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Приоритети 

ДА Е ЧЕСТИТА, МИРНА И БЛАГОСЛОВЕНА  

НОВАТА 2018 ГОДИНА! 

 

През 2017 г. беше отбелязана 20-годишнината от учредяването на асо-

циацията.  

 Въпреки многото трудности, УС на НАСГБ продължаваше да търси 

възможности за решаване проблема с крайно ограничената база на НАСГБ, 

предоставена от Община Пловдив. Усилията ни не отидоха напразно. Благо-

дарение на съпричастността и разбирането на заместник министър-

председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 

Красимир Каракачанов, бе предоставен военен имот на ул. „Преспа“ № 6 в 

гр. Пловдив. Искрено се надяваме скоро да ни бъдат предадени ключовете, за 

да можем да направим освежаване и ремонт на сградата – бивш магазин на 

военните блокове. 

 От 03 до 07 октомври 2017 г. в гр. Пловдив се проведе Международната 

конференция по сляпо-глухотата „Виж тишината, чуй тъмнината“, организи-

рана и осъществена от специалните педагози в Националния център за реха-

билитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“, с ръководител Анна Ройдева. В 

конференцията участваха, както докладчици от България, така и сляпо-глухи 

специалисти от Италия и Норвегия, които представиха интересни теми. За 20-

годишния юбилей бяха връчени награди на учредители и дейци на асоциаци-

ята.  

 НАСГБ ще продължи да осъществява дейността си за благото на хората 

с увредени зрение и слух. 

 От сърце желая на всички членове на НАСГБ, на председателите и сът-

рудниците на ТО и координаторите на групи, преди всичко здраве, спокоен 

живот и нови дела в името на доброто на хората с двойно сензорно уврежда-

не! 

 
Димитър Парапанов –  

председател на НАСГБ 
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ИЗМИНА ЕДНА ТРУДНА, НО УСПЕШНА ГОДИНА 

 

2017 година, за сляпо-глухите от гр. Шумен, премина под знака на три юбилея: 20 години 

НАСГБ, 15 години ТО Шумен, 10-годишният юбилей на група „Еделвайс“. 

През годината отбелязвахме национални и религиозни празници, рождени и имени дни. 

Програмата на ТО беше препълнена с излети сред природата, посещения на културни мероприя-

тия, пикници и екскурзии. 

Траен спомен за нас ще остане двустранната среща между ТУС на ТО на сляпо-глухите от 

гр. Добрич и гр. Шумен и спортните клубове „Мадарски конник 2015“ и „Устрем“. Проведоха се 

състезания по канадска борба, излъчиха се първенци. 

При организацията на 15-годишния юбилей на ТО Шумен се включиха голяма част от на-

шите членове. Специализирана помощ получихме и от специалистите от Център за социална ре-

хабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания – Шумен. Тържеството ни уважиха: 

председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, изпълнителният директор на НАСГБ Светлозар 

Парапанов, заместник областният управител на Шумен, гости от РСО и ТСО на слепите Шумен, 

медии, представители на местни НПО и читалища.  

Гордеем се с групата за стари градски песни „Еделвайс“, която през 2017 г. навърши 10 го-

дини. В своята история тя пази много успехи и медали от национални, регионални и местни учас-

тия. 

В конференцията, организирана от НАСГБ по случай 20-годишния юбилей, наши предста-

вители бяха: Янко Стайков – председател на ТО, Ивелин Тодоров – председател на ОСКСГ 

„Мадарски конник 2015“, Емил Кръстев – тотално сляпо-глух член, с придружител Геновева 

Кръстева. На конференцията бяха наградени:  

ТО Шумен – юбилеен плакет;  

Цвятко Найденов – златна значка, посмъртно, като председател на организацията; 

Янко Стайков – златна значка за учредител и за добра дейност като настоящ председател на 

ТО Шумен;  

Върбина Станкова – юбилейна значка за постигнати резултати като сътрудник на ТО; 

Емил Димов – юбилейна значка за активно участие в развитието на организацията.  

Тези отличия ни задължават и в бъдеще да работим за просперитета на хората с двойно сен-

зорно увреждане. 

Пожелаваме си 2018 година да бъде още по-успешна и ползотворна! 

 

 Върбина Станкова 

Сътрудник на ТО Шумен 
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ЗА МНОГАЯ ЛЕТА, ПРИЯТЕЛИ! 

 На 18-ти декември 20 човека от териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич се 

събрахме отново в клуб „Детелина“, за да отпразнуваме коледните и новогодишните празници. 

 Всеки бе донесъл нещо, за да обогати общата трапеза. Всичко бе от вкусно по-вкусно. В хо-

да на веселието си направихме равносметка за изминаващата 2017-та година. Всички се обеди-

нихме около мнението, че тя бе добра за нас, добруджанци. В спортните празненства, проведени 

във Варна, грабнахме златната купа по боулинг. Участвахме в международната конференция 

„Виж тишината, чуй тъмнината“, която бе проведена в гр. Пловдив. Протече двустранна среща с 

шуменци, организирахме си различни инициативи по повод лични и общоградски събития. Жи-

вотът на организацията бе интересен и богат. Всеки имаше възможност да се включи съобразно 

желанията и уменията си.    

 Обсъждайки всичко това, аз си мислех какво е Коледа. Коледа е време на смирение, на бла-

годарност към хората около нас, които ни помагат и закрилят. Те не ни оказват материална, а ду-

ховна подкрепа.  

 Както има ден, в който искаме прошка, Коледа е, когато се изказва благодарността към хо-

рата и стореното добро. 

 Никога не съм възприемала Коледа като християнски празник, а по-скоро като ден на се-

мейството и близостта. Коледа е топлота, уют, обич. Чудесата се случват винаги.  

