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Приоритети
ЧЕСТИТА НОВА 2019 ГОДИНА!
Скъпи приятели,

Пожелаваме Ви 2019 г. да бъде изпълнена с много успехи и творчески устрем,
които да Ви носят удовлетворение и да Ви водят напред. Нека новите идеи, начинания и просперитетът бъдат Ваши неизменни спътници и Ви окрилят да постигнете
целите си. Бъдете здрави, креативни и нека усмивките не слизат от лицата Ви! Дерзайте и не спирайте да мечтаете!

Нека Новата година положи едно красиво начало на благоприятни организационни промени и успешни начинания и нека всеки ден от нея да бъде плодороден
и успешен в работата и щастлив в личния живот!

Нека 2019 г. да донесе щастие, успехи и просперитет за всички нас и много
повече възможности за бъдещи идеи и предложения за общата ни работа заедно!

Наред с всички пожелания, надежди и обещания за новата година, се надявам,
че тя също ще ни донесе и много повече възможности и нека Бог закриля Вас и Вашите семейства!

Величка Драганова
Председател на НАСГБ
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Приоритети
НОВ ВИД ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ
ВИНЕТКИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат
право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Инвалидната добавка е около 30 лв. Получават я хора, които имат пенсия, а добавката им се дава заради това, че са с ТЕЛК. От януари
НОИ ще спре да изплаща тази добавка, тя ще бъде заменена от месечно финансово подпомагане,
което ще изплащат социалните.
Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя
и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.
Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане
(АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез
пощенските клонове или по банков път. Очакванията са, че тя ще се получава от над 600 000 души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към момента получават добавки за социална интеграция.
За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е
7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до
90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с
над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата
помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова
подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които
получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г.
ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.
Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за
инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в
размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хил. пенсионери. Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова
подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът не може да бъде по-нисък от раз-
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мера на прекратената социална пенсия.
Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.
Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция
„Социално подпомагане“ (ДСП).
Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция,
ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за
да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.
Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари
2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините. Всички пенсионери, които са придобили пенсия по осигурителен стаж и възраст с добавка
за инвалидност, ще ги получават, както следва: пенсия по стаж и старост ще получават от НОИ, а
инвалидните добавки заедно с месечната финансова подкрепа ще получават след 15 число следващ месеца, за който им се полагат. Инвалидните пенсии и добавки се изваждат от НОИ и се
прехвърлят към АСП и по тази причина личните инвалидни пенсии заедно с месечната финансова подкрепа ще се получават от АСП след 15 число на месеца следващ месеца, за който се полагат.
Приемът на заявления за безплатни електронни винетки за хората с трайни увреждания
започва от януари 2019 г. Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и
мощност до 117,64 kW (160 к.с.).
Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата страна имат готовност да приемат
заявления за получаване на безплатна електронна винетка от 2 януари 2019 г. До отпечатването
на новия формуляр ще се ползва действащият образец на заявление-декларация. Документите може да се подават лично в ДСП по настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска
услуга с известие за доставяне – обратна разписка.
До 1 април 2019 г. към заявленията лицата прилагат:
1. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в ДСП и оригинал за
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справка;
2. Копие на пълномощно (когато заявлението се подава чрез пълномощник);
3. Копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил част I – лице и гръб и оригинал за справка;
До 1 април 2019 г., при постъпване на заявление-декларация с приложени копия от посочените документи чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, справка за достоверност на документите ще се извършва отново по служебен път. От 1 април 2019 г. няма да
се изискват копия от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелството за регистрация на лекия автомобил, като проверката на тези документи ще се извършва по служебен път.
Предоставените винетни стикери на лица с увреждания чрез ДСП през 2018 г. са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително е лицата с
увреждания да проверят срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат
заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му. В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до месец февруари, март и т.н., не е необходимо да се подава заявление през месец януари 2019 г.
В Наредбата е предвиден 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите,
считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискуемите документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е 3-дневен. Агенцията за социално
подпомагане (АСП) ще изготвя и изпраща в Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка с
всички одобрени лица за съответния ден. В срок до края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава безплатна годишна електронна
винетка със срок на валидност 1 (една) година и до края на работния ден, следващ издаването
на винетките, връща в АСП информация по електронен път.
Лицата могат да извършват проверка за издадената електронна винетка на място в ДСП,
в Областните пътни управления, в пунктовете за продажба, по електронен път – чрез електронната страница на „Национално тол управление“ и мобилно приложение, както и по телефон на
Центъра за обслужване на клиенти на „Национално тол управление“.
В случаите на подадени заявления-декларации, в които се установи, че едно лице има
предоставен винетен стикер с неизтекъл срок на валидност за същия автомобил, на лицето няма
да се отказва издаването на електронна винетка. В деня на одобряване на документите, лицето
ще бъде включвано в заявка до Агенция „Пътна инфраструктура“, която ще издава електронна
винетка с валидност една година, до края на следващия ден.

Величка Драганова
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА ТО ГАБРОВО
ЧУКНА 15 ГОДИНИ
За едно териториално подразделение на НАСГБ, каквото е ТО-Габрово, 15 г. не са много
нито малко, за да се обединят сляпо-глухите хора в района. В един мразовит декемврийски ден на
2003 г. е учредена териториална организация на НАСГБ в гр. Габрово, а на 09.12.2018 г. се навършиха 15 г. от учредяването ѝ. По обективни причини на 21 ноември 2018 г. бе проведено извънредно териториално изборно събрание, на което беше избрано изцяло ново ръководство. Някак си
спонтанно се породи идеята да се отбележат юбилея и коледното тържество в едно. ТО на
НАСГБ-Габрово през всичките тези 15 години се е възползвала от помещението на ЦСРИ в града,
но този път ударихме на камък. Като казвам на камък означава, че просто трябваше да търсим
друго място за провеждане на подобен тип мероприятия. Трябваше да се иска позволение от ЦУ
на ССБ, а това щеше да отнеме време. Разбира се, че има и добродетели на този свят, стига да можеш да ги откриеш. Запасните офицери в лицето на господин Мянков в този труден за нас момент ни подадоха ръка. За няколко дни обиколихме тук и там и така на 15.12.2018 г. доброжелателни дарители ни спонсорираха с огромна торта с надпис: "15 г. ТО на НАСГБ – Габрово". За
всички членове от Габрово имаше и пакет за Коледа.
Г-н Мянков прочете кратък доклад и поздравителен адрес от ръководството на НАСГБ. Гжа Цеца Данаилова и г-н Владимир Влаев – общински съветници от партия ГЕРБ, и г-жа Звезделина Пенчева – експерт образование и социални дейности, ни приветстваха, но останаха много
изненадани, като разбраха, че в Габрово има такава организация, т.е. нямаха и хабер, че съществува организация на сляпо-глухите. Пожелаха ни да бъдем все така борбени и упорити и да не се
огъваме пред трудностите, а да бъдем още по-сплотени за да устояваме на предизвикателствата в
ежедневието, които ни съпътстват навсякъде и във всичко.
Членовете на ТО и гостите от Общината се сляхме в едно. Много от присъстващите задаваха въпроси от социално естество, а представителите на местната власт отговаряха в рамките на
своите компетенции. По стар български обичай не липсваха и фолклорни елементи на тържеството под звуците на акордеона на Петър и медения глас на Цанка.
В края на юбилейното и Коледно тържество се разделихме с пожелания за мирна и спорна
2019 г.

