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 По традиция при всяко Общо събрание на пълномощниците на НАСГБ се открояват стоящи 
за разглеждане въпроси, които акцентират общото внимание и стават причина за разгорещени 
дебати. Очаквано този път на Общото годишно-отчетно събрание на асоциацията, провело се на 5 
март в Клуба на инвалида, на ул. „Весела” 30 в Пловдив,  това бяха предложените в точка 8 от 
дневния ред изменения в Устава, в резултат на намерението на Управителния съвет на асоциаци-
ята да „почисти градинката си”, като наложи като неотменно правило изискването: „Асоциацията 
на сляпо-глухите – за сляпо-глухите!”.  

 Най-разноликите де-
бати се разгоряха по пред-
ложението на УС в чл. 8, 
ал.3, като цяло в асоциаци-
ята, участието на членовете 
- други физически лица 
(виждащите и чуващите, и 
останалите, които не са 
сляпо-глухи), да се сведе 
до 5 процента спрямо об-
щия брой на сляпо-
глухите членове на 
НАСГБ, вместо досегашни-

те 20%, и това да бъдат хора с действителен и значим принос към дейността на асоциацията и те-
риториалните организации. Очевидно председателите на ТО изпитваха неудобството да отстра-
нят тези хора от своите редици,  установили вече приятелски връзки със сляпо-глухите, немалко 
от тях и дългогодишни членове. Постави се въпросът: „Какво да правим с тези хора, още повече, 
че част от тях вече са си платили членския внос за годината?”. Някои предложиха компромисен 
вариант – да се оставят в организациите през тази година, като им се обясни, че от догодина се 
налага да напуснат членството и ако имат желанието да помагат, да го правят като приятели и 
съмишленици. На това обаче решително се противопостави председателката на Контролния съвет 
Маринка Спасова, която заяви, че всяко нарушаване на 5-процентната квота след регистрацията 
на измененията на Устава в съда е вече незаконно и ще бъде санкционирано лично от нея и оста-
налите членове на контролния съвет. Изходът е на хората внимателно да се обясни защо е нужно 
да напуснат редиците на НАСГБ и че това не пречи те да 
останат приятели на сляпо-глухите хора и да продължават 
да им помагат, както могат. А що се отнася до платеният 
вече членски внос, то той да им се върне, ако те просто не 
решат от добри чувства да го дарят на организациите. Все 
пак пълномощниците трудно преглътнаха „горчивия хап” 
и се стигна до няколко прегласувания на решението, дока-
то се достигне до заветното „да” на най-малко 2/3 от пъл-
номощниците (поне 12 от общо 18 присъстващи). Проби-
вът дойде от „вечния бунтар” Димитър Станев от Велико 
Търново, който най-после обяви, че ще гласува положи-
телно. Примерът му бе последван от неколцина други, та-
ка че в края на краищата бройката на подкрепили промя-

НАСГБ „ПОЧИСТВА ГРАДИНКАТА СИ”… 
 

Общото годишно отчетно събрание на асоциацията пре-
мина под девиза: „Асоциацията на сляпо-глухите –  
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ната в чл.8 достигна дори до 14.  
С 15 гласа бяха подкрепени и 
измененията в чл. 9, като тери-
ториалните организации само 
ще приемат документите на кан-
дидат-членовете – сляпо-глухи и 
други физически лица, а утвърж-
даването и на двата вида члено-
ве ще става от Управителния съ-
вет на НАСГБ, съгласно досега 
действащата разпоредба на чл. 
26, т.26. 
 Сравнително по-малко бя-
ха вълненията около необходи-
мостта редица хора от асоциаци-
ята, членуващи в нея като сляпо-
глухи, да напуснат редиците й 
поради това, че по медицински 
показатели не отговарят на изис-
кванията за членство – загуба на 
слух най-малко 45 децибела на 
по-добре чуващото ухо и най-малко 71 на сто загубена работоспособност по отношение на зри-
телното увреждане. Вероятно липсата на съпротива дойде от факта, че тези изисквания не са от 
вчера, но просто досега не са били спазвани изрично. Принципът обаче си е принцип и срещу не-
го не може да се търсят аргументи. Някои от председателите и сътрудниците също така не са из-
числявали правилно зрителната и слуховата загуба съгласно медицинските наредби,  за което УС 
ще организира през 2010 г. практически обучителни семинари. Значителна част от отпадналите 
лица вероятно отговарят на нормите за членство, но поради немарливост от страна най-вече на 
ръководствата на организациите в асоциацията, са представени стари и неактуални вече меди-

цински документи със занижени показатели. Така напри-
мер председателят на ТО – Варна Станчо Добрев възроп-
та срещу отпадането на няколко члена от неговата орга-
низация с аргумента, че всички те далеч надвишават 
изискванията. След като обаче му бяха прочетени и по-
казани представените в централата на асоциацията доку-
менти за всеки от тях, той се увери, че в случая е спазен 
принципът. Впрочем за такива случаи се изисква да се 
представят нови медицински документи, удостоверява-
щи, че в момента хората вече отговарят на критериите и 
те да бъдат приети отново в организациите. Тук трябва 
да се подчертае, че общо 20 териториални организации 
имат лица, неотговарящи на критериите за сляпо-глухота 

