с.л. олио, 1 яйце, 500 гр. брашно и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Замесва се еластично тесто, което трябва да втаса 30 минути. 

Оформят се топки, които се разтеглят (подобно на мекици) с намаслени ръце и се пекат на 

грил, тиган или скара. Запичат се около 4 минути от всяка страна в зависимост от силата на 

скарата.  
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 Един мъж толкова харесвал шегите за 1 април, че една година качил на върха на отдавна 

угаснал вулкан стотина гуми и ги запалил, за да заблуди живущите наоколо, че вулканът всъщ-
ност е активен. 

* * * 
 През 1895 г. в щата Охайо имало само два автомобила, които в един нещастен ден се 

сблъскали. 
* * * 

 Водещата на новините в MSNBC Мика Бжежински отказала да прочете новина за осво-
бождаването на Парис Хилтън от затвора. След като шефовете отново я накарали да я прочете, тя 
се опитала да запали сценария. 

* * * 
 Полицията в Канада понякога връчва на водачите на автомобили "позитивни фишове" ка-

то благодарност за нещо добро, което са направили. 
* * * 

 Когато бил на 6 години, Райън Гослинг гледал за първи път "Рамбо: Първа кръв". Впечат-
лен от филма, Гослинг занесъл няколко ножа в училище и в междучасията целел съучениците си 
с тях. 

* * * 
Създателите на Дисниленд разположили кошчетата за боклук на 30 крачки разстояние ед-

но от друго, след като изследвали поведението на посетителите в други увеселителни паркове и 
изчислили след колко крачки средно един човек би хвърлил боклука си на земята, ако не види 
кофа. 

* * * 
Преди време един човек успял да проникне в Бъкингамския дворец, да се разходи, да хап-

не, да пийне, отегчил се и си тръгнал. Оказва се, че този пич е проникнал и втори път. Тогава е 
поговорил 10 минути с Кралицата, преди да бъде изхвърлен. 

* * * 
 През 1985 г. в Ню Орлиънс мъж са удавя в басейн по време на парти, на което присъстват 

100 спасители. Те се събрали, за да празнуват лятото, през което на градския басейн не е имало 
нито едно удавяне. 

* * * 
 36-ият президент на САЩ Линдън Бейнс Джонсън притежавал кола-амфибия. Използвал 

я, за да стряска гостите си, като я подкарвал в езерото, крещейки, че спирачките му са отказали. 
* * * 

  Когато подписвал договор за нов филм, актьорът Стив Маккуин изисквал от студиото 
огромни количества дънки, електрически самобръсначки и всякакви други мъжки аксесоари, кои-
то дарявал на мъжкото поправително училище, което посещавал като тийнейджър. 

* * * 
В холандското посолство в Москва имало две сиамски котки. Един ден те започнали да 

мяукат и да драскат по една от стените в сградата. Собствениците им решили, че сигурно има 
мишка и наредили да се направи проверка. Оказало се, че на това място в стената има скрити 
микрофони. 

* * * 
 Когато се снимат летни сцени по време на зимата, актьорите смучат ледени кубчета, за да 

може като правят дублите, устните им да са охладени, дъхът им да не прави конденз и да не се 
вижда на камерата. 

* * * 
 Маратонките Air Jordan били забранени да се използват по време на мачове в НБА. Май-

къл Джордан обаче ги носел, като от Nike се съгласили да плащат всяка наложена им глоба. 
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Шерлок Холмс и доктор Уотсън са на излет с палатка в гората. Шерлок се буди към 3 сут-
ринта и забелязвайки нещо необичайно, събужда доктор Уотсън с думите: 

–  Уотсън, събуди се! Забелязваш ли нещо необичайно? 
–  Ами утре времето ще е ясно, виж все пак какви ясни звезди има! 
Шерлок продължава да разпитва настойчиво приятеля си: 
–  Друго, друго Уотсън забелязваш ли? 
–  Не Шерлок, не виждам нищо друго? 
–  Именно, драги ми Уотсън, някой ни е отмъкнал палатката! 

 

Шерлок Холмс се събужда сутринта, отива в кухнята и заварва там доктор Уотсън. Пог-
лежда го изпитателно и казва: 

– Уотсън, Уотсън! Пак сте гледал порно цяла нощ! 
–  А как се досетихте, Холмс? 
–  Първо драги Уотсън, очите ви са зачервени! 
–  Правилно, а второто какво е Холмс? 
–  Второ, друго освен порно нямам в колекцията си от филми. 

 

Вървят Шерлок Холмс и Д-р Уотстън по една Лондонска улицата и Шерлок Холмс казва: 
–  Слушайте, драги Уотсън сигурен, съм, че зад този ъгъл ще ви набият. 
–  Аз винаги съм се възхищавал на логиката Ви Холмс, но сега ме обземат дълбоки съмне-

ния за правотата на твърдението Ви. Та как можете да знаете какво ще ми се случи, като даже не 
сте видели какво има зад ъгъла? 

Така нашите добре познати герои продължили по улицата на Лондон. След като завили 
налетели на улична банда хулигани, които се нахвърлили върху доктор Уотстън и започнали да 
го бият. След като им омръзнало да го бият, Уотсън със сетни сили изпълзял в края на улицата 
където го чакал Шерлок Холмс. 

–  Холмс, как все пак се досетихте, че ще отнеса такъв пердах? 
–  Елементарно Уотсън! Вчера минах от тук, облечен във Вашия костюм и теглих една 

майна на тези момчета! 
 