Маринка Илиева

5

Делници и празници
КОЛЕДНО И НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО В ТО ШУМЕН
На 18.12.2018 г. 23-ма членове, техните придружители и гости, се събрахме да отбележим
рождените дни на 6 членове за 3-то четиримесечие на 2018 г. и едни от най-любимите ни празници – Коледа и Нова година в читалище "Напредък".
Времето беше много студено, хлъзгаво след навалелия сняг, но въпреки това всички присъстваха с голямо желание.
Председателят Янко Стайков откри тържеството с кратко слово и пожелания за здраве.
Шестимата рожденици получиха подаръци и много поздравления. Изпя се песента на Мая Нешкова – "Рожден ден" от всички присъстващи.
Залата, в която винаги си правим мероприятията беше празнично украсена с много гирлянди, красива елха и много интересна предметна коледна изложба.
Какво е за нас Коледа? Да си припомним, когато дни преди Коледа целият дом е в празнична украса, блеждукащите светлини около нас, празнично приготвената трапеза, подаръците
под елхата за малки и големи. Просто Коледа е една вълшебна нощ, в която всеки се надява, че
Дядо Коледа ще му донесе това, което си е поискал.
Насядали около богатата трапеза, всички се стараха да взимат участие в подготвената викторина с награди. Проведе се играта "Най-добрата танцова двойка". Петте двойки получиха заслужени награди за старанието, което положиха. Голямо оживление внесоха "Баничките на късмета". Всеки изтегли и си прочете късмета си, а на Емил Димов се падна парата.
Дни преди това, всеки сляпо-глух член получи пакет хранителни продукти.
Тържеството продължи с много игри, веселие и поздравления за Коледа и Нова година от
гостите и наши членове. Проведе се томбола с много интересни и разнообразни предметни награди. Всеки си хапна от вкусните кифли на Таня – наша дарителка.
Празникът премина като един своеобразен карнавал с много емоции, настроение, музика,
песни и танци.
Радваме се, че сме винаги заедно всички!

Да ни е честита Новата 2019 г.!

Върбина Станкова
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Делници и празници
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ДАНЧЕ!
На 17.01.2018 г. Йорданка Стайкова от ТО на сляпо-глухите гр. Шумен отбеляза своя 70годишен юбилей.
Родена е в гр. Бяла, Варненска област. Начално и основно образование учи в с. Спасово,
обл. Добрич. Завършва селскостопански техникум гр. Каварна. Омъжва се в същия град и има 2
деца – Красимира и Живко.
Още в начална училищна възраст, зрението ѝ е увредено. През 1988 г. е инвалидизирана 2
група. След като губи съпруга си, се омъжва за Янко Стайков – настоящият председател на гр.
Шумен. Двамата се грижат за трите си деца. През 2001 г. зрението
ѝ съвсем намалява и преминава в 1 група с чужда помощ.
На 23 май 2002 г. се учредява шуменската ТО, с председател
Янко Стайков, а Йорданка е една от първите ѝ членове. От 2005 г.
до 2010 г. с председател Цвятко Найденов, е в състава на ТУС. Тя е
дясната ръка на сътрудничката. Много е инициативна и се включва
с желание във всяко начинание. Приветлива, усмихната, винаги е
готова да помогне на всеки нуждаещ се. От 2007 г., вече 11 г., е в
състава на група "Еделвайс", която има много награди, грамоти и
медали от Национални, европейски и местни състезания.
Много добър спортист е. Участвала е във всички Държавни първенства в Добрич, Варна и
Пловдив по канадска борба, боулинг, спортна табла и печели награди и медали. Взима участие и
в организираните мероприятия от ССБ и Рехабилитационен център – гр. Шумен.
Днес семейството ѝ живее в добре поддържан дом и разбирателство. Много добра домакиня и кулинарка е. В момента помага за отглеждането на 3-годишната си внучка.
Всички членове на сляпо-глухите от Шумен и Търговище от сърце ѝ честитим 70годишния рожден ден и ѝ пожелаваме много, много здраве, късмет и дълголетие!
Честит празник, Данче!

Върбина Станкова
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Щрихи от родината
РАБИШКОТО ЕЗЕРО И... ЧУДОВИЩЕТО РАБИ
Митичното чудовище Неси, населяващо водите на шотландското езеро Лох Нес, си има и
български побратим – убедени са жителите на северозападното село Рабиша.
Селото е разположено на 45 км югозападно от гр. Видин и на 20 км северозападно от гр.
Белоградчик. Село като село, но в непосредствена близост до него има два природни обекта, които несъмнено са огромен плюс за селото. Това са пещерата „Магурата” и Рабишкото езеро.
Рабишкото езеро е с площ 3.25 квадратни км, диаметър 1.4 км, а дълбочината му достига
10 – 15 метра. Произхода си дължи на разместване на земни пластове, при което се оформя котловина. С течение на времето котловината се запълва с вода. То е изключителна природна аномалия с тектонски произход и до скоро смятано за карстово езеро. Рабишкото езеро почти няма водосборен басейн и е безотточно. Но то е приемник на реките Видбол и Арчар. А твърдението, че
то е безотточно е меко казано учудващо. При положение, че тази вода е неподвижна и застояла,
според логиката отдавна би трябвало да се превърне в миризливо блато.
Да, ама не! Истината е, че водата на това блато е сладка, с чудесен вкус, без мирис и цвят.
Направо като изворна вода.
Друго чудо на езерото е, че горните му пластове са топли, а слизайки по-надълбоко водите
стават ледени (както описват очевидци).
Но независимо от чудатостите си, Рабишкото езеро е
чудесен обект за сърф и плуване. Езерото е рай и за всякакъв вид рибари. Водите му са
пълни със шаран, толстолоб,
бял амур, сом. Други поскромни обитатели на езерото
са бабушка, лин (каленик), уклейка, червеноперка, слънчева
риба, каракуда, костур. А башмайсторите могат да уловят и
300 килограмов сом! Освен това езерото е незабравимо място за палаткова почивка. Нощувката
край езерото Рабиша е едно страхотно преживяване. Разкошният въздух, околният вдъхновяващ
пейзаж и най-вече възхитителният изгрев, или залез, не могат да се опишат… Просто трябва да се
преживее…
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Щрихи от родината
А тези, които смятат за кощунство сънят край такава местност, биха могли да видят, ако
имат този изключителен късмет, и легендарният Раби.
От години местните хора говорят за странната твар в Рабишкото езеро. Те твърдят, че чудовището „Раби“, както галено го наричат, представлява животно с глава на бик, без рога, хриле
на делфин, а задните му крака са като плавници на тюлен. Някои от тях са готови да се закълнат,
че са се срещали „очи в очи” със страховитото водно същество.
Слуховете за подобни срещи привличат вниманието не само на туристите, но и на медиите. Дори преди време столичен всекидневник обяви награда за късметлиите, които успеят да заснемат чудовището от Рабиша.
Най-разпространената легенда е, че
Раби е дете на огромен змей, който е бил
затрупан в една от залите (Срутището) на
Магурата. След смъртта на змея Раби се
преселил в езерото и оттогава хората наоколо чували страшен рев, нощем когато той
излизал на лов за едри домашни животни,
или да си прибере кървавия данък (найкрасивата девойка от селото, която селяните му оставяли всяка година). Тука легендата продължава, че чудовището Раби се влюбил в една от тях, оженил се за нея и досега живеят в езерото.
Според учените обаче силният рев, който се чува от езерото в мъгливо време се дължи на
птица носеща името „Голям воден бик”. Това е нощна птица от семейство чаплови. Тя зимува в
Средиземноморието. В нашите земи долита през март, а отлита през септември-октомври. През
размножителният си период мъжките издават силни звуци наподобяващи мучене на бик…
Легендата за Рабишкото чудовище е все още непозната по света. А тя е на повече от 150
години и се предава от поколение на поколение. И щом шотландците си имат своето чудовище
Неси, което живее в езерото Лох Нес и е обект на международен интерес, защо пък ние да си нямаме наше родно чудовище Раби? В крайна сметка то си е наше, родно… От друга страна нашият
Раби, със сигурност, ще е и по-красив и по-благороден от Неси.
И така, ако не сте ходили до Рабишкото езеро, време е да го направите. Кой знае, може
точно Вие да сте късметлията, който ще види легендарното чудовище Раби!