и всяка от тях е уведомена със специално писмо, като поименно са изредени отпадналите лица и 
причините за отпадането на всеки от тях. 
 Като изключим промените в Устава, останалата работа на Общото събрание премина при 
добър ред и положителна нагласа от страна на пълномощниците. Събранието започна със ставане 
на крака и едноминутно мълчание в памет на наскоро напусналия ни председател  на ТО-Шумен 
и пълномощник на Общото събрание Цвятко Найденов. Последва връчването на златна значка на 
асоциацията на доскорошния член на УС на НАСГБ и председател на ТО - Варна, Станчо Добрев 
по случай неговата 75 годишнина. В изказванията си по предварително представените доклади на 
УС и КС на НАСГБ пълномощниците за пореден път откроиха задоволството си от стабилния 
път, по който върви асоциацията на сляпо-глухите във всичките посоки на своята дейност. Бяха 
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направени и редица предложения за още по-добра и ефектив-
на работа. Акцентира се върху нуждата от още по-единни, ак-
тивни и решителни действия на организациите на и за хората 
с увреждания в отстояването пред правителството на правата 
и нуждите на инвалидите у нас. Изтъкна се желанието на хо-
рата за по-тесни връзки със своите съсъдбеници от съседните 
страни, чието начало бе поставено с посещението на самодей-
ците през декември в Констанца – Румъния. Бе поставен и 
въпросът за това, рехабилитацията на сляпо-глухите, особено 
що се отнася до мобилност и ориентиране в пространството, 
да се извършва или да продължи и по местоживеене на хора-
та, където всъщност те имат най-вече нужда от тези умения. 
Обичайно, с острота от изказващите се, бе поставен и въпро-
сът за нуждата от търсене на допълнителни източници на фи-
нансиране поради хроничния паричен недостиг. Председате-
лите на ТО обаче не пожелаха да поемат ангажимента, пред-
ложен им от ръководството на НАСГБ, да осигурят от даре-
ния по десет или дори по пет лева на член от съответната организация извънбюджетни средства, 
като се скриха зад неангажиращата постановка, че „всеки ще търси допълнителни средства” за 
дейността на организациите си. Така, общо за финансирането на асоциацията сигурни останаха 
онези регламентирани 164 490 лв. (163 200 лв. държавна субсидия, плюс 1290 лв. членски внос, 
който остава в ТО) , а за повече – каквото дойде. Което на практика означава, че председателите, 
които и досега са осигурявали допълнителни средства, ще продължат да си решават успешно 
проблемите, а останалите ще продължат да се оплакват от немотия. 
 Ако трябва с няколко думи да обобщим работата на тазгодишното Общо събрание на 
НАСГБ, то се откроява изводът, че и в тези трудни времена на финансова и икономическа криза, 
Националната асоциация на сляпо-глухите в България не се отклонява от избрания път, въпреки 
бариерите и препятствията. Тя върви неотклонно напред и чертае нови перспективи пред основ-
ната си роля, в името на което е създадена преди 13 години – да бъде в помощ и да променя към 
по-добро тежкия живот на хората с комбинирани зрителни и слухови увреждания у нас. 

 

Емил ПЕХЛИВАНОВ 

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

Както е известно, в края на всяка година в 
НАСГБ се прави актуализация на базата дан-
ни на членския състав на асоциацията, които 
се изискват от териториалните организации. 
Нерядко обаче е установявано, че се получа-
ва непълна или неточна информация. В края 
на 2009 г. и в началото на 2010 г., при обра-
ботката на данните за членския състав на ор-
ганизациите за 2009 г., отново се констатират 
подобни слабости, както в медицинската до-

кументация на членовете, така и други данни, 
относно членството им в НАСГБ. Установява 
се, че дори са допуснати членове с под 70.99 
% загуба на работоспособност по отношение 
на зрението. Това показва, че председателите 
и сътрудниците са затруднени в разчитането 
и обработката на информацията. Не се обръ-
ща внимание на процентите, най-вече на за-
губа на зрение, от решенията на ТЕЛК и 
НЕЛК. Този проблем съществува, защото в 

  КРИТЕРИИТЕ ЗА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА 
НА СТЕПЕНТА НА ЗАГУБА  

НА ЗРЕНИЕ И СЛУХ 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСГБ 
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експертните решения се вписва процент загу-
бена работоспособност от всички заболява-
ния, а не само от очното. Такива случаи има 
най-вече в ТО в Асеновград, Хисар, Шумен, 
Русе, Стамболийски, Ямбол и др. 