 С Коледа идва и надеждата, тъй като седмица след нея настъпва и новата година. Нека ви-

наги да вярваме, да бъдем оптимисти, да обичаме ближния. С новата година идва и очакване за 

мир, плодородие, разбирателство и сплотеност! 

 Живи и здрави, мили приятели! Радваме се, че сме заедно сега и занапред!  

 За многая лета!  

 

Калинка Ковачева  
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ЗА НОВИТЕ „КОПНЕЖИ“ 

 

 Драги читатели, 

 В края на миналата година излезе от печат новата 

шеста поредна стихосбирка на поетичен клуб 

„Вдъхновение“ към НАСГБ. В нея са публикувани творби 

на 19 автори от десет града на страната.  

 На 18-ти декември 2005 г. на промоцията на стихос-

бирката „Хоризонти“ решихме да създадем поетичен клуб, 

давайки си сметка, че поезията е любимо хоби на много от 

нашите членове. Нарекохме го „Вдъхновение“. Учредите-

лите бяхме 12 човека. Избрахме си ръководство в състав – 

председател Калинка Ковачева и членове Аврам Аврамов, 

Лушка Маджарова и Панайот Панайотов. Димитър Парапа-

нов прие радушно идеята ни и го доказва с подкрепата си и до днес.  

 Две години по-късно, през 2007 г., издадохме стихосбирката “Искри в тишината“, 2009 г. – 

„Бряг на любовта“, 2011 г. – „От силен вятър понесени“, 2014 г. – „Броеница шарена“, а през 2017 

г. настоящата „Копнежи“. Дълго време търсихме подходящо име на сборника. Повечето от нас 

отчитаме обстоятелството, че чрез поезията изливаме нашите чувства, дерзания и надежди. Пи-

шейки, ние разкриваме искрени въжделения, преживени щастливи или тъжни моменти, правим 

равносметка на отдавна изминали дни. В повечето творби строи оптимизъм. Затова копнежът из-

пъкна като обединяващ елемент в повечето стихотворения и се открои като заглавие на книжката. 

 Приятно четене, скъпи приятели, но да не забравим да благодарим на всички поети, които 

взеха участие с творбите си! Не на последно място благодарности и на г-н Парапанов и неговия 

екип за отпечатването на сборника!  

Да сме живи и здрави и да издадем още много книги! 

 

 

Калинка Ковачева 
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Емил Якимов –  

Председател на ТО Благоевград 

Емилия Якимова –  

Сътрудник на ТО Благоевград 

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ В ТО БЛАГОЕВГРАД 

 

 На 13.12.2017 г. членовете на ТО на НАСГБ – Благоевград отбелязаха най-хубавия христи-

янски празник – Рождество Христово, а също така и настъпващата Нова година. 

 Мероприятието се проведе в ресторант „Лебеда“ в Благоевград. Ръководството на организа-

цията покани всички членове на ТО Благоевград. Присъстваха общо 22-ма човека – членове и 

техни придружители. 

 Председателят откри празника с кратко слово и пожелания за здраве, а новата 2018 година 

да бъде по-ползотворна, да донесе повече доброта, мир и благоденствие на всички. 

 Трапезата бе богата. С голямо въодушевление, с радост и смях, всички си припомниха мно-

го хубави спомени и си пожелаха все хубави преживявания и през новата година. 

 По решение на членовете от миналата година, че на който се падне късметчето от питката, 

той поръчва питка за следващата, Виктория Лазарова се погрижи за тазгодишната късметлийска 

питка. Настоящата година честта се падна на Гина Бигленска.  

 Всички си пожелаха много здраве, хубави преживявания и успехи през новата 2018 г. 

 Извиха се кръшни български хора и танци. Всички запяха, а Виктория Лазарова започна да 

свири и пее с китара. Така празникът премина с много музика, песни и танци. С пълни чаши с 

червено вино, коледното тържество продължи и с поднесени благодарности за добрата организа-

ция и настроение на празника.  

 С  пожелания за много здраве и до нови срещи! 
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ЕКСКУРЗИЯ ДО ПАРИЖ 

Уважаеми читатели на списание „Звук и светлина”, 

 През месец септември на миналата 2017 година имах щастието да посетя град Париж. Там 

моята дъщеря Дарина ме разведе заедно с племенника ми Иван и ни запозна с най-известните па-

метници на културата, което за мен беше голямо щастие. Навсякъде бях посрещнат с уважение. 

По тази причина искам да споделя с вас моите впечатления. 

 Поздравявам ви с настъпилата 2018 година, като ви желая преди всичко здраве и възмож-

ност също да посетите Франция и местата, които аз посетих! 

 С материалите, които изпращам до списанието, искам да ви направя съпричастни и да съп-

реживеем заедно една мислена екскурзия до там. 

 С безкрайно вълнение застанах до саркофага на Луи Брайл, който се намира в Пантеона 

между саркофазите на Виктор Юго и Александър Дюма. Бащата на брайловото писмо е роден на 

4 януари 1809 г. и починал от туберкулоза, само на 43 г., на 6 януари 1852 г. През 1952 г., във 

връзка със 100-годишнината от смъртта му, неговото тяло е препогребано в знак на признател-

ност в Пантеона в Париж. Имам снимка на това свято място, както и пред сградата на Пантеона и 

вътре до Махалото на Фуко, което показва движението на Земята. Затова и Пантеонът е първото 

място, където искам да Ви заведа.  

 Пантеонът е гробница на известни личности, намираща се в сърцето на Латинския квартал 

в Париж, на възвишението Св. Женвиев. 

 Мнозина от най-влиятелните личности във Франция са намерили последен покой в тази ог-

ромна сграда. Сред погребаните са: Волтер, Рене Декарт, Жан-Жак Русо, Жозеф Луи Лагранж, 

Виктор Юго, Лазар Карно, Мари Франсоа, Сади Карно, Емил Зола, Луи Брайл, Пиер Кюри, Ма-

рия Кюри, Александър Дюма-баща. 