Източник: www.otdihbg.com
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Хоризонти
МОНГОЛИЯ ИЛИ КАКВО Е ДА СИ ЛОВЕЦ С ОРЕЛ
Монголия е страна за силните и смелите. Постоянното местене научило местните номадски племена да живеят с малкото, което се побира в юртата им. Научило ги е и да оцеляват в примитивни условия. Добри ездачи и ловци са. През лятото отглеждат добитък, а през зимата ловят
диви животни с помощниците си – орлите.
За нас може да звучи наистина странно, но културата в някои от районите на Монголия е
изцяло ориентирана към отглеждането и тренирането на ловни орли. Традицията се предава през
поколенията и се уважава дълбоко. Чест е да бъдеш признат за орлов ловец, но е и титла, която се
придобива трудно. Орловият лов е обичай, предаван в общността. Децата още от малки биват
учени, че птиците не са опасни, а напротив, могат да бъдат обучени. Първата задача обаче е да
бъдат уловени. Най-често номадите обикалят планините в търсене на малки орли, които да вземат
от гнездата на майките им. След това започват да ги обучават да изпълняват команди и да разпознават повика на собствениците си. Децата създават силна връзка с птиците. Говорят им и ги приемат за разумни същества. Учат орлите си по подаден сигнал да се спускат към плячката, а след
това да се връщат обратно при собственика си. Изисква се внимание и търпение, но номадите са
силни в това.
Когато “сухите” тренировки са направени, а орелът е пораснал, следва истинското изпитание. Зимата в Монголия е сурова, ето защо и много от днешните номади предпочитат да зимуват
близо до града в юрти от тухли. Но пък това е сезонът, в който истинските орлови ловци могат да
докажат способностите си. Екипирани в дебели кожи, ловците поемат към планината в търсене на
диви животни. Не винаги уловът е впечатляващ, в повечето случаи се ловят дребни зайци и лисици. Мисията на времето в планината е по-скоро в това да се калят характерите пред изпитанията
на непредсказуемата природа. Единствено тези, които са били на лов в планината през зимата,
могат да нарекат себе си истински орлови ловци.
Разбира се, това е само малка част от местното население на Монголия, което предпочита
да живее в степта, вместо в града. И все пак не се изолират от външния свят. Много от съвременните изобретения са навлезли и в техния живот. Като автомобилите и мобилните телефони например. Децата на номадите пък учат в местни училища с пансиони и се прибират вкъщи само
през уикендите. Животът на номадите в Монголия не е толкова затворен, колкото е бил преди години. Макар и малко скептични към промените, номадите като цяло са добри хора и приемат
чуждото присъствие около тях. Много от ловните състезания са интересна атракция за туристите.
На тези събития ловците демонстрират уменията си пред общността.
Социалните промени не подминават и монголските номади и сега ловци на орли могат да
станат и момичетата. Разбира се, консервативното общество все още е недоверчиво, но макар и
бавна, промяната е видна. Въпросът отново е в това, че орловите ловци трябва да са отдадени на
лова и да постигнат единение с природата. Защото ловът с орли не е просто оцеляване, то е и
смирение пред величието на природата.

Източник: www.nasamnatam.com
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Любопитно
СЪОБЩЕНИЕТО ОТ АРЕСИБО
Съобщението от Аресибо е радиосъобщение, изпратено в Космоса по време на церемонията по случай ремонтирането на радиотелескопа Аресибо на 16 ноември 1974 г. Насочено е към
кълбовидния звезден куп M13, който се намира на 25 000 светлинни години от Слънчевата система. Съобщението се състои от 1679 бита (близо 205 байта) и е предадено на честота от 2380 MHz,
с мощност от 1000 киловата. Цялото предаване продължава 169 секунди и не е повторено. Числото 1679 е избрано защото е полупросто (произведение от две прости числа) и може да бъде разделено само или на 23 реда и 73 колони, или на 73 реда и 23 колони. Това е възможно, ако тези, които ще го прочетат го подредят като правоъгълник. Информацията подредена по първия начин
(23 реда, 73 колони) е безсмислица, но ако е подредена по втория (73 реда, 23 колони) оформя
изображение (това е възможно ако битовете са подредени от ляво надясно, а редовете са подредени от горе надолу).
При прочитане на съобщението от ляво надясно и от горе надолу, то може да бъде разделено на 7 части, които ползват следното:
1. числата от едно (1) до десет (10);
2. атомният номер на елементите водород, въглерод, азот, кислород, и фосфор;
3. формулите на захарта и основите в нуклеотидите на ДНК;
4. броят на нуклеотидите в ДНК, и графика на двойната спирална структура на ДНК;
5. графична фигура на човек, нейната големина (средния ръст на човека), и броя на населението на Земята;
6. графика на Земната слънчева система;
7. графика на радиотелескопа Аресибо.
Тъй като ще отнеме 25 000 години докато съобщението достигне целта си (и още 25 000 за
отговор), съобщението Аресибо е по-скоро демонстрация на технологичния прогрес на хората,
отколкото реален опит за комуникация с извънземни форми на живот.
Доктор Франк Дрейк, създател на известното уравнение на Дрейк, тогава в Университета
Корнел, написва съобщението, с помощта на Карл Сейгън. Независимо дали има някакъв ясен
резултат, съобщението е накарало човечеството да обмисли как може да комуникира с извънземни същества и какво може да бъде съдържанието на тези комуникации.

Източник: https://bg.wikipedia.org/
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СЛЯПО-ГЛУХА ИРЛАНДКА – ШАМПИОН ПО ГОЛФ

Шампионката по голф Кери Брил (49 г.) от Дъндрум в Дъблин страда от генетично заболяване, което засяга зрението и слуха й. Вижте какво споделя тя за живота си.
"На 4-годишна възраст, започнах да нося слухов апарат, а няколко години по-късно, когато
бях на около 10 години, забелязах, че не виждам, когато вляза от светло на тъмно. Трябваше да
чакам очите ми да се приспособят. Майка ми веднага разбра, че има нещо нередно. Скоро след
това, родителите ми ме заведоха на специалист в Лондон, който ми постави диагнозата пигментна дегенерация на ретината.
На 21-годишна възраст разбрах, че диагнозата ми всъщност е синдром на Ушер, генетично
състояние, което причинява загуба на зрението и слуха. Родителите ми са знаели още от 11годишната ми възраст, но не са искали да ми кажат, като са се надявали, че през това време ще
бъде намерено лечение на това заболяване. За съжаление все още няма такова.
Като тинейджърка, за мен животът не беше щастлив. Постоянно се блъсках в предметите и
се борех с трудностите. Когато разбрах за синдрома на Ушер, почувствах облекчение. Всички тези болезнени и неудобни моменти придобиха смисъл. Получих поне някаква форма на обяснение
за това, през което преминах.
За мен, диагнозата беше оправдание да не направя всичко онова, за което мечтаех. Но в
един момент разбрах, че трябва да постигна тези неща, преди да загубя зрението си напълно. Започнах да се занимавам с благотворителна дейност, а по-късно станах най-младият председател,
който организацията на слепите в Ирландия някога е имала.
На 30-годишна възраст, бракът ми се разпадна. Баща ми Петър, който беше моята опора,
почина през 2003 г. Дори и след всички тези години ми липсва ужасно много. Той ме научи на
много неща. Винаги казваше да продължавам напред и да не позволявам на никого да отнеме усмивката от лицето ми.
През 2007 г. дъщеря ми Сара влезе в живота ми. Беше страшно и трудно да бъда самотна
майка. Зрението ми постепенно се влошаваше. Майка ми Ан се премести да живее при нас. След
раждането на Сара, реших да прекъсна кариерата си. Исках да се съсредоточа върху отглеждането ѝ, за да не пропусна тези ценни моменти.
Когато Сара стана първи клас, имах отново свободно време. Записах се в клуба по голф
"Leopardstown" за слепи. Тогава за първи път хванах в ръцете си стик за голф.
Миналата година спечелих Irish Blind Golf Open и всички все още говорят за това събитие.
Участваха 46 голф играчи от целия свят. Но освен играта, за мен беше важно да поставя акцент
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върху проблемите, относно независимостта на хората със сляпо-глухота, като за целта съдействах
за провеждането на обучение за повишаване на осведомеността в това отношение. За съжаление,
в Ирландия сляпо-глухотата все още не е призната като отделно увреждане. Фондация "Anne Sullivan", към която работя в момента, и която предлага услуги за хора със сляпо-глухота, ще продължи да отстоява законното право на ирландските сляпо-глухи да бъдат признати.
През ноември миналата година участвах в Световното първенство по голф.
Голфът е игра, където е налице сериозно умствено напрежение. Да се удари топката е
трудно, изисква се много търпение. Като сляпо-глуха, аз се доверявам изцяло на моят ръководител и водач. Именно
това прекрасно доверие е ключът към
добрия голф. През
последните две години мой ръководител
е Тереза Шут, с която станахме наистина
добри приятели.
Наскоро се
присъединих към
голф клуб
Stackstown. Първоначално промяната ме
плашеше и бях притеснена. Но това което направи Клубът за мен е невероятно и аз съм благодарна, че наистина полагат усилия, за да направят голфа достъпен за слепи и сляпо-глухи хора.
Преди не ми се искаше да моля за помощ, но сега вече промених тази своя нагласа. Осъзнах, че хората са доволни, когато помагат и се чувстват полезни. А без помощта на тези прекрасни хора, аз няма да мога да играя голф. Сега тренирам всеки ден от седмицата. Не знам какво има
в бъдещето, но знам, че все още имам много да се уча!