Съществува и друг масов проблем в 
някои организации. Например в ТО Неделино 
през 2009 г. всички аудиограми са издадени от 
един ушен лекар, а не от ЛКК, както е съглас-
но устава на НАСГБ, чл. 8, ал.2, т.2: „със загу-
ба на слуха най-малко 45 (четиридесет и пет) 
децибела на по-добре чуващото ухо, според 
аудиограма, издадена от ЛКК по УНГ, с отбе-
лязана и за двете уши слухова загуба в деци-
бели. Ако в експертното решение от ТЕЛК 
или НЕЛК е отбелязано наличието на практи-
ческа глухота, пълна глухота или глухонемо-
та, не се представя аудиограма от ЛКК по 
УНГ”. Подобни пропуски съществуват час-
тично и в други ТО – Бургас и Варна. Има и 
организации, които са пропуснали да изпратят 
комплекта документи на новоприети членове 
– например ТО Варна. 

 Констатира се и още един сериозен 
проблем – надвишаване на 20-те процента ли-
мит на други физически лица (ДФЛ), спрямо 
общия членски състав на съответната терито-
риална организация. Например, към 
31.12.2009 г. в ТО Шумен членуват 29 сляпо-
глухи лица, т.е. те имат право на 5 члена, кои-
то да са ДФЛ (трябва да бъдат най-малко 30 
сляпо-глухи лица, за да имат право на 6-ти 
ДФЛ). Така общата членска маса на шуменс-
ката организация трябва да бъде 34 члена. 
Въпреки това ТО - Шумен представят 10 чле-
на като други физически лица (което съответ-
ства на 50 сляпо-глухи членове), а не 5, спря-
мо 29-те сляпо-глухи членове. 

За всички тези нарушения, председате-
лите и сътрудниците на съответните терито-
риални организации, са уведомени. 

През последните години асоциацията 
ни основателно търпи забележки от ССБ и 
СГБ, че има членове, най-вече на ССБ, които 
имат добър остатъчен слух, а  по аудиограми 
се водят с високи децибели загуба на слуха, 
въпреки, че нормално общуват, без помощта 
на слухов апарат. 

Ето защо трябва отговорно да се преос-
мисли отношението на всички в НАСГБ по 
този проблем и най-вече от председателите и 

сътрудниците на териториалните управителни 
съвети на териториалните организации. Исти-
на е, че аудиограмите са здравни документи. 
Както при ССБ, има членове с частично или с 
остатъчно зрение, а при глухите – с остатъчен 
слух или тежко чуващи, то и при сляпо-
глухите има членове с частични или остатъч-
ни зрение и слух. 

Спрямо Наредба на медицинската ек-
спертиза на работоспособността, диферен-
циацията на слуховото увреждане, с посочени 
проценти на намалена работоспособност по 
отношение на слуха, към слуховата загуба в 
децибели (дб), е както следва: 
1. Нормален социално адекватен слух – слу-
хова загуба (СЗ) до 35 децибела (дб): 0%. 
2. Намаление или загуба на слуха: 2.1. теж-
ко чуване:  2.1.1. от 35 до 45 дб: 15%,  2.1.2. 
от 45 до 55 дб: 35%,  2.1.3. от 55 до 65 дб: 
50%. Хората с тежко чуване имат остатъчен 
слух. 2.2. практическа глухота (от 65 до 90 
дб СЗ): 60%. Взема се предвид възможността 
за подобряване на слуха след слухопротезира-
не. Хората с практическа глухота са с части-
чен слух и ползват слухови апарати, благода-
рение на които комуникират. Без слуховите 
апарати те чуват гласове и други звуци, но не 
могат да различават думите и комуникацията 
е трудна или невъзможна. Някои от тях са с 
късно увреден слух и са дългогодишни опит-
ни самодейци. Тези индивидуални изпълните-
ли са гръбнака на нашите самодейни състави. 
2.3. пълна глухота (над 90 дб СЗ):  2.3.1. без 
увреждане на говора: 70%,  2.3.2. с уврежда-
не или липса на говор: 80%. Хората с пълна 
глухота (над 90 дб) не чуват никакви звуци 
без слухов апарат. Някои от тях могат да бъ-
дат слухопротезирани с по-мощни слухови 
апарати или с кохлеарни импланти и след това 
имат определена възможност да комуникират. 
Обикновено това са хора, които не са оглуша-
ли от ранна възраст, затова са развили говора 
си и са тренирали слуха си. Останалата част 
от хората с пълна глухота (над 90 дб) имат 
толкова увреден слух, че не могат да бъдат 
ефективно слухопротезирани. Друг важен 
фактор е, че те са оглушали от рождение или в 
много ранна възраст, при което не са развили 
говор и слухово възприятие. Те не подлежат 
на корекция чрез слухопротезиране и слухо-
вият апарат им е безполезен. Поради това те 
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не могат да комуникират слухово. 
По очната диагноза, според Наредба-

та на медицинската експертиза на работос-
пособността, загубата на работоспособност 
по отношение на зрението се диференцира 
на 3 групи:  

а) 50%-70.99% (бившата 3-та група) 
– такива хора, съгласно устава на НАСГБ ня-
мат право на членство в асоциацията като сля-
по-глухи лица. Хората от тази група са с доб-
ро остатъчно зрение. 