 Построена за църква в чест на Св. Женвиев по време на Френската революция, сградата е 

превърната в светски храм в прослава на влиятелните французи, погребани в криптата. 

 Изграден в периода 1757-1790 г. Пантеонът е ранен образец на неокласическата архитекту-

ра, с фасада като на първоначалния Пантеон в Рим и просторен интериор във формата на гръцки 

кръст. Елипсовидният купол е оказал влияние върху проекта за сградата на американския Капи-

толий. 

 Тук може да се види и така нареченото Махало на Фуко, поставено през 1851 г. Махалото 

представлява 27-килограмова сфера, която е закачена на стоманено въже, дълго 67 м. На дъното 

на сферата има метален шип, който очертава движението на махалото по посипания с пясък под. 
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 Пантеонът представлява внушителна сграда с коринтски колони, направен по модел на Пан-

теона в Рим.   

 През 1744 г. тежко болният Луи XV дава обет, ако оздравее, да построи храм в чест на св. 

Женвиев. 

 Строителството продължава от 1758 до 1789 г., но с идването на Великата Френска револю-

ция новото правителство анулира всички кралски заповеди и разпоредби. 

 Вместо църква е построен Пантеонът – Храм на Славата, в който да се отдава признател-

ност на велики хора, които намират тук вечния си покой.  

 В следващите броеве на списанието очаквайте нови екскурзии!  

 

                                      

 

Дечко Гарбатулов – звънар от 1966 година; вече 52 години  

на 115-годишния Храм „Рождество Христово” 

гр. Шипка 
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ЛОРА БРИДЖМЕН –  

ПЪРВАТА СЛЯПО-ГЛУХА АМЕРИКАНКА ПОЛУЧИЛА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Счита се, че Лора Бриджмен (21.12.1829 – 24.05.1889 г.) е първото сляпо-глухо американско 

дете, получило систематизирано образование, 50 години преди по-известната от нея Хелън Ке-

лър. Бриджмен остава сляпа и глуха на 2-годишна възраст, след претърпян пристъп, причинен от 

скарлатина. Тя се е обучавала в Института за слепи “Пъркинс”, където под ръководството на Са-

мюел Гридли Хоу се е научила да чете и комуникира, използвайки брайл и ръчната азбука на глу-

хите. За няколко години Бриджмен става знаменитост и се среща с Чарлс Дикенс, по време на не-

говата американска обиколка през 1842 г. Дикенс пише за нейните постижения в пътеписа си 

„Американски записки“. Славата на Бриджмен е кратка и тя прекарва остатъка от живота си в ин-

ститута „Пъркинс“, където се занимава с шиене и четене на брайлови книги. 

 Лора Бриджмен е родена в Хановер, Ню Хемпшир. Тя е третата дъщеря на Даниел Бридж-

мен и жена му Хармани. Лора е била болнаво дете и е получавала редовни конвулсии до навърш-

ването на 18 месечна възраст. Нейното семейството се заразява със скарлатина, когато Лора е на 2 

г. Болестта погубва две от сестрите ѝ и оставя нея глуха, сляпа, без обоняние и вкус. Макар Лора 

постепенно да се възстановява, тя остава сляпо-глуха. Майка ѝ полага много грижи за нея и по-

казва привързаността си, но от останалите членове на семейството Лора получава малко внима-

ние, а баща ѝ се опитвал да я учи на послушание, удряйки с крак по пода, за да я стресне с вибра-

циите. Най-добрият ѝ приятел, който изпълвал нейното детство с щастливи мигове, се казвал Ей-

са Тени. Имал е езиково нарушение и е комуникирал с Лора чрез знаци. Той е познавал индианец, 

който го е научил на жестов език. А Ейса от своя страна започва да учи Лора да се изразява чрез 

знаци. 

 През 1837 г. Джеймс Барет от колежа „Дартмут“, вижда Бриджмен и споменава за нея на д-р 

Рубен Муси, завеждащ медицинското отделение. Муси посещава Бриджмен в дома ѝ и вижда в 

Лора нежно и интелигентно момиче, което въпреки състоянието си се справя с основни домакин-

ски задачи, шиене и сервиране на масата. Муси се свързва с д-р Самюел Хоу, директор на Инсти-

тута „Пъркинс“ в Бостън, който проявява готовност да обучава младата Бриджмен. Тя постъпва в 

училището на 12 октомври 1837 г., 2 месеца преди да навърши осем години. Отначало Бриджмен 

е била уплашена и е изпитвала носталгия, но скоро се привързва към Лидия Дрю, която е първият 

ѝ инструктор в училището.  

 Самюел Хоу се среща с Джулия Брейс, сляпо-глуха от Американското училище за глухи, 

която комуникирала чрез серия от примитивни знаци. Нейните инструктори не са успели да ги 

развият в тактилен език. Хоу разработва план за обучението на Бриджмен чрез тактилни средства 

– нещо, което не е предприемано преди. Планът на Хоу се базира на теориите на френския фило-
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соф Дени Дидро, който смятал, че усещането за допир може да развие символичния език. Отнача-

ло той и неговата помощничка Лидия Дрю, използвали думи, изписани с изпъкнали букви, а по-

късно започнали да използват дактил в тактилния му вариант. Хоу научава Бриджмен първо на 

думите, а после на буквите. Първият му експеримент се състои в поставяне на хартиени етикети 

върху често срещани предмети – ключове, лъжици и ножове, като върху етикетите били изписани 

имената на предметите. След това оставял Лора да опознае етикетите и предметите, като по този 

начин тя се е научила да асоциира етикетите с предметите. В крайна сметка, тя се научава да на-

мери етикета за всеки предмет сред купчина от такива. Следващият етап бил да ѝ дава отделни 

букви и да я учи да пише думи, които тя вече знае. Целият процес показва, че Бриджмен има за-

пазен интелект, който просто се нуждаел от стимулиране. Докато тя напредва с обучението си, 

желанието ѝ за нови знания става все по-голямо.  