Излизайки от морето в Турция и облизвайки солените капки по устните си, Уотсън задава 
на Холмс следният въпрос: 

–  Холмс, защо морската вода на турското крайбрежие ми се струва по-солена, отколкото е 
на гръцкото?  

Холмс отговаря: 
–  Елементарно, Уотсън, просто тук има повече туристи! 

 

–  Защо не се ожените, Холмс? 
–  Защото, Уотсън, това създава купища проблеми. Ето ви например един пример: на една-

та врата на къщата Ви лае кучето и иска да го пуснете, а на другата седи жена Ви и звъни за да я 
пуснете. Кого ще пуснете в къщата по-напред? 

–  Драги Холмс разбира се, че жена ми. 
–  Не, Уотсън. Трябва да пуснете кучето, защото то ще спре да лае, когато влезе. 

 

Одърпан просяк иска пари от Шерлок Холмс. Холмс възмутено отказва да даде милостиня 
и го подминава. Доктор Уотсън озадачен пита приятеля си Шерлок Холмс: 

–  Защо Холмс не дадохте няколко пенса на бедния и нещастен човек? 
–  Беден ли Уотсън? В портмонето му има 150 лири и 10 пенса! 
–  Как разбрахте Шерлок? 
–  Ако не вярваш драги Уотсън, може да ги преброим заедно. 
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ГРАБЕЖЪТ  
(КРИМИНАЛНА ЗАГАДКА)  

 Инспектор Стрезов внимателно разглеждаше инкасатора Петров, 30-35 годишен мъж с бле-
до лице. Малко над лявото слепоочие, където е бил нанесен ударът, червенееше една продългова-
та подутина със следи от засъхнала кръв. При падането си Петров се беше ударил в дъсчената 
ограда и вероятно на някой пирон си беше закачил десния ръкав, който висеше разпран.  
 Инспектор Стрезов въздъхна: на малка тиха уличка, около 6 ч. вечерта, някой бе нападнал 
инкасатора с бърз удар с „тъп предмет“ по слепоочието, задигнал парите, хвърлил ненужната 
чанта и изчезнал… Никакви свидетели! Никакви улики! Иди, че го търси. 
 – И така, г-н Петров, да продължим! Вие казахте, че сте били към края на „дневния си об-
ход“? Каква беше приблизително сумата, която бяхте събрали? 
 – Не мога да ви кажа точно, г-н инспектор. Някъде към 1000 – 1100 лв. Впрочем може да се 
провери точно.  
 Инспекторът махна с ръка. 
  – Не, не ме интересува с точност, а само приблизително. В чантата Ви намерихме още 4 
неплатени сметки за електроенергия. 
  – Да, както вече Ви казах, бях към края на обхода си. Оставаше ми да посетя номера 41, 43 
и 45, по четната страна вече бях минал. Както обикновено, почнах от малките номера – така ми е 
най-удобно. Когато излязох от № 39, упътих се към № 41. Вървях съвсем близо покрай дъсчената 
ограда, на метър-метър и половина от входа на № 41, когато чух бързи стъпки зад себе си. Пос-
ледното, което си спомням, беше как нещо ме „парна“ ей тук – Петров посочи с ръка слепоочието 
си. – След това загубих съзнание… 
 – Хм! – инспекторът безпомощно повдигна рамене. — Не успяхте ли поне за миг да зърнете 
грабителя? 
 – За съжаление не можах. Изглежда, непосредствено след удара съм загубил съзнание… То-
ва е всичко. Ако няма да съм Ви нужен вече, г-н инспектор, да си тръгвам, а? 
 –  Почакайте още малко! – Стрезов извади лист хартия, молив и започна да чертае нещо. На 
вратата се почука и в кабинета влезе капитан Савов. 
 –  Е, как е! Излезе ли нещо от разпита? 
 –  Уви, не г-н подполковник! Никой нищо не е видял! Разпитах кооператорите от номера 41 
и 43. Отбих се и отсреща – при четните номера, но и там нищо не бяха забелязали. Също и на № 
39 не са видели. Казаха ми, че г-н Петров е минал оттам някъде към шест без четвърт. Те му пла-
тили за електричеството и толкова… Разгледах и мястото, макар че беше вече тъмно… Произ-
шествието е станало на 1,80 м. от входа на № 41. Между двете къщи има дървена ограда, висока 
около 2 м., в която се е блъснал г-н Петров при падането.  
 Докато го слушаше, Стрезов довърши чертежа си. 
 –  Вижте дали отговаря, на истинското разположение на къщите и улицата! Капитанът пое 
листа и го разгледа: – Напълно! Стрезов благодари, взе обратно листа и продължително се взря в 
инкасатора. 
 –  Не се правете на засегнат Петров! Савов, прочети резултата от медицинския преглед на 
гражданина! Капитанът взе листа от бюрото и зачете. В него се казваше, че ударът е бил нанесен 
с широк размах на ръката или пък въпросният предмет е бил достатъчно дълъг, тъй като ъгълът 
на… 
 –  Това е достатъчно, благодаря! –  прекъсна го Стрезов. –  А сега вие, Петров, кажете кой е 
вашият съучастник и къде сте скрили парите!  
 Защо инспектор Стрезов подозира инкасатора? 

* * * 
ОТГОВОР НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ: 

На задача 1: Може, защото дъщерите след като са омъжени, не са Асенови, а те заедно с двамата 
си сина са четирима и се събират; На задача 2: Двете момчета са родени в един и същи ден, но в 
различни години; На задача 3: Деляла ги е врата с прозорче, на което е била залепена страницата 
от вестника; На задача 4: Лили обича плодове, които растат по дърветата, съответно обича орехи 
и не обича грах. 
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