б) 71%-90.99% (бившата 2-ра група) 
– тези хора са слепи с остатъчно зрение (0,05-
0,09  визус) и съгласно устава могат да члену-
ват в НАСГБ като сляпо-глухи. 

в) 91%-100% (бившата 1-ва група) – 
хора с практическа слепота. Тук попадат на-
пълно слепи (0,00 визус) и слепи с частично 
зрение (0,01-0,04 визус)  

Спрямо диференциацията на слухо-
вото и зрителното увреждане се счита, че 
при сегашния членски състав на НАСГБ 
обективно имаме следните основни групи 
членове: 
 СЛЯПО-ГЛУХИ СЪС ЗАПАЗЕНИ В 
ОСТАТЪЧЕН ИЛИ ЧАСТИЧЕН РАЗМЕР, 
ИЛИ ДВЕТЕ СЕТИВА, ИЛИ ПОНЕ ЕДНОТО 
ОТ ТЯХ 
 - С остатъчно зрение (0.05-0.09 визус – 
над 70.99%) и тежко чуване (от 45 dB до 65 
dB) 
 - С остатъчно зрение (0.05-0.09 визус – 
над 70.99%) и практическа глухота (от 65 dB 
до 90 dB) 
 - С остатъчно зрение (0.05-0.09 визус – 
над 70.99%) и пълна глухота (над 90 dB) – 
ползващи слухови апарати. 
 - С остатъчно зрение (0.05-0.09 визус – 
над 70.99%) и пълна глухота (над 90 dB) – не-
подлежащи на корекция чрез слухопротезира-
не. 
 - Практическа слепота (с частично зре-
ние – 0.04-0.01 визус – над 90.99%) и тежко 
чуване (от 45 dB до 65 dB). 
 - Практическа слепота (с частично зре-
ние – 0.04-0.01 визус – над 90.99%) и практи-
ческа глухота  (от 65 dB до 90 dB). 
 - Практическа слепота (напълно слепи – 
0.00 визус – 100%) и тежко чуване (от 45 dB 
до 65 dB). 
 - Практическа слепота (напълно слепи – 

0.00 визус – 100%) и практическа глухота (от 
65 dB до 90 dB). 

СЛЯПО-ГЛУХИ С ТЕЖКИ ЗРИТЕЛ-
НИ И СЛУХОВИ УВРЕЖДАНИЯ 
(имат минимално наличие на двете сетива или 
само на едното сетиво, на границата на загу-
бата – например при слуха, ползват много мо-
щен слухов апарат) 
 - Практическа слепота (с частично зре-
ние – 0.04-0.01 визус – над 90.99%) и пълна 
глухота (над 90 dB) – ползващи слухови апа-
рати 
              - Практическа слепота (с частично 
зрение – 0.04-0.01 визус – над 90.99%) и пълна 
глухота (над 90 dB) – неподлежащи на корек-
ция чрез слухопротезиране 
 - Практическа слепота (напълно слепи – 
0.00 визус – 100%) и пълна глухота (над 90 
dB) – ползващи слухови апарати 

ТОТАЛНО СЛЯПО-ГЛУХИ (с пълна 
загуба на зрението и слуха) 
   -Практическа слепота (напълно слепи – 
0.00 визус – 100%) и пълна глухота (над 90 
dB) – неподлежащи на корекция чрез слухоп-
ротезиране 

Всяка група сляпо-глухи може да се 
раздели в няколко варианта в зависимост дали 
зрителното и слуховото увреждания са настъ-
пили по рождение или са придобити в по-
късна възраст. В някои от случаите на лица 
със сляпо-глухота е възможно наличието и на 
интелектуални затруднения или психически 
разстройства. 

Тотално сляпо-глухите (напр. Емил Ди-
мов) и тези с тежки зрителни и слухови ув-
реждания (напр. Боряна Коскина) са най-
малката група членове на НАСГБ, но са в теж-
ко неравностойно положение, нуждаещи се 
задължително от интерпретатори-
придружители.  Най-голямата група членове 
на НАСГБ е от тежко чуващите (от 45 до 65 
дб слухова загуба) с над 70,99 % загуба рабо-
тоспособност по отношение на зрението (с 
остатъчно зрение, с частично зрение или с 
пълна слепота). 

От тази диференциация е видно, че е 
голям диапазона на степента на увреждания, а 
оттук следва строго индивидуалния подход и 
програма за рехабилитация на всеки член. То-
ва изисква в НЦРСГ „Хелън Келър” да има и 
екип от психолог, социолог, офталмолог, спе-
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циалист по УНГ. За съжаление засега държа-
вата не е осигурила наличието на такъв екип. 

Всички дотук посочени групи са в по-
малка или по-голяма степен лица със сляпо-
глухота, т.е. облика и същността на асоциаци-
ята. 