 Хоу се отдава изцяло на обучението на Бриджмен и е възнаграден с изключителен успех. На 

24 юли 1839 г., тя за пръв път успява да напише собственото си име четливо. На 20 юни 1840 г., 

Лора получава първия си урок по аритметика с помощта на метална кутия, перфорирана с квад-

ратни дупки. След 19 дни тя изписвала колона с цифри до 30.  

Хоу се е отнасял към нея като към собствена дъщеря. Тя е живяла в апартамента му, заедно 

с неговата сестра Жанет Хоу, до 1843 г., когато Самюел се жени за Джулия Уорд.  

Случаят на Бриджмен придобива популярност в обществото. От началото на работата си с 

Бриджмен, Хоу изпраща статии за нейния прогрес и неговите обучителни стратегии до европейс-

ки журнали. През януари 1842 г., Чарлс Дикенс посещава Института, след което ентусиазирано 

пише в „Американски записки“ за успеха на Хоу с Бриджмен. Дикенс цитира Хоу: „Нейните чув-

ства и привързаност са много силни и когато тя е седнала да работи, а до нея стои близък прия-

тел, тя се откъсва от задачата си всеки възможен миг, за да го прегърне и целуне. Когато е наса-

ме, тя се забавлява и изглежда доста доволна, като естествената тенденция на мисълта да се пре-

върне в език, я кара да си говори сама чрез дактил. Но тя е тиха само, когато е сама. В момента, в 

който усети присъствието на някой друг до нея, тя е неспокойна и се стреми да седне до него, да 

вземе ръката му и да разговаря чрез жестове“. 

 Благодарение на книгата на Дикенс, Бриджмен става световно известна. Хиляди хора я по-

сещават в училището „Пъркинс“, четат за нея във вестниците и дамските списания. Всяка събота 

училището е било отворено за свободен достъп и тълпи от хора се събирали, за да гледат как Ло-

ра чете. Тя била много развълнувана от тези събития, но нейните учители били притеснени, защо-

то привличала повече внимание от останалите ученици. В края на 1840 г., Хоу казва, че 

„Вероятно няма повече от три живи жени, чиито имена да са по-широко известни от това на Лора 

Бриджмен и нито едно, което да предизвиква толкова симпатия и интерес.“ 
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 В тинейджърските си години Бриджмен преживява серия от емоционални загуби. През 1841 

г. Лидия Дрю – първият учител на Лора в “Пъркинс”, напуска училището, за да се омъжи. Дрю е 

заменена от Мери Суифт, която е отличен учител, но не е толкова запленена от Бриджмен, както 

е била Дрю. Суифт също така се е опитала да насади в Бриджмен религиозни възгледи в пряко 

противоречие с принципите на училището. По-съкрушителна загуба се случва през май 1843 г., 

когато Хоу се жени за Джулия Уорд, 18 г. по-млада от него. Хоу се отнасял към Бриджмен като 

към своя дъщеря, а тя го е обичала като свой баща. Тя изпада в депресия, поради продължителна-

та им раздяла след брака – меденият месец на семейство Хоу в Европа трае 15 месеца. Лора е 

притеснена, че Хоу няма вече да я обича, както досега. Страховете на Бриджмен оживяват. Кога-

то двойката се завръща от техния меден месец през 1844 г., Хоу е изгубил интереса си към Бри-

джмен, въпреки че е създал условия да има дом в училището за цял живот. Бриджмен никога не 

успява да изгради връзка с Джулия Уорд Хоу, която според нейните дъщери е изпитвала отвра-

щение от хората с дефицити и особено от слепи, с които често ѝ се е налагало да се среща след 

брака с Хоу. 

 Мери Суифт напуска училището през 1845 г., за да се омъжи, оставяйки Бриджмен без учи-

тел за няколко месеца. Следващият учител на Бриджмен, Сара Уайт, е компенсация за много от 

загубите, които Бриджмен преживява през последните години. Мила, религиозна, странно изг-

леждащата на външен вид млада жена, от която Бриджмен незабавно е привлечена, я обучава в 

традиционни училищни предмети – математика, история, география. Уайт е отделяла доста време 

на една от любимите дейности на Лора – разговори чрез дактил. Докато Уайт се грижела за Бри-

джмен, тя също така забелязала, че известността на Лора ѝ позволява да има достъп до привиле-

гии, отказани на други ученици. Бриджмен имала самостоятелна стая и рядко се е смесвала с дру-

гите ученици. Уайт също забелязва, че Бриджмен може да бъде своеволна, сприхава, емоционал-

но изискваща от своя учител, избухлива и заядлива, когато е оставяна сама за известно време.  

 През 1845 г., когато е на 16 г., Бриджмен развива анорексия. Теглото ѝ се смъква от 51 кг до 

36 кг. Хоу правилно предполага, че това е начин, по който Бриджмен реагира на загубите, с които 

се сблъсква. Той предлага тя да посети семейството си, с което почти е нямала контакт последни-

те няколко години. Заедно с Уайт, Бриджмен пътува до семейството си във фермата в Ню Хемп-

шир през юни 1846 г. Тя се е радвала особено да се види с майка си, със сестрите си Мери и Ко-

лина и брат си Адисън, който е можел да комуникира с Бриджмен на жестов език. Тя също така 

се среща със стария си приятел Ейса Тени, който я е посетил няколко пъти по време на двусед-

мичния ѝ престой.  