Статията подготвиха:
Елена Атанасова и Деян Славов
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Полезна информация
БАНКА ДСК ВЪВЕЖДА УСЛУГА ЗА
ВИДЕО ЖЕСТОВ ПРЕВОД ЗА КЛИЕНТИ
Банка ДСК ЕАД, българското дъщерно дружество на Банка ОТП, въведе услуга за видео
жестов превод за клиенти с увреден слух. Проектът е реализиран съвместно с фондация
„Заслушай се“ и платформата „TotalK“ и стартира в пет офиса на банката в страната: на ул. „Цар
Калоян“ № 1 в София; на бул. „Искърско шосе" № 7 в София; на ул. „Христо Г. Данов“ № 6 в
Пловдив; на бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55 във Варна; на ул. „Васил Априлов“ № 12 в
Бургас.
Специализираната платформа е инсталирана на таблетни устройства, като обслужването
на клиентите се осъществява посредством онлайн видео жестов превод в реално време. Връзката
между служителя на банката в съответния клон и преводача е възможна чрез поставяне на слушалки към таблета. Така обслужването на хора, за които жестовият език е основна форма на комуникация, протича бързо и лесно. За да ползват услугата, клиентите могат да посетят директно
някой от петте клона и да изберат опцията „Услуги с жестов превод“ от повикващата система,
след което ще бъдат поканени на гише, обозначено със специален стикер. За по-голямо удобство,
клиентите могат да заявят желанието си да ползват услугата предварително – чрез мобилното
приложение TotalK, налично за Android, а скоро и за iOS. При получаване на подобна заявка жестовите преводачи уведомяват избраното от клиента поделение на банката и изпращат на клиента
уникален код, който се въвежда на устройството на повикващата система на място в клона на
банката.
„Като социално отговорна компания, Банка ДСК се стреми да подпомага пълноценното
участие на хората с увреден слух в ежедневния живот, включително чрез улесняване на достъпа
им до финансови продукти и услуги. Проектът интегрира възможностите и последните тенденции в развитието на новите технологии – стратегия, която банката следва като част от своята дигитална трансформация“, сподели г-жа Виолина Маринова, председател на Управителния съвет и
главен изпълнителен директор на Банка ДСК.
„Инсталирането на специализираното приложение в клоновете на банката ще улесни значително общността на хората с увреден слух. Радваме се, че в лицето на Банка ДСК откриваме
партньор със сериозен ангажимент към обществото и грижа за специфичните нужди на всеки
клиент. Това е важна стъпка в посока равен достъп до услуги и информация, и осигуряване на
повече възможности за глухите и слабочуващите хора в България“, допълни г-н Ашод Дерандонян, основател и председател на фондация „Заслушай се“.
За техническата реализация на проекта Банка ДСК работи съвместно с платформата
„TotalK“, социален бизнес за предоставяне на услуги за достъпна среда на глухите хора в България. По този начин банката се присъединява към каузата за премахване на бариерите между хората с увреден слух и чуващото общество.

Източник: https://dskbank.bg
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ТРИНАДЕСЕТ ЗДРАВОСЛОВНИ НАВИКА ЗА ВСЕКИ ДЕН
1. Закусвайте всяка сутрин
Доказано е, че тези, които закусват редовно, живеят най-дълго и най-малко се оплакват от
различни болежки. Изследванията показват, че тялото усвоява най-ефективно витамините и минералите в сутрешната храна, а за сметка на това натрупва по-малко мазнини (т.е. рискът от излишни килограми намалява). Американско проучване от 2003 г. показва също, че хората, които
закусват редовно, по-рядко страдат от диабет. Ако в сутрешното си хранене често употребявате
пълнозърнести храни, ще се чувствате по-готови за предизвикателствата на деня – както физически, така и умствено. Подбирайте продукти, богати на въглехидрати, протеини и малки количества мазнини. Те подчертават също особеното значение на разнообразното хранене, защото
“няма нито една храна, която да ви осигури всички необходими на организма вещества”.
2. Яжте повече риба
Според най-новите препоръки е добре да се консумира риба поне два пъти седмично. Освен
че е добър източник на протеини, рибата е и незаменима храна, защото съдържа много Омега-3
ненаситени мастни киселини. Те доказано намаляват риска от сърдечни заболявания. Освен че са
полезни за предпазване от сърдечни заболявания, омега-3 киселините според някои последни изследвания подобряват работата на имунната система.
3. Наспивайте се
Организмът трябва да си почива достатъчно. Това звучи толкова познато и почти изтъркано. Достатъчното количество сън е важно колкото за физическото, толкова и за умственото ни и
емоционално състояние. Недоспиването има негативен ефект върху паметта, ученето и логическото мислене.
4. Общувайте
Човекът е социално същество. Той се чувства добре, когато комуникира с другите хора, независимо на какво ниво и от какъв точно характер са връзките му. Споделянето на някакъв проблем има и положително влияние върху емоционалното ви състояние – дори никой да не може да
ви помогне, споделените трудности изглеждат по-лесно преодолими, а и помощта от околните
може да бъде чисто емоционална.
Според психолозите, хората, които поддържат повече социални контакти, по-лесно се самоопределят – по-добре откриват силните и слабите си страни, преодоляват по-успешно кризите, по
-лесно се преборват с депресивните състояния и по-рядко се чувстват потиснати. Някои проучвания показват, че липсата на достатъчно социални контакти намаляват количеството серотонин в
тялото, а той има доказана роля за мисловната дейност и за доброто настроение.
5. Движете се повече
Безспорно е доказано, че физическата активност има здравословен ефект. Според повечето
анкети обаче около 60% от хората не се движат достатъчно. Физически активните хора живеят по
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-дълго и страдат от по-малко хронични заболявания, сочат резултатите от много изследвания. Освен дългосрочните ползи, достатъчното движение има и краткосрочен ефект – подобрява мисленето и настроението, намалява влиянието на стреса и зарежда тялото с енергия.
6. Поддържайте добра зъбна хигиена
Доказано е, че редовното почистване на зъбите и устата като цяло, включително с “екстри”
като конци за зъби, удължава живота с до 6 години. Според някои стоматолози, почистването
между зъбите с конци е важно за здравето, колкото и физическата активност и спирането на цигарите. Наистина е от особена важност за здравето. Устата е мястото в организма, където болестотворните бактерии навлизат най-лесно, а поради специфичната пряка връзка на зъбите с мозъка и
сърцето, инфекциите навлизат много лесно в останалите части на тялото, а заплашват и правилната работа на сърдечно-съдовата система, защото навлизат в кръвта.
7. Изберете си хоби
Ако отворите тълковния речник, ще прочетете определение за хоби от типа на “занимание
извън основното, което има особено значение за почивката и възстановяването”. Различните хора
намират любимо занимание в различни неща – от дърворезбата до наблюдаването на птиците,
разходките в парка и играта на карти. Изследвания на психолози показват, че наличието на любимо занимание прави човек по-активен към всичко, което го заобикаля – той влага и повече старание и способности в основната си работа и постига по-добри резултати в нея.
8. Предпазвайте кожата си
Нашата кожа започва да остарява от момента на раждането ни. Всички специалисти са единодушни, че основният начин да забавим този процес, е възможно най-малко да я излагаме на
слънце. Ултравиолетовите лъчи не само изсушават кожата, но и водят до поява на бръчки и петна. Прекомерното излагане на слънце предизвиква, промени в структурата на кожата, изтъняване
на повърхностните кръвоносни съдове и в някои случаи рак на кожата.Тъй като предпазването от
слънцето на 100% е невъзможно, експертите съветват:
• Винаги да се използват слънцезащитни кремове и лосиони поне с фактор 15
• Да се носи винаги шапка и повече дрехи, които едновременно предпазват от лъчението, но
и позволяват на кожата да диша.
• Да се избягва стоенето на слънце в часовете между 10 и 15 часа.
9. Похапвайте здравословно
Диетолозите препоръчват поне 5-6 порции плодове и зеленчуци всеки ден, защото:
• Така се намалява риска от рак.
• Забавя се стареенето на клетките.
• Подобрява се паметта.
• Облекчава се и се подобрява работата на сърцето.
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• Имунната система работи по-ефективно.
Един от лесните начини да ядем повече плодове и зеленчуци е да го правим именно между
основните хранения. Затова специалистите съветват, когато още не е дошло време за обяд или
вечеря, а тялото “се обажда”, да консумираме например малко ядки или нискомаслено мляко.
10. Пийте вода и яжте млечни храни
Водата и млякото са сред основните храни за организма. Освен това те могат да помогнат да
намалим килограмите. Ставите се нуждаят от нея, за да са еластични. Важни органи като сърцето,
мозъкът, бъбреците, черният дроб са особено чувствителни към недостига й. Нуждите на отделните хора от вода са доста различни. Все пак съществува препоръчвано количество – не по-малко
от 1,5-2 л. Ако не разполага с достатъчно вода, организмът “преминава в спешен режим” и усвоява всяка свободна молекула вода, която открие в себе си, започва да се презапасява с тегло, за да
се справи по-успешно с екстремната ситуация, което води до увеличаване на теглото. Калцият, на
който млечните продукти са богати, е известен със значението си за здравето на костите и зъбите.
Проучвания показват също неговата роля за нормалното кръвно налягане, предотвратяването появата на камъни в бъбреците, сърдечни заболявания и рак на дебелото черво.
11. Пийте чай
Чаят, който не съдържа кофеин и не му е добавена захар, е за препоръчване, защото другият
обезводнява организма и трупа тегло. Налице са някои доказателства, че чаят подобрява паметта,
предпазва от кариес, рак и сърдечно-съдови заболявания. Макар че в това отношение според специалистите има нужда от още доказателства, антиоксидантният ефект на чая е несъмнен. Освен
това, при някои хора, това е начинът да приемат повече течности.
12. Разхождайте се всеки ден
Въпреки че в точка 5 вече стана дума за ползата от физическите натоварвания, разходката
заслужава отделно внимание. Тя не може изцяло да бъде причислена към упражненията, защото
не е необходимо да й отделяте специално време – човек може да се разхожда дори когато работи
– например по време на телефонен разговор. Резултатите от голямо американско изследване показват, че 30-минутната разходка всеки ден значително допринася за удължаването на живота.
Специалистите съветват също: ползвайте стълбите вместо асансьора, обиколете няколко магазина, дори ако можете да купите всичко още от първия, срещнете се с приятели и се разходете заедно, вместо да седнете на кафе.
13. Планирайте
Може и да звучи малко изкуствено, но така е само на пръв поглед. Всичко изброено по-горе
– редовната закуска, фитнеса, чистенето на зъбите, предпазването от слънцето, изискват някакви
усилия – физически или умствени. А липсата на време и сили най-често е просто оправдание.