От всичко казано дотук, при комбини-
раното увреждане на зрението и слуха, освен 
загубата на зрение, особено важна е слуховата 
загуба, за да отговарят на комбинираното ув-
реждане – сляпо-глухи (така е възприето в Ру-
сия и в България). Във всички останали стра-
ни водещото увреждане е глухотата (която 
води до проблеми в развитието на речта, а в 
някои случаи и в интелекта), а не слепотата и 
не случайно хората с комбинирано увреждане 
на зрението и слуха там се наричат глухо-
слепи ( на англ.: „deafblind”). 

С изложеното дотук искаме да подчер-
таем, че нито Управителният съвет, нито Кон-
тролният съвет или председателят на НАСГБ 
имаме субективни съображения, а напротив – 
искаме да се изясни кои хора отговарят на 
критериите за увреждане на зрение и слух, за 
да имат право на членство в асоциацията. 
 За съжаление, констатира се, че има чле-
нове, на които са изписани слаби слухови апа-
рати и те не могат да ги ползват. Явно е, че 
между ушните лекари и фирмите-доставчици 
има изградена схема: с цел фирмите да си пла-
сират слуховите апарати, ушните лекари ги 
изписват срещу някаква комисионна. От това 
страда и държавата, като незаконно се източва 
държавния бюджет, а за хората, които се нуж-
даят от по-мощни слухови апарати, няма пари. 
За решаването на този проблем в Наредбата 

трябва да се включи следното: за хора с голя-
ма загуба на слух да се изписват мощни слу-
хови апарати – с цена 800-1200 лв. Председа-
телят на НАСГБ писмено е представил стано-
вище и трябва да продължим да настояваме 
пред министъра на труда и социалната поли-
тика и пред министъра на здравеопазването за 
решаването на този наболял проблем. 

В досегашната практика слепите с по-
добър слух бяха приемани в асоциацията за 
членове като други физически лица (ДФЛ). 
Някои от тях обаче се явяват на ушен лекар и 
после представят аудиограма с високи децибе-
ли, дори някои с над 80-90 децибела, за да бъ-
дат приети като сляпо-глухи членове, а разго-
варят и общуват без помощта на слухов апа-
рат. Това е проблем на здравната система и 
затова трябва да бъдат убедени здравните и 
социалните органи, а също и да се проведе ра-
зяснителна работа сред членовете на ССБ, 
чрез председателите на ТО на НАСГБ и на 
ТСО и РСО на ССБ, за  необходимостта от 
даване на обективна аудиограма с реални де-
цибели слухова загуба и ограничаване на това 
негативно явление за двете организации – 
ССБ и НАСГБ. 
 Поради тези причини, Управителният 
съвет, като взе предвид Наредбата на меди-
цинската експертиза на работоспособността, 
изготви и прие Наредба за реда и условията за 
членство в НАСГБ.  
 
 

Димитър ПАРАПАНОВ – 
председател на НАСГБ 

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

 На следващия ден /16-ти септември/ е 
самият поход. Хващаме трамвая, за да стиг-
нем до мястото на срещата с всички остана-
ли участници /около 500 души/ - един от пар-
ковете. Отнема ни малко време да разучим 
как стоят нещата с билетите – те се прода-
ват автоматично, всеки е с посочени дата и 

час, но кондуктор не срещаме. Пристигаме и 
се сливаме с общата маса хора с увреждания 
и асистенти, но скоро се открояваме, защото 
обличаме жълти, червени и сини дъждобрани 
– те ще ни отличават като българи /освен 
националния трибагреник, разбира се/. Разпо-
лагаме и със свирки, флагчета и текст на пе-

НИЕ И ПОХОДЪТ НА СВОБОДАТА 

/ ПЪТЕПИС/ 

ІІІ  - (последна) част 
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сен /на английски/, 
който ще пеем. 
Другите национал-
ности също имат 
отличителен белег 
– боа и розови пера, 
червени балони-
сърца... /по-късно 
ще получим от чер-
ните тениски с ем-
блемата на похода/.  
 Потегляме. По 
неведоми пътища именно ние, българите, се 
оказваме начело на похода. Снимат ни – фо-
тоапарати, камери – вечерта ни дават по 
страсбургската телевизия. Стигаме до Евро-
парламента и се пръсваме пред него – ще се 
чака. 
 Срещата с Интегрупата по увреждани-
ята се провежда в пленарната зала на Евро-
парламента – пространство, което някак си 
побира всичките 500 протестиращи, всички 
инвалидни колички и кучета-водачи. Говори се 
доста – най-вече се описват проблемите в 
различните европейски страни. Българските 
проблеми се оказват сходни с тези в Испания. 
Дискусията приключва с пристигането на Йе-
жи Бузек – председател на Европарламента, 
който приема исканията на протестиращите 
и поема обещание да даде подкрепата си за 
каузата на личната помощ.  
 За последен път успяваме да отскочим 
до вече обикнатия център на града, да си ку-
пим по още някоя сладка картичка с акварел и 
последен сувенир. Вечерта приключва с барбе-
кю и купон – Европейската мрежа за незави-
сим живот има рожден ден. Пеем национал-
ния химн, после „Легнало е Джоре дос”... 
 17-ти септември е ден за равносметка и 
планиране на следващите стъпки. Освен това 
прибираме багажа – ще тръгваме за Залцбург. 
За последно се снимаме пред „нашия” ръкав 
на река Ил. Отново Германия – пътища в ре-
монт, звукоизолиращи стени. Отново Авст-
рия. В Залцбург /името означава „Замък от 
сол”/ пристигаме вечерта, хотелът е уютен и 
както ще разберем сутринта – точно до 
скалния тунел към старата част на града. 
Наговаряме се да станем необикновено рано, 
за да видим каквото можем – инак Страсбург 
ще се окаже единственият град, който сме 