 Уайт се притеснява, че упоритият и темпераментен характер на Бриджмен се изостря и раз-

бира, че малко хора биха поддържали контакт с жена с подобно поведение. Уайт напуска учили-

ще „Пъркинс“ през 1850 г., като е прекарала 5 г. като учител и приятел на Бриджмен. Уайт се сго-
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дява с Джордж Бонд и след техния брак двойката планува да пътува до Хавай. Бриджмен моли 

Уайт да я задържи като домашна помощничка, но в крайна сметка Уайт заминава без нея, оста-

вяйки Бриджмен без приятел, другар и учител.  

 Без близък човек до себе си, Бриджмен се обръща към молитвата и медитацията. Впоследс-

твие тя се свързва с Баптиската църква, чийто членове са и нейното семейство. Приема вярата 

през юли 1852 г. Това я стимулира да пише стихове. Бриджмен се страхувала от смъртта, но виж-

дала рая като място, където тези страхове ще изчезнат.  

 Формално Бриджмен завършва своето образование, когато Уайт напуска училището през 

1850 г. Тя се връща в Ню Хемпшир, но след време започва да изпитва носталгия към училището 

и анорексията ѝ се връща. Когато Хоу научава, че здравето на Бриджмен е разклатено, той изпра-

ща Мери Падок в дома на Бриджмен, за да върне неговата бивша ученичка обратно в училището. 

Здравето на Бриджмен се подобрява и въпреки че продължава да има случайни посетители до го-

ляма степен е забравена от обществото. Прекарва времето си в писане на писма до майка си и ня-

колко приятели (Бриджмен поддържа контакт с Мери Суифт и със Сара Уайт), шиене, четене на 

Библията на брайл и придирчиво чистене на стаята си. Тя е изкарвала около 100 долара, прода-

вайки ушитите кукли, портмонета и бродирани носни кърпи, но като цяло е зависела от училище-

то.  

 Бриджмен е живяла скромен и тих живот в училището. Никога не е станала учител, но е 

подпомагала млади слепи момичета в часовете им по шиене. Приемали са я за търпелив, но изис-

кващ инструктор. През 1872 г. няколко къщички за слепи момичета били добавени към училищ-

ния кампус и Бриджмен е била преместена от по-голямата къща към Института, в една от тях. 

Бриджмен, която обича да комуникира, се сприятелява с Ан Съливан, с която споделят една къ-

щичка в началото на 1870 г.  

Смъртта на Хоу през 1876 г. е донесла дълбока печал на Бриджмен, но преди да умре Хоу 

сключва договор с училището, което се задължава да поддържа финансовата сигурност на Бри-

джмен до края на живота ѝ. А той настъпва през 1889 г., когато се разболява и почива на 24 май. 

Бриджмен е погребана в гробището Дана в Хановер, Ню Хемпшир, близо до ранчото на семейст-

вото си.  

 Бриджмен става известна през младите си години като пример за образован сляпо-глух чо-

век. Майката на Хелън Келър, Кейт Келър, чете за нея в книгата „Американски записки“ на Ди-

кенс и е вдъхновена. Ан Съливан подарява на Хелън Келър кукла, ушита от Лора Бриджмен.  

 Историята на Лора Бриджмен е засегната във френската новела “Пасторална симфония”, 

написана от Андре Жид. В Америка има кораб, кръстен на нейно име. През 2014 г. е издадена 

книгата „What is visible“ от Кимбърли Ейкинс, в която историята е вдъхновена от живота на Бри-

джмен. 
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Самюел Гридли Хоу 

Лора Бриджмен 
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УЧИТЕЛЯТ В БЯЛА ПРЕСТИЛКА 

 

 Често ми е хрумвала идеята да напиша този разказ. С написаното по-долу, ще се върна дос-

та години назад във времето.  

 Като казвам назад във времето имам предвид 70-80-те години на миналия век. Това, разбира 

се, е времето на предишния обществен строй в страната ни. Като се замисля колко оживени бяха, 

селата, обезлюдени към настоящия момент... Почти във всяко село, голямо или малко, имаше 

училище. В съвсем малките селца нямаше училища, но учащите се придвижваха с автобуси до 

населено място с училище.  

 В селото, на което ще посветя следващите редове, имаше не едно, а две такива. Едното, как-

то е модерно да се казва, беше масово, с принадлежащите към него просторно общежитие и сто-

лова за хранене. Сградата, т.нар. общежитие, разполагаше с достатъчно площ и за други помеще-

ния с различно предназначение – салон със сцена за различни празненства и добре оборудван 

физкултурен салон. Легловата база разполагаше с доста места. С две думи – пансион на ниво. Но 

кои бяха неговите ползватели? Това бяха деца и юноши от близки и по-далечни села и градове. 

Всеки понеделник пристигаха за учебните занятия и всяка събота след последния учебен час, от-

пътуваха по родните си места. Може би ще ви впечатли, че казвам събота?! Да, учеше се и в съ-

бота, само че до обяд. 

 Другото училище беше по-различно. Е, не толкова, но все пак... Наричаше се санаториално 

училище, т.е. училище за деца с някакво заболяване. Учениците и учителите бяха малко на брой, 

но имаше лекар и медицинска сестра с денонощни дежурства. Сградата на това училище не беше 

много голяма, но вътре светеше от чистота, така както са чисти и детските сърчица.  

 Много ме впечатляваше огромната беседка, която властнически заемаше централно място в 

двора, покрит със зеленина, декоративни храсти и плодородни дървета. Не липсваха и ружите, 

окичени, от ранна пролет до късна есен, с бели и лилави цветове.  

 Тук учеха деца и юноши от първи до осми клас. Занятията при децата от първи до четвърти 

клас се водеха от един учител, а на по-горните класове – от няколко. 