Статията е публикувана по предложение на Калинка Ковачева

Източник: www.lifestyle.bg
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Усмивки
СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – КОЗИРОГ

Този знак е силен и стабилен –
вечно от идеи окрилен!
Всички учени са, май, събрани тука,
за да "мъчат" някоя наука...
Те са уникално търпеливи,
точни са, практични, пестеливи.
Само "чистата игра" признават,
истината много уважават!
Някои от този знак нехаят
и не искат нищичко да знаят,
пият и по баровете скитат,
докато накрая ги изритат...
Ходят със жени, но предпазливо.
Даже "лудо" те да ви обичат
от проклета гордост – ще отричат!
Тук жените имат силна воля –
изпълняват всяка мъжка роля.
Никому длъжници не остават.
От комплекси – шанса пропиляват...
Щастието късно ги спохожда –
чак когато внучето прохожда.
Раците обират им парите –
яки ли сте – все ще издържите!
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Съобщения
НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ ОТ РЕДАКЦИЯТА
Мили приятели,
Честита нова година от Редакционния екип на сп. Звук и светлина!
Пожелаваме Ви здраве, щастие, любов и нека бъдем по-добри през 2019 г.
Благодарим на всички Вас за оказаната подкрепа през изминалата година, защото тя ни
дава сили да ставаме все по-добри. Надяваме се, че и през предстоящата година ще оправдаем доверието Ви.
Благодарим Ви!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИГРА “ПОЗНАЙ ЦИТАТА”
Уважаеми читатели, Редакцията на сп. "Звук и светлина" реши да ви отправи едно предизвикателство. Българската литература е изключително вдъхновяваща и дълбока. Думите, които четем в романите, разказите, поезията, са в състояние да ни предизвикат да се изгубим в мислене.
Често тези думи носят много житейски уроци. Ето защо стартираме играта "Познай цитата"! Във
всеки брой на списанието, до края на годината, в рубриката "Занимателна страничка", ще бъде
публикуван цитат от известно българско произведение (общо 12 цитата). Вашата задача е да познаете от кое произведение е цитатът и кой е неговият автор. Отговорите Ви ще очакваме на адрес:
гр. Пловдив, пощ. кутия 61, п.к. 4003 или на e-mail: zvukisvetlina@gmail.com.
Всеки, който познае всички 12 цитата, ще бъде награден на специална церемония, посветена
на четящия човек. Тя ще бъде организирана от Редакцията на сп. "Звук и светлина", с подкрепата
на НАСГБ.
Очакваме Ви!
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Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА “ПОЗНАЙ ЦИТАТА”

„Ние се раждаме първоначално риба, влечуго, теле, хищник, търтей, паразит – всичко заедно. Истинският ни рожден ден е, когато надмогнем животните в себе си и платим високата цена,
за да станем човек. Всеки по свой начин и на своя цена.“

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА “КАКВО ЗНАМ ЗА КОЛЕДА”