видели, мина-
вайки през се-
дем държави. 
И се получава 
– дори неочак-
вано добре. 
Почти на бе-
гом успяваме 
да видим /и 
снимаме/ Ка-
пуцинския 
фонтан, река 

Залцах /Солената река/, градините на двореца 
Мирабел, францисканската църква, къщата 
на Моцарт и катедралата, опожарявана и 
възстановявана осем пъти. Това стига – тол-
кова барокова архитектура и статуи направо 
ни задръстват душите /и фотоапаратите/. 
Таксата за посещение в родната къща на Мо-
царт е височка – седем евро, но бонбоните 
„Моцарт” са само по три евро и нещо.  
 Потегляме за Будапеща в отлично наст-
роение. Установяваме, че и в Унгария ги има 
вездесъщите звукоизолиращи стени, но пейза-
жът като цяло е еднообразен Пристигаме в 
Пеща по тъмно, минаваме над „тих бял Ду-
нав” /разкошна гледка!/; ще спим в Буда. Хо-
телът отново се оказва със спорна достъп-
ност – за извинение сме поканени на вечеря. 
Унгарската кухня е чудесна – поне на нас ни 
харесва повече от френската. Ала няма да 
видим Будапеща – рано сутринта трябва да 
се тръгва за София, ако искаме да пристиг-
нем навреме. Останалата част от пътя ни е 
позната – Белград, сръбските реки и планини. 
Пристигаме в София късно – няма за кога да 
се сбогуваме.  
 Илиана Иванова действа бързо – това 
проличава за втори път. Уредена е среща 
със заместник-министъра на труд и социал-
ната политика Валентина Симеонова, коя-
то вече мисли за средства за лична помощ. 
Но историята не приключва дотук – тя е с 
отворен край и не защото Поход на свобода-
та се организира на всеки две години, а за-
щото в България наистина предстоят ре-
форми, пръв сигнал за които вероятно ще 
даде българският вариант на Похода на 
свободата. 

Боряна ВЕСЕЛИНОВА  
-край-  
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От скоро в централата на НАСГБ и на 
НЦРСГ в Пловдив има нова придобивка. В ко-
ридора на сградата на ул. „Весела” 30 бе мон-
тиран кафе-автомат, откъдето служителите на 
асоциацията и клиентите на рехабилитацион-
ния център могат по всяко време да се снабдя-
ват с различни видове кафе, капучино, горещ 
шоколад, чай, топло мляко. И за да бъде авто-
матът достъпен и за незрящите, без да се налага 
да търсят чужда помощ, на съответните места 

са поставени и брайлови надписи, за да се ори-
ентират хората къде трябва да натиснат, за да 
получат желаната напитка, със захар или без да 
бъде и на каква цена. По този начин още вед-
нъж ръководството на асоциацията показва 
своята загриженост за сляпо-глухите хора и съ-
действа за тяхната самостоятелност при взема-
не на решения. 

Снежанка КИРЧЕВА 

ТОПЛИ НАПИТКИ ЗА ВСИЧКИ 

 На 12 февруари в града ни бе организира-
но голямо тържество, организирано от РСО на 
слепите, Рехабилитационния център, Клубът по 
арт терапия в кв. Тракия, на което присъстваха 
и 12 члена на ТО на сляпо-глухите. При него 
три празника бяха обединени в едно – Трифон 
Зарезан, - Денят на лозаря и неговото трудолю-
бие, Свети Вален-
тин – на младостта 
и любовта и не на 
последно място – 
Сирни Заговезни, 
когато хората си 
искат и получават 
прошка. Тези три 
празника олицет-
воряват едно и съ-
що нещо – почит, 
обич, трудолюбие 
и задружност! 
 Тържеството, 
открито от г-жа 
Лазарова – предсе-
дателка на ПСО на слепите, продължи с дегус-
тация на 23 вида червено и 4 вида бяло вино, 
както и 8 вида люта ракия, журирани от техно-
лози от селскостопанския техникум. Г-жа Анка 
Ненова – инженер-технолог по вината, изнесе 
интересна беседа за производството на белите 
и червените вина и тяхното значение. Произво-
дителите на най-качествената продукция полу-
чиха награди. За придобиване на шеговит ха-