 От ранни детски години изпитвах огромно желание да проникна в този оазис, създаден за 

деца, страдащи от различни заболявания. Дворът на училището беше заграден, но имаше врата, 

която никога не се заключваше. Това ми беше достатъчно. Както навсякъде, така и тук имаха ча-

сове и междучасия. В часовете се промъкнах на по-късен етап, но през междучасията успявах да 

се добера лесно до двора и в беседката.  

 Едно майско неделно утро, реших, че е настъпил моментът да разбера какво се случва зад 

оградата, около беседката на това санаториално училище. Аз самата още не бях ученичка, но зна-

ех, че неделя не е учебен ден. Обадих се в къщи, че ще ходя наблизо да си набера игличе и теме-
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нужки и устремих крачка направо към училището. Имах си няколко места, където си берях про-

летни цветя, които посаждах в домашната цветна градина, а тези, които оставаха без коренчета 

потапях във вазичка.  

 “Ще отида – казах си аз – край онази ограда има теменужки”. Приближих портите, но нямах 

смелостта да вляза в двора, а продължих край оградата да търся теменужки и игличе, в краен слу-

чай и кукуряк. За моя изненада отвъд оградата се чуваше глъчка, но намаления слух ми пречеше 

да разграничавам човешка реч. Не след дълго разбрах, че имам помощници. Те също се наслаж-

даваха на красивите пролетници. Неусетно, почти всички от училището бяха излезли и завързах-

ме разговор. Не виждах никаква разлика между тях и мен. Е, някои по-трудно се движеха, други 

се задъхваха по стръмното, а имаше и двама братя от малките хора, но на полянката, види ми се, 

всички си приличахме. Деца, каквито ни е създала природата, деца на нашите родители. 

 Така, ден след ден, завързахме приятелство и аз почти всеки ден си намирах повод да ги на-

вестя. Вече можех да ги наричам мои приятели и да играя с тях, но само в почивните дни и меж-

дучасията. Досещате се, че не се задоволих с това. Трябваше да разбера кои са хората, които им 

дават образование и се грижат за тяхното здраве. 

 Както казах, не ходех на училище, бях някъде около 6-7-годишна, но това не ми пречеше да 

съм любознателна. Слушах радио, гледах телевизия, също така виждах и учениците от масовото 

училище, запътили се към него. Така се породи идеята да разбера как започва учебният ден на 

моите приятели от онова училище.  

 Родителите ми излязоха за работа и аз се заех с моята задача. Запътих се към училището с 

прекрасната беседка. Съвсем наблизо, пред мен вървяха няколко мъже и жени и нещо обсъждаха. 

Питах се дали това са учителите на моите приятели. Да, те са, защото влязоха в двора на учили-

щето. Не си спомням какъв ден беше, но си спомням, че учениците ги посрещнаха с букетчета в 

ръка. В знак на благодарност бяха помилвани гальовно, точно като мама и татко. Хванати за ръ-

це, всички заедно влязоха в сградата. Не след дълго един от учителите удари училищния звънец и 

това постави началото на учебните занятия. Е, предполагах, че часовете не са безкрайни и ще 

дойде време за междучасие. Наистина беше така. Приятелите ми излизаха в междучасие и аз бях 

сред тях. Чувствах се много комфортно. Много се натъжавах, когато един от учителите все ми 

напомняше, че трябва да си ходя в къщи. Не ми беше по волята, но си отивах. Веднъж, както се 

забавлявахме на двора, и аз влязох с учениците в класната стая на началните класове. Учителят, 

не само, че не ми посочи вратата, а ме помоли да пазя пълна тишина и да стоя мирно. Разбира се, 

че бях послушна, но се изненадах, като видях, че учителят беше с бяла престилка. Досещате се, 

запитах се дали това е лекар или учител. Няма съмнение, че е учител, след като отвори една голя-

ма тетрадка, погледна нещо и взе тебешира, насочвайки се към учебната дъска. Пишеше по дъс-

ката, говореше и все допираше длан до някой от учениците, а мен не поглеждаше дори. Е, че как-
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ва съм аз?! Това са неговите ученици. Добре, че не ме изгони, казвам си наум.  

 Наредиха се много дни като този, че и доста по-различни. Имаше и радостни, но не липсва-

ха и тъжни. Някои от моите приятели бяха с тежки сърдечно-съдови заболявания, личеше им по 

бледите лица и сините устни. Други, много трудно се движеха, измъчвани от тежка форма на рев-

матично заболяване, но това не ни отдалечаваше, а напротив все повече и повече се приобщавах 

към тях и живеех с тяхната болка.  

 Учителят в бяла престилка, освен в часовете и в беседката на двора, беше неотлъчно до уче-

ниците си и през останалото време. Трудно чувах какво и за какво си говорят, но по изражението 

на лицата им се ориентирах, а по устните четях. В повечето случаи учителят разясняваше нещо 

неразбрано в учебните часове, но понякога децата задаваха чисто лични въпроси, които ме натъ-

жаваха. Няма да забравя едно дете с изпити скули и сини устни, попита учителя дали ще оздравее 

и да стане шофьор на линейка. В този момент видях, как учителя галейки го по главата, леко го 

целуна по челото, като му каза, че освен, че ще вози и ще лекува болните. Видях, как в очите на 

детето проблесна радостна искрица. Зарадвах се и аз. След няколко дни видях, как учителят се 

прибира в къщи с личния си автомобил, триейки сълзи от очите си. Не се сдържах и попитах как-

во се е случило. През сълзи той ми отговори, че се е опитал да даде помощ на това дете, като го е 

закарал в болница, но по-късно то е починало в операционната. Не усетих, как се бях озовала в 

училището, за да се уверя, че това се е случило. По-скоро не исках да вярвам, че една детска меч-

та може да бъде покосена от смъртта.  