1 – В (9 – Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен, Комета, Купидон, Донър, Блитцен и Рудолф).
2 – В (Мексико).
3 – А (Мелодията е композирана от органиста Франц Грубер, а автор на текста е австрийският свещеник Йосеф Мор).
4 – Б (Дания).
5 – А (Колело, символизиращо въртенето на сезоните, украсено със свещи).
6 – Д (7-годишно момченце).
7 – Б (Великобритания и по-специално в Англия).
8 – Г (Сребро).
9 – А (Александър Батенберг украсил първата елха в царския дворец по случай новогодишен бал).
10 – А (Трябва да остане храна и за мъртвите).
11 – А (Понеделник – вещае студена зима, дъждовни пролет и лято и суха есен).
12 – В (Ябълки).
13 – Б (Черния Пиет е постоянен спътник на Дядо Коледа в Холандия и носи дарове за лошите деца).
14 – Б (През 1822 г. преподавателят в семинарията Клемънт Кларк Мур пише стихотворение, в което дава имена на осем от елените на Дядо Коледа. Най-известният елен – Рудолф, е дело на писателя Робърт Л. Мей, който през 1939 г. пише приказка за него).
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ПРИЯТЕЛСКИЯТ ЖЕСТ
За този ден синоптиците бяха предвидили температури до 42 градуса. През нощта бе тихо и
задушно. Асфалтът на плаца все още бе топъл от вчера. Веднага след развода всички се изпокриха
на хладно в помещенията. Сержантите Милко Милков, Пешо Христов и аз Петко Абаджиев се приютихме в прохладната гардеробна. Седяхме си и бистрехме ежедневната работа. Когато дойде редът
на Милко, той каза:
– Търся човек да ми сглоби секциите у дома. Ако знаете такъв, давайте го.
– Ами тогава спри да го търсиш – пошегувах се аз.
– Защо?
– Защото си го намерил. Ето го тук, пред теб е.
Милко гледаше ту мен, ту Пешо и накрая каза:
– Стига се майтапи, бе! Аз говоря съвсем сериозно.
– Аз пък ти отговарям още по-сериозно.
Досмеша ме, че не ме познаваха достатъчно и реших да им се открия.
– Знаете за жилищните ми проблеми. Сменях няколко квартири. Налагаше се да разглобявам,
местя и сглобявам всички мебели. Мога да го направя и с вързани очи. Сглобявал съм мебели на
приятели и колежки на жената. Защо да не го направя и за теб? Имаш ли у вас инструменти за това?
Въпросът за инструментите го накара да погледне сериозно на предложението ми.
– Имам.
Да, но аз пък си имах теория на вероятностите. Всяка работа бе в три варианта – минимален,
максимален и нормален. Това ми спестяваше понякога много нерви. Ако липсваше макар и един инструмент, работата пропадаше. Ако дори един не ми е удобен, пак ставаше трудно или невъзможно
за работа. Я чакай да си взема моите, за да съм напълно сигурен в резултата. Подбрах си необходимите и ги пъхнах в една противогазова торба. След кратко двоумение сложих и работните си дрехи.
Погледнах часовника си. Бе станало 9 часа. Окъснели сме за начало на работата.
Навън слънцето се бе вдигнало още по-нависоко и сипеше убийствените си лъчи. И в поделението, и по улиците до дома на Милко не срещнахме жива душа. Едва когато влязохме в двора му,
видяхме жена му и сина му. Гледката ме потресе. Двамата слизаха по стълбището. Детето, момче на
около 12 или 13 години, пищеше с тънко гласче и трепереше от страх като лист хартия при включен
вентилатор. Бе едро, пълно дете. Майка му със свръх усилие го караше да крачи по стълбите и в същото време внимаваше да не падне. Милко й се притече на помощ. Двамата буквално свалиха детето на ръце на двора.
– Като малък го пренасяхме на ръце по стълбището. Страх го е от височината. Порасна доста,
стана трудно, а след година-две, не знам какво ще правим – каза Милко
За това дете знаех от друг военен – съсед на Милко. Жена му тичаше цял ден след него. Не можеше да тръгне на работа заради детето. Всичко се поемаше от бащата, но парите не стигаха за четиричленно семейство. А лекарствата не бяха евтини и това е едната причина Милко да се прехвърли от държавна транспортна фирма в поделението. Тук заплатата бе по-висока, но втората причина
не е по-маловажна: достъпът до високо квалифицирани лекари от Военно-медицинска академия. За
съжаление, не лекарите, а медицината бе безпомощна при толкова много генетични увреждания.
Чест прави на родителите, че се бореха с всички сили за здравето на детето. Здравните му
проблеми доведоха семейството и до финансов недоимък. Родителите на Милко и жена му помагаха
и финансово, и като поемаха гледането на детето, за да може и майката да поработи и да укрепи до-
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ходите, но и това не стигаше.
И без тази информация от съседа му, аз се досещах за бедността им. Само един поглед от улицата ми бе достатъчен. Почти всички прозорци на голямата триетажна къща бяха без пердета. Това
говореше, че не са обзаведени и не са обитаеми. Такава беше преходната стая, през която минахме
на първия етаж. Беше с наковано дюшеме, но абсолютно празна. Минах по вътрешен коридор и влязохме в една спалня. Тя пък бе превърната в склад. На леглото имаше три рула балатум. На стените
бяха подпрени пакетите със секцията. Нямаше място дори за минаване. Бях станал неволен свидетел
на покупката им. Милко бе довел работна група на обекта. На обяд се събрахме в караулното помещение за храна аз, склададжията, отговорника на караулното и Милко. Той откровено сподели:
– Отдавна търся да купя секции. Намерих ги в съседното село. Ще ми помогнете ли да ги купя?
Пръв се обади сержант Колев:
– Вчера предадох в пункта гъби. Те растат като… гъби. Не мога да смогна да бера. Към изкупвателния пункт текат гъби, а към джоба ми – пари. Вчера взех парите от една пратка и смятам да ги
внасям. Кажи колко ти трябват?
– Ами пет, шест или седемстотин лева.
– Ето ти хилядарка. Остатъкът ще ми върнеш. А за похарченото, когато можеш. Скоро тия пари няма да ми трябват.
По-изгодни условия от тези няма. Когато се прибрахме, видях пакетите със секциите на последната седалка. Три месеца по-късно още не бяха сложени. Вниманието ми бе привлечено от балатума.
– Този балатум за същата стая ли е?
– Да, защо питаш?
– Защото ще трябва промяна в плановете ни. Ще започнем с балатума, а не със сглобяването.
Ако сега ги сглобя на дъските, после като слагаш балатума, ще ти се наложи да ги местиш. Секциите са красива мебел, направена с некачествен талашит. Всяко местене крие опасност някоя сглобка
да се разпадне и никога да не може да се поправи. Затова трябва да сложим първо него. Искам да ги
сглобя на мястото им. Така секциите ще бъдат направени без никакво местене. Всичко ще стане от
един път и от начало до край.
Никой не отхвърли предложението, защото бе разумно и практично. Лошото бе, че времето се
удължаваше и работата набъбваше доста. Бяхме изостанали с началото на работата. Планът ми да
приключа до обяд, пропадаше. Работата ставаше и по-мръсна, но добре че съм взел и работните дрехи. Преоблякох се и грабнах единия топ балатум. Милко и Пешо ме последваха. Занесохме ги в стаята и изчакахме жена му да измете пода. Разстлахме рулата и видяхме, че останаха на вълни от прегъването. Не можеше да го разкроим по размерите на стаята в това състояние. Балатумът трябваше
да прилепне към пода и чак тогава да го разкроим. Това щеше да ни забави още, а нямаше време за
губене.
– Милко, нека жена ти мине с парцал и топла вода балатума, за да се отпусне и прилепи към
пода.
Жена му толкова бързо се справи и с това, че й станах кръстник като я нарекох мислено шесторъката Буда. Това не бе лош прякор, а признание за бързината и качеството на работата й. Балатумът е евтин, което предполага ниско качество. С течение на времето се втвърдяваше и свиваше. Оставих аванс в междините, за да не се покажат след време дъските отдолу. Разкрояването стана бързо.
Докато съпрузите изнасяха изрезките, ние с Пешо внесохме пакетите на секциите. Подпряхме ги на
стената, но с етикетите към стаята. До тях имаше чертеж на сглобената секция. За ъгловата имаше
само едно подходящо място. За останалите секции попитах:
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– Как да ги подредим? Гледайте и решавайте!
Решиха една на юг, три на запад. Най-после започнах същинската работа, за която бях дошъл.
Докато извадим елементите на секцията, стаята се изпълни с боклуци – талашитови изрезки и летвички за уплътнение в пакета, хартия, сложена между елементите, за да не се драска фурнира.
Обемът от велпапето на пакета образува голям куп. Милко и Буда изнасяха отпадъка, аз и Пешо започнахме да сглобяваме. Трябваше ми само докато направя буквата „П”, т.е. двете страни и тавана
на секцията. После продължих сам. Фазерът, който служеше за гръб на секцията, го оставих за наковаване от двамата. Имах нужда от малка почивка. Но тя се оказа миниатюрна, защото те го наковаха
за нула време. Изправихме първата секция точно на мястото й.
– Докато слагам вратичките и ги регулирам, докато сглобявам чекмеджетата, вие разопаковайте втората секция. Ще спестим още малко време.
И така бе до четвъртата. Но какво ставаше през това време? Слънцето премина на южния прозорец. Балатумът се напече и започна да излъчва горещина. Той отразяваше слънцето и стаята изглеждаше оранжева. Сякаш се оказахме във фурна. Ако навън бе 40 градуса или повече, вътре в стаята е над 50. И вътре, и навън нямаше дори малък повей. Бяхме мокри от пот, сякаш сме извадени
току-що от пералнята. Бяхме като на стадион – двамата ми бяха агитката, а аз правех резултат на
терена. И ако аз понасях жегата с нормалното си тегло, те страдаха повече от мен заради излишните
си килограми – единият с около десетина, а другият с петнадесетина. Чувствах се като изцеден лимон. Нарочно не пиех нищо, за да не подсиля потенето, но това ме обезводняваше. Печахме се на
един и същи огън.
Погледнах часовника си – 13 часа. Изминали бяха цели четири часа. При други обстоятелства
бих се гордял с постигнатото, но не и сега. Чакаше ме още една секция – най-малката, ъгловата. Чакаха ме всички секции за нивелиране и съединяване. Милко дойде от кухнята и каза:
– Хайде стига толкова. Да ядем и после да продължим.
– Нееее, Милко, като се нахраня, няма да ми се работи повече. Как с пълен корем да клякам,
ставам, навеждам. Можете ли да почакате един час – половин за секцията и още толкова за съединяването им?
Изглежда и с тях бе така. Не искаха да работят след храна, а да хапнат на спокойствие. Милко
отиде в кухнята да предупреди жена си да забави сервирането с час.
Ъгловата секция бе най-малката. Въпреки, че се сблъсках с непознат вид сглобка, пак се справих бързо. За свързването им в едно цяло, не можех сам. Двамата здравеняци се справиха добре с
нагласяването им. Оттеглих се в страни, за да се полюбувам на работата си. Леко примижал, си
представям стаята обзаведена – ето тук в средата кухненска или ниска маса. Около нея столове или
табуретки. До прозореца диванче или легло с ракла. На прозорците щори, пердета или завеси. На
секциите прилягаше портативен телевизор. Всичко това струваше пари, които не достигаха в това
семейство. Обзавеждането на стаята щеше да се проточи във времето.
Милко ме извади от унеса.
– Хайде бе, защо се бавиш?
– Нека и аз да се порадвам на мебелите и работата си. Красиво стана, нали?
В кухнята масата бе заредена – салата от домати, свински ребра на фурна, а бирите и ракията
се бяха изпотили повече и от нас. Ароматът на топлите ребра изпълваше прохладната кухня. Домакините се бяха постарали много добре. При това положение ми дойде вдъхновение и вдигнах тост.
– Да пием за здравето на домакините, както и за здравината на мебелите!
Кой би отказал такъв тост! Отпихме от чашите и боднахме от салатата. Да, но се задавих. Не
бе от лакомия. Задавих се от това, което чух. Нещо сякаш стегна гърлото ми, та не можах да преглътна. Сърцето ми бе притиснато като в менгеме. Главата ми бръмна и се замая сякаш ме халосаха с