рактер на събитието се връчиха грамоти и за 
най-кисело вино и напарфюмирана ракия. 
 На всички присъстващи бяха раздадени 
валентинки с интересни пожелания. 
 Дойде време и за конкурса между майсто-
рите на най-добрите кулинарни постижения. Бе 
дадена дефиниция за това, кой е най-добър ку-

линар, а именно, че това 
е този, който яде само 
най-отбраното, а остана-
лото – за приятели, че 
един готвач не пълнее, а 
само хубавее и т.н. В 
края на краищата първо 
място сред кулинарите 
стана Павлинка Димит-
рова със своята много 
красива питка, с варено 
пиле в средата, цялата 
обградена с бисквитки 
във вид на валентинки и 
надписи. На второ място 
се класира баницата на 

Ганка, оформена във вид на сърце. Накрая, раз-
бира се, всички си хапнаха от приготвените 
вкусотии. 
 Проведе се и конкурс за най-добра назд-
равица. 
 Веселието продължи с кръшни хора и 
танци. 

 
Върбинка СТАНКОВА 

В ТО: Шумен: 

ОБЕДИНИХМЕ ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДНО 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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В ТО: Варна: 
 

СТАНЧО ДОБРЕВ ЗАКОВА 75-ТЕ  
В ЦАРСКИ  ОДЕЖДИ! 

Тържествено, вълнуващо и по 
оригинален начин сляпо-глухите от морс-
ката столица отпразнуваха в уютното за-
ведение „Бабината къща” 75-годишния 
юбилей на стоя дългогодишен председа-
тел Станчо Добрев. На рожденика бе под-
несен поздравителен адрес, в който нак-
ратко бе описан неговият живот, служебна 
кариера и житейски завоевания. Един пъл-
ноценно живян живот, изпълнен с мла-
дежки пориви и дръзновения, с мечти и 
успехи, с пословично трудолюбие, с лю-
бов към близките и приятелите. Своите 
желания и стремежи,  нестихващата си 
любов към всичко най-красиво и ценно в живота Станчо е изразил в своите стихове: 

 Гостите бяха приятно изненадани, когато юбилярът се появи в одеждите на български 
цар – с царска мантия и корона. Гордо и тържествено Станчо Добрев се качи на малката сце-
на на фона на величествената музика от операта „Аида”, а от другия край се появи и  неговата 
„царица”, в прекрасни дрехи и корона, носеща поднос с красива торта, със запалени свещи. 
„Царицата” поздрави „Негово величество” с мили и прочувствени стихове: 
  
 Седемдесет и пет години е отброил часовника безгрешен днес. 
 Какво ли става във Вашата душа на този празник днешен? 
 Навярно тя е раздвоена, усеща радост и тъга, 
        но Бог Ви е дарил със сила, която Ви държи ежедневно на крака. 
        И само сънят и любовта отнемат от плещите Ви тежестта. 
        Бъдете жив и здрав, желая Ви щастие, много радост и вечна младост! 
 
 Празникът започна с народни хора, продължи с вечното танго „Компарсита”, последва-
ха танци и всеобщо веселие. Изпя се и „Многая лета”. Юбилярът получи много цветя и пода-
ръци. 

Ганка ПАРАСКЕВОВА 

Да имам още много изкушения 
и нито едно да не бъде последно! 
Да имам много прозрения 
и след всяко едно да бъда потребен! 
 
Да имам приятели – малко, но верни! 
Да имам надежди- 
щастливи дни и нощи в безброя! 
Да имам още много любови, 
но една само моя да бъде! 
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 На 12 февруари в Клуба на инвалида се съб-
рахме голяма част от членовете на териториалната 
ни организация да отпразнуваме заедно двата чу-
десни февруарски празника – на лозаря и винаря – 
Трифон Зарезан и на любовта – Свети Валентин. И 
както е традицията и ние се постарахме да ги отбе-
лежим весело и с висок градус на настроението. За 
целта си бяхме подготвили наръч лозови пръчки, 
които бяха зарязани от стария и изявен лозар от кв. 
Коматево на Пловдив Стоян Атанасов. На всяко 
зарязване на отделната пръчка се изричаше благос-
ловия за здраве, берекет и любов през годината. 
Вдигнахме наздравица с домашно червено вино и 
замезихме с вкусни сандвичи и пуканки. Илия Кър-
джанов беше приготвил за присъстващите вален-
тинки, от които всеки си издърпваше и на висок 
глас се прочиташе записаното вътре пожелание. 
Настана шумно веселие, със смях, закачки и забав-
ни коментари. Не липсваха, разбира се и музикални 
поздрави, песни и танци. 

Снежанка КИРЧЕВА 

В ТО Пловдив: 

БЛАГОСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВЕ,  
БЕРЕКЕТ И ЛЮБОВ! 