 Пропуснах да кажа, че учениците от санаториалното училище учеха и спяха в него. Много 

рядко ходеха по домовете си и то, ако някой дойде да ги вземе. Между тях имаше и деца без ро-

дители, за които се грижеха техните баби и дядовци. Някои трябваше да са под непрекъснато ле-

карско наблюдение. Забелязвах, че учителят в бяла престилка често отиваше на училище с лич-

ния си автомобил. Този пък, казвах си аз, много му нарасна работата. Обикновено това се случва-

ше в събота, а учителят се прибираше в къщи в късните следобедни часове. По-късно разбрах, че 

по молба на някои от възпитаниците му ги е откарвал до родните им домове. Много са спомени-

те, които са оставили белег дълбоко в съзнанието ми. Неусетно, и за моя радост и удовлетворе-

ние, станах част от децата в санаториалното училище. 

 Първа пролет посрещахме на току-що раззеленилата се морава, сред многобройни цъфнали 

пролетни цветя. Учителят с бялата престилка, все се оглеждаше за такива местенца, които са по-

наблизо до училището. Питах го защо не ходим и по-далеко, но все не получавах отговор, а тряб-

ваше да се досетя, че почти за всички придвижването беше трудно поради някакво заболяване. 

Спомням си как правехме столчета с преплетени ръце и помагахме на онези, които изоставаха. 

Това, разбира се, го правехме по настояване на учителя в бяла престилка, водещ колоната, заоби-

колен от ученици, на които той също помагаше да се придвижват. 
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 Помагахме си взаимно винаги и навсякъде. Аз трудно чувах, но все някой от приятелите ми 

съдействаше за включването в разговора. Дали учителят ги беше предупредил, че тежко чувам? 

Това не беше от особено значение. Важното е, че взаимно си помагахме и нищо не ни попречи да 

останем приятели и до днес. 

Истински празник настъпваше, когато събирахме горски цветя за венците, с които окичвах-

ме портрета на светите братя Кирил и Методий за 24 май – денят на славянската писменост и кул-

тура. 

 В същото това училище, под грейнала новогодишна елха, получих първия подарък от дядо 

Мраз. Гласът на белобрадия старец, много ми беше познат, но все не можех да го разпозная. Лю-

бопитството бързо ме напускаше, защото дядо Мраз не беше като учителя, а както на другите де-

ца и на мен подаде ръка да се доближа, поднесе ми подаръка и на изпроводяк ме погали по буза-

та. След като всички си получихме подаръците, салонът наподобяваше изложба за детски играч-

ки. Уханието на лакомства и сладкиши, приготвени от персонала, създаваше усещането за истин-

ска новогодишна обстановка. След години разбрах кой се криеше зад одеждите на Дядо Мраз. 

Празниците по нищо не се различаваха от тези в масовото училище, в което учех до осми клас. 

Често пъти тържествата бяха организирани съвместно, благодарение на преподавателите от двете 

учебни заведения.  

 Много пъти съм се опитвала да направя сравнение между двете училища. Чак сега когато, 

освен слуха, напълно загубих и зрението си, осъзнавам, колко много ми е дал учителят в бяла 

престилка. По радостта или тревогата, изписана на лицето му, предполагах как е минал учебният 

ден в санаториалното училище, когато се прибираше у дома.  

Учителят с бяла престилка, който беше родител на трудно чуващи и късно ослепели син и 

дъщеря, беше пример за това, което ливанският философ Халил Джубран формулира по следния 

начин: 

 

 “…животът е тъма, освен когато има порив, 

 а всеки порив е сляп, освен когато има знание, 

 а всяко знание е суета, освен когато има труд, 

 а всеки труд е напразен, освен когато има любов”. 

 

 

Величка Драганова 
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ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ  

ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 

 

Най-често срещани в счетоводната практика са облекченията за лицата с намалена работос-

пособност, придобили доход през годината на различно основание. Уреждат се нормативно в чл. 

18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица: 

Чл. 18. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто на-

малена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява 

със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на 

изтичане срока на валидност на решението. 

(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица 

с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца 

на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решение-

то. 

В категорията "намалена работоспособност" попадат: 

– Лица, които разполагат с валидно и влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК. 

– В експертното решение е определена намалена работоспособност минимум 50 %. 

В експертното решение на лица в нетрудоспособна възраст е възможно да срещнем термина 

"вид и степен на увреждане" в определен процент, който ако е 50 и над 50, това лице също отго-

варя на критериите за "нетрудоспособно лице" от гледна точка на ЗДДФЛ (Закон за данъците 

върху доходите на физическите лица). 

Данъчните облекчения за приспадане от годишната данъчна основа могат да се ползват от 

годината на настъпване на неработоспособността до годината на изтичане на срока на валидност 

на експертното решение, включително.  

Месечното данъчно облекчение за наетите по трудов договор лица може да се ползва от ме-

сеца на настъпване на неработоспособността до месеца на изтичане срока на валидност на реше-

нието, включително. 

Важна особеност за лицата в пенсионна възраст е, че ползват облекчението пожизнено, не-

зависимо от определения в експертното решение срок. 
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В сила от 01.01.2012 г., съгласно §10 от ПЗР (Преходни и заключителни разпоредби) на 

ЗДДФЛ, лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на 

възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО 

(Кодекс за социално осигуряване), както и лицата, навършили възраст за придобиване право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, 

ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, незави-

симо от определения в експертното решение срок. 

За да докажат това обстоятелство пред работодател/платец на доход, е необходимо освен 

експертното решение от ТЕЛК, да предоставят и разпореждането от НОИ за отпусната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст. 