4

Разкази
мокра хавлиена кърпа през лицето. Бях изненадан и притеснен от думите на Милко.
– Това дотук добре, но кажи колко ще ми искаш?
Тия думи ги приех като нож в гърба, забит от приятел. Думата “пари” не съм споменавал. Нещо повече – през ума ми не е минавала. Защо Милко ме унижи така с въпроса си? Мозъкът ми вдигна обороти напук на глътката ракия. Версиите веднага скочиха, но две се откроиха. Аз го смятам за
приятел, а той мен не. Вместо приятелска услуга, предпочита платена такава. Защо се дистанцира
така от мен? Нямам нито един отговор дал ли съм повод затова.
Втората, като че ли е по-приемливата. Приема ме като приятел, знае, че ще откажа парите. Пита ме формално, защото знае, че ще откажа. Знаех, че няма свободни пари за услугата, но с отказът
ми ще си запази достойнството. Не иска да излезе наяве, че е финансово затруднен. Ах, как мога да
го унижа като поискам пари!
В съзнанието ми изплува случка, в която аз бях унижения. Беше ужасно. Не го желая на никого. Като граничар вардех туристически групи до тракийската гробница. Инструктажът на командира
бе следния:
– Гледай някой да не побегне към границата. Ще отказваш посещение в заставата. Искам да
отказваш така, че да са доволни от отказа.
Не помня колко пъти съм лъгал по заповед. Мислех, че нямам вина за това, но един случай ме
унижи страхотно и се запечата трайно в паметта ми. Всичко бе до мига, в който водачката на групата поиска достъп до заставата. Излъгах стандартно: „хората са по границата, няма кой да ви приеме”. Да, но на връщане всички видяха, че войниците играят футбол на малки вратички. Екскурзоводката ме изгледа с красивите си очи укорително, но нищо не каза. Пред укорителния й поглед аз
се смалих като прашинка. Идеше ми да потъна в земята от срам. Това нейно мълчание бучеше в главата ми, та чак до пръсване. Почувствах се страшно унизен. Едва сега разбрах, че да лъжеш по заповед не те прави невинен, а съучастник на лъжеца. Сега той си стои спокойно в канцеларията, а за
мен остана цялото унижение. Зарекох се повече да не допускам да ме унижават. Но си обещах да не
унижавам никого и аз.
Почувствах се унижен от Милко заради предложените пари. Бях помагал на десетина човека
все безплатно. Не бяха бедни, но никой не попита колко искаш. Не поисках от никого. Мерси и довиждане – това бе цената за мен. Защо точно най-бедния от всички го направи? Можех да ги поискам тези проклети пари. Щеше да ги даде, за да излезе с някакво достойнство от ситуацията, в която
сам се натика. Можех да го унижа и аз. Можех, но не исках. Онзи урок от границата ми бе достатъчен за цял живот. Това, че ще откажа пари, ми бе ясно. Но и отказът можеше да предизвика унижение. Тогава? Пак ми помогна нещастния спомен от границата. Да откажеш, но да го направиш така,
че да останат доволни от отказа. Така ме учеше лъжливият командир. Значи наученото тогава може
да ми е от полза днес. Да откажа така, че да не го обидя и унижа. Трябваше ми тактичност и деликатност.
Искаше ми се да ги имам и да успея в намеренията си. Затова започнах отдалече и многословно:
– Милко, с теб се знаем още от пионерския лагер край морето. Бяхме в един футболен отбор.
Аз и ти вкарахме головете, но загубихме с 8 на 20. Сега сме колеги и аз те имам за приятел. Много
колеги ми се пишат приятели, но аз ги нямам за такива. Те са интересчии, на които съм помагал или
очакват от мен услуги. Малко са тези, които считам за истински приятели. Ти си един от малкото
такива. Аз също като теб съм на една заплата. Не съм богат, но с твоите пари богат няма да стана.
Не съм и беден и без твоите пари няма да обеднея. Не можеш ли да приемеш тази услуга като един
приятелски жест?
Милко седеше точно срещу мен. Беше от ония честни и непринудени хора, на които мислите
бяха изписани на лицето. Видях как отказа на парите го обърка и смути. После сякаш започна да се
изяснява и успокоява. Аз също бях под напрежение. Щях ли да успея в замисъла си? Сигурно съм
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бил същия и аз, когато чух въпроса: Колко ще ми искаш?
Минаха няколко секунди, които ми се сториха безкрайно дълги. Той въздъхна, сякаш падна
товар от плещите и каза доста тихо:
– Е, добре. Нека бъде както ти каза! – Той вдигна чашата и продължи: нека пием за… – запъна
се като ученик, забравил репликата си. Смущението му не бе отминало напълно. Съвзе се и довърши
простичко – наздраве за приятелския жест!
Сега чак ми падна моят товар от гърба. Сърцето ми пееше от радост. Бях успял в замисъла си.
Не само оставаме приятели, а го издигаме едно ниво по-високо. Бяхме си изиграли правилно ходовете. Той опази достойнството си, а аз приятелството.
Отпихме наздравицата за приятелския жест. Глътката ракия сякаш ме закова за стола. Осъзнах,
че не съм уморен, а преуморен. С обезводнено и прегрято тяло нямах никакъв апетит за ядене. И
друг път ми е ставало така. В хладната стая потта бе се дръпнала обратно в тялото. Тази в подгизналите работни дрехи си стоеше. Дрехите, предателски се залепиха за кожата и създаваха лъжливото
чувство, че лепнеш от мръсотия. Тялото не викаше, а направо крещеше: „Искам вода, сапун, чаршаф!” Не можах да му устоя. Опитах от ребрата, колкото да се убедя, че шесторъката Буда е и добра
кулинарка. Дори не си отворих бира. Не я обичах, а в прегрятото тяло тя щеше да се превърне в пот.
Нямах нужда точно от това.
Изправих се и обявих:
– Дойдох доброволно, за да свърша определена работа. Свърших я и си тръгвам. Уморен съм,
имам нужда от почивка. Това тук на масата не е моето хоби.
Свалих от облегалката на стола торбата с инструментите и я преметнах през рамо. От спалнята
пък взех униформата си. Вместо да се преоблека, я преметнах през торбата, защото се чувствах много уморен. Получих стандартното потупване по рамото и „мерси” от домакина и си тръгнах с работните дрехи, мокри от потта. И ако тялото ми бе преуморено, мозъкът ми бе в отлична форма.
Току-що бе спасил едно приятелство и спасил от унижение двама души. За да не работи на
празни обороти, го включих в импровизиран диалог с колегата Пешо Каруцата. Знаех какво ще ми
каже и затова го оставих той да започне.
– Петкооооо, голям будала си бил! Как можа да откажеш тези пари? Ти си ги бе изработил. Не
видях ли колко труд положи! Вземи парите в ръката, та си ги сложи в джоба и си гледай рахата!
– Не мога, бе Пешо. Дойдох не за пари, а за да помогна. Това семейство едва се държи на повърхността. Те имат нужда от подкрепа и приятелска ръка. Ако взема от тях пари, все едно съм ги
натиснал към дъното. Ти това ли искаш?
– Защо ти е да мислиш за неговото, а не за твоето семейство?
– Че аз съм мислил за своето и съм го осигурил достатъчно. Нямаме нужда от тези пари. Това
ще бъдат оплакани пари, взети от устата им. Такива пари не носят щастие. Те са прокълнати. Ще ме
горят в джоба като въглени и ще ме бодат като камъче в обувката. Тези пари няма да ме направят
щастлив. Тогава за какво са ми?
– Не знаех, че си толкова наивен. Точно в парите е щастието, а ти ги отказа. Повече пари – поголямо щастие. Всичко започва и свършва с тях. Те са номер едно в живота.
– Не е така. Има и по-ценни неща в живота. Можеш ли да остойностиш в пари живот, здраве,
любов, приятелство, щастие? Те са номер едно в живота, защото са безценни.
– Глупости! Всичко си има цена. Отиваш в аптеката и там ти казват цената на медикамента
или лекарят ти казва цената на лечението. И проститутката си има ценоразпис на услугите. Богатите
винаги имат много приятели.
– Готов съм да се подпиша с двете си ръце, че това, което казваш, е истина, но….