Облекчението за наети на трудов договор лица, разбира се е свързано с данъка върху месеч-

ното възнаграждение. Законът предвижда намаляване на сумата на месечната данъчна основа с 

660 лв. На практика това означава, че ако наемем лице, отговарящо на критериите за "намалена 

работоспособност", ще приспадаме всеки месец тази сума от данъчната основа (брутния облагаем 

доход минус личните осигурителни вноски) и лицето ще дължи данък само върху остатъка от су-

мата над 660 лв. 

Работодателят по основното трудово правоотношение, извършва и преизчисляване на об-

лекчението на годишна база. Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения 

се намалява с годишния размер на данъчното облекчение – 7920 лв., без оглед броя на месеците 

през годината, за които е валидно решението на ТЕЛК/НЕЛК.   

В случай, че възникне разлика на годишна база, тя се коригира при годишното изравняване 

на данъка от работодателя и се включва в служебната бележка по чл. 45 от закона. Ако работода-

телят не извърши годишно преизчисляване на данъка и в срок до 31 януари на следващата годи-

на, и не удържи/възстанови възникналата разлика, подаването на годишна данъчна декларация по 

чл. 50 от ЗДДФЛ от лицето е задължително. Декларацията се подава в срок до 30 април на годи-

ната, следваща годината на придобиване на дохода. 

При изплащане на доходи, различни от трудови, съгласно ЗДДФЛ лицето с 50 и над 50 на 

сто намалена работоспособност дължи авансово данък, след като облагаемият му доход от всич-

ки източници, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху 

общата годишна данъчна основа (доходът, с приспаднати разходи за дейността), намален с удър-

жаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. 

При лицата наети на граждански договор, законът задължава данъкът да бъде удържан от 
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платеца на дохода. По тази причина, за да има основание платецът да признае облекчението, ли-

цето наето на граждански договор е необходимо да представи: 

– копие от решението на ТЕЛК, с което влиза в сила нетрудоспособността; 

– декларация, в какъв размер е облагаемият доход от всички източници от началото на годи-

ната – за тази цел в сметката за изплатени суми е предвидено специално поле, в което лицето 

трябва да попълни дохода. 

При останалите видове доходи облекчението се ползва от физическото лице чрез подаване 

на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като при определяне на данъчната основа за 

придобитите доходи от друга стопанска дейност по чл. 29, първоначално се приспадат разходите 

за дейността в определения от закона размер, а след това и осигурителните вноски за сметка на 

лицето.  

Лице с доходи от стопанска дейност като едноличен търговец 

Особеност съществува при определяне на облекчението при доходи от дейност като едноли-

чен търговец. В случай, че лицето с намалена работоспособност няма доходи от други източници, 

този доход се намалява с пълната сума от 7920 лева. Когато са налице и други видове доходи по 

ЗДДФЛ, приоритетно се намалява тяхната данъчна основа и само при наличие на остатък, той се 

приспада от дохода като ЕТ. 

Други данъчни облекчения, от които могат да се възползват лицата с трайно намалена рабо-

тоспособност са предвидени в Закона за местните данъци и такси: при извършване на патентна 

дейност, придобиване на МПС и плащане на данък сгради. 

При условие, че лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като едно-

личен търговец, има право да ползва 50 процента намаление от патентния данък, при условие, че 

през цялата данъчна година извършва дейността си лично, без да наема работници. 

Освободени от данък върху превозните средства са леките автомобили с обем на двигателя 

до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с намалена работоспособност. 

Лицата с намалена работоспособност могат да се възползват от намаление на данък сгради в 

размер на 75 процента, като това намаление се отнася само за имот, който се използва като основ-

но жилище. Последното трябва да е декларирано при подаване на данъчната декларация за обла-

гане с годишен данък върху недвижимите имоти.  

Величка Драганова 

Юрисконсулт в НАСГБ 
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Усмивки 
 

ВИЦОВЕ 

 Две мухи си говорят. Едната казва: 

 – Какъв живот! Всеки се опитва да те улови, да те убие!! 

 А другата и отговаря: 

 – Какво говориш! Аз чувам само аплодисменти... 

*** 

 Директорът на един завод събира всички свои подчинени и им заявява: 

 – Колеги, от другата седмица въвеждам ново работно време. В понеделник няма да работим, 

уморени сме от купоните в събота и неделя. Във вторник също няма да работим, защото трябва да 

се настроим за работа. Сряда – работен ден. В четвъртък няма да работим, уморени сме от сряда-

та. В петък също няма да се работи, трябва да мислим къде ще ходим събота и неделя. Всичко яс-

но ли? 

 Един от работниците вдига ръка и пита: 

 – Абе, шефе! Всяка сряда ли ще работим, бе? 

*** 

 Ако си единствено дете, това може да означава две неща: 

 1. Родителите ти са постигнали съвършенство с теб. 

 2. Твърде уплашени, за да опитат отново... 

*** 

 Двама приятели си говорят за жените си и единият казва: 

 – Не мога да ги разбера тия жени! Моята помни на коя дата сме се запознали, къде сме се 

срещнали, какво съм и казал аз, какво ми е казала тя, в кое кафене сме отишли на първата сре-

ща… Не можеш да си представиш какви неща още! А аз, братче, нищо от това не си спомням! 

 Другият помислил и казал: 

 – Виж какво! Ти помниш ли, когато хвана първия си голям шаран? 

 – Е, как да не помня! Беше на язовир Доспат, бяхме отишли петък вечер, 12 април, преди 5 

години. Петък през нощта нищо не ми клъвна! Чак неделя сутринта видях, че се е закачил, вадих 

го един час – беше 5,2 кг! Накрая Пешо влезе с ботушите да го вади с кепчето, щото онзи се мята-

ше така здраво, че мислех, че ще ми изскубне въдицата от ръцете... 

 – А мислиш ли, че шаранът помни нещо? 
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