6

Разкази
– Е, най-после да сме на едно мнение...
– Чакай, ти ме прекъсна! Това е твоята истина, но не и моята.
– Че колко истини има тогава? Не е ли само една?
– Една е, но е многолика. Зависи от гледната точка. Много хора – много гледни точки – много
истини. Всеки е хванал своята малка истина и смята, че е единствената. Затова ще сложа твоята и
моята истина една до друга. Аз говоря за живот и здраве, а ти за лекар и лекарства. Аз за истинска
любов, а ти за платени интимни услуги. Аз за истинско приятелство, а ти за интересчии, които чакат
облаги от богатия. Има богати, но нещастни хора. Ние с теб говорим на един и същ език с еднакви
думи, но влагаме различно съдържание в тях. Гледните ни точки са различни, защото ние с теб сме
различни. Не мога да ти го кажа по-простичко от това.
– Мазен си, мамка му стара. Хлъзгав си като риба. Не падаш по гръб като котките. Ако обеднееш, тогава ще разбереш цената на парите. Тогава ще запееш моята песен „Мъни, мъни, мъни”.
– В живота всичко се случва. Може и да обеднея, но принципите си няма да сменя срещу пари!
Не се надявай на това. Бил съм мазен и хлъзгав. Нормално е. Аз съм зодия „риби”. Те са глупави, но
и хлъзгави. Ти като си „дева”, за честен човек ли се имаш?
– Не съм „Дева”, а „Везни”. Близо съм до „Дева”.
– Като си „Везни” тогава, винаги ли си точен в живота си, грешки не си ли правил?
Тук приключих импровизирания диалог с Пешо. Той започна да издребнява, а аз се прибрах в
апартамента.

***
Съдбата ми се подигра. До тук бе светлата част от живота ми. После започна черният период –
Черен в прекия и преносния смисъл на думата. Ослепях!
Само месец и половина след приятелския жест към Милко. В ръката ми избухна тротилова
пресовка. Ослепен, оглушен и еднорък по спешност ме оперираха. Макар и под пълна упойка, усетих как душата ми излезе от тялото още на хирургическата маса. Умрях. Душата ми се издигна във
висините.
– Къде отивам? Семейството ми няма да се справи без мен в този преход.
И чудото стана, защото сега усетих душата ми как се пъхна обратно в мъртвото ми тяло. Възкръснах след повече от денонощие.
Военните лекари положиха неимоверни усилия и ме спасиха. Оцелях, но бях пенсиониран като
инвалид.
Тогава получих друг житейски шамар. Политическите промени доведоха до промени и в отбранителната доктрина. Поделението бе закрито и преместено в друг град. Трябваха пари на държавата за нова казарма и за жилища на военнослужещите. Военното ведомство започна разпродажба
на жилищния фонд в града. Бях в такова жилище и трябваше или да го напусна, или да го заплатя.
Избрах второто. Не исках да се връщам при родителите си в стара малка кирпичена къща. Не исках
децата ми да растат между студени хора и сред омраза. За покупката ми трябваха 11 хиляди и двеста
лева. Моите спестявания и тези на децата бяха около 6000 лв. Родителите ми прибавиха 2 хиляди и
петстотин. Липсваха само 2 хиляди и седемстотин лева. Жена ми и нейните родители трябваше да
ги осигурят. При недостиг, малък кредит от банката бетонираше покупката на жилището.
Точно в този момент един съсед и колега от казармата ми каза:
– Милко събира пари за теб за покупка на жилище.
Жестът на Милко ме трогна, но не ме изненада много. Може би моя приятелски жест към него
и семейството му, го е впечатлил. И ето сега, три години по-късно, е решил да се реваншира. Жестът
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му е неоценим, защото той самия се нуждаеше от пари. Не се усъмних изобщо в неговата честност и добронамереност. След около две седмици време жена ми каза:
– Милко дойде в магазина и ти праща много поздрави.
Умишлено не попитах за парите. Тя, ако искаше, щеше да го направи. Скри го умишлено, за
да не зная паричните й далавери. Лъжата е сигурно на върха на езика й. Ако попитам, щеше да
следва скандал за лъжи и пари. Не исках децата да бъдат свидетели на това. Стигаше ми дето аз
знаех. Защо да разстройвам децата?
Минаха няколко години. Децата създадоха семейства. Аз пък се разведох. Преместих се при
родителите. Подът на една от стаите беше прогнил и се нуждаеше от циментиране. Милко се оказа шофьорът, доставил бетона. Не бяхме разговаряли с него 25 години. Винаги, когато ме видеше
на улицата да се разхождам с придружител, натискаше клаксона. Седнахме на сянка под лозницата. Пръв започнах аз:
– Знам, че си събирал пари, за да ми помогнеш за покупката на апартамента. Дал си ги на
жена ми, но тя скри това от мен. Колко пари си й предал?
– Не помня. Отдавна беше. Не бяха малко. Пазех тетрадката до преди две, три години, но я
изхвърлих, защото не ми трябва.
– Ще те питам по друг начин. Кажи ми параметрите от... – до...
– Не бяха по-малко от три хиляди. Горната граница е под пет хиляди
– Как мина събирането? Трудно ли ти беше?
– Тези, които те познаваха, даваха. Новоназначените, дето не те знаеха, не даваха. Имаше и
такива, които не даваха, но те бяха по-малко от половината.
– Ами нормално е. И други плащаха жилища. Не се сърдя на такива, но ще те попитам за
двама от батальона. Ти ще се сетиш защо. Много им помагах. Сега, когато трябваше те да ми помогнат, направиха ли го? Става дума за Пешо Каруцата и обгорения Иван.
– Не дадоха. В това съм абсолютно сигурен.
– Интересчии винаги е имало и ще има. Но стига за пари и военни да говорим. Кажи как са
хората в семейството?
– Добре сме. Работим и двамата. Синът почина на 20 години. Дъщерята се омъжи тук в града. Разбираме се, уважаваме се.
Милко си тръгна, а аз се отдадох на анализ на току-що чутото. Някогашният ми приятелски
жест към Милко доведе до такъв и от негова страна. Неговият жест е по-ценен от моя, защото бе
последван от около още 150 други благотворителни жеста на хора от командния състав на поделението. Жестовете имаха две цени – финансова и морална. И без събраните пари щях да купя
жилището. Но тогава нямаше да знам за онези около 150 човека, които подпомогнаха един инвалид в неравностойно положение. Тези жестове са още по-ценни, като се има предвид, че са направени във време на преход. Да, всичко си има цена, но понякога го разбираме късно. От някакво
ъгълче на паметта ми изплува една фраза на драматурга Уилям Шекспир: ”Животът представлява
една огромна сцена, на която всички играем някаква роля.” Само че, сценарист е самият живот.
За добро или зло, животът ми даде две роли – на глупак и на добряк. Играх ги доброволно и съвестно. Не мога да преценя в коя бях по-добър.
Може би, ти читателю, ще прецениш по-добре?
Тогава нека бъде така, както ти кажеш!

Петко Абаджиев
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