 
НА ДВОЙНИЯ ПРАЗНИК СЕ  
ПОВЕСЕЛИХМЕ ОТ СЪРЦЕ 

 Деня на виното и любовта за поре-
ден път отпразнува на 12 февруари спор-
тен клуб „Марица”- Пловдив. След прик-
лючване на официалната програма в Клу-
ба на инвалида, спортистите се преселиха 
на улица „Ландос”, където празникът 
продължи с пълна сила. Председателят 
Кирил Дамянов,  заедно със своите по-
мощници Марин Маринов и Ася Бурова,  
се беше постарал да не липсва нищо на 
масата. Вкусните сладкиши и апетитните 
мезета, дарени от пловдивските фирми 
„Аги” и „Краси”, гарнирани с подходящи 
питиета, вдигнаха градуса на настроение-
то. Танците и веселието продължиха до 
късно вечерта, а на раздяла всички си по-
желаха догодина клубът да има повод за 
о щ е  п о - г о л я м  к у п о н . 
 

 
Димка СИМЕОНОВА 

* * * * * * *  

 Тази година представите-
лите на политическа партия 
ГЕРБ в Пловдив бяха в осно-
вата на организираните тър-
жества за отбелязване. Денят 
на виното и любовта в града 
под тепетата. Почти във всич-
ки райони на 13 февруари от 
рано сутринта цареше праз-
нично настроение.Такова беше 
то и в квартал „Тракия”, пред 
един от големите хипермарке-
ти. Младите ентусиасти подг-
ряваха гостите с  игривите тра-
кийско-родопски ритми, раз-
насящи се от мощната уредба 
и дъхавото брестовишко вино. 
Организаторите бяха подгот-
вили за присъстващите специ-
ална празнична фолклорна 
програма. Всеки от тях получи 

цветни балони и календарчета. 
 Около 11.30 часа под га-
лещите лъчи на февруарското 
слънце започна истинското 
веселие. За тази цел кметство-
то БЕШЕ ПОКАНИЛО ДУЕТ 
„НАСТРОЕНИЕ” И ГРУПА 
„ЗДРАВЕЦ” от териториална-
та организация на сляпо-
глухите в Пловдив. Семейният 
дует нажежи сцената с буйни 
ритми и танци. Българската 
естрада премина в македонска 
кръшна песен и се превърна в 
прелюдия към следващата 
част от веселието. Фолклорна-
та група и нейните солисти 
пък представиха някои от най-
известните си народни песни, 
а инструменталистите завър-
шиха  с традиционното тра-

кийско хоро. 
 Докато отпиваха от хуба-
вото вино и отдъхваха от нап-
режението, нашите изпълните-
ли приемаха поздравленията 
на организаторите, които чис-
тосърдечно си признаха, че в 
интерес на истината не са 
очаквали хора със сериозни 
увреждания така   добре да за-
бавляват хората с помощта на 
своето изкуство. „Пак ще ви 
поканим, да знаете. Надяваме 
се да имаме още много такива 
срещи и да си помагаме взаим-
но”, каза на раздяла главният 
виновник за този прекрасен 
ден, г-жа Хаджиева. 

 
 

Кирил ДАМЯНОВ 

ПОДАРИХМЕ НА ХОРАТА СВОЕТО ИЗКУСТВО 
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В ТО – Стара Загора: 

85-ГОДИШНАТА ИВАНКА АНТОНОВА 
ЗАКИЧИ С МАРТЕНИЦА ПЪРВЕНЦИТЕ НА ГРАДА 

  Дори и вледеняващият зимен студ не мо-
жа да попречи на изпълнението на нашите 
идеи, свързани с предстоящите празници. 
Закупиxме бяла и 
червена прежда и 
две от най-добрите 
ни майсторки на 
плетивото - Ирина 
Тенева и Умугул 
Рашид, се 
нагърбиxа със зада-
чата да изплетат 
традиционни бъл-
гарски мартеници. 
Аxнаx от изненада, 
когато само след 20 
дни ми съобщиха, 
че вече са готови. 
Мартениците бяха 
толкова красиви!
Очевидно между белите и червените конци 
двете жени бяха вплели и частица от душата 
си. 
 Рано сутринта на 1-ви март, начело с баба 
Марта, облечена в национална носия (85 го-
дишната актриса Иванка Антонова), отидохме 
да закичим най-напред областния управител 
Йордан Николов. С неустоимия си чар и ту ве-
сели, ту дълбоко смислени наричания, баба 
Марта веднага плени всички ни и ни накара да 
се засмеем от сърце. За поздрав тя рецитира на 
г-н Николов свои стихове и му пожела „да ос-
тарее и да побелее като Стара планина”! Поне-

же бяхме решили на този ден да закичим всич-
ки управници на гр.Стара Загора, не можаxме 
да се възползваме от поканата на г-н Николов 

да останем на 
кратка среща с не-
го, но в най-скоро 
време ще го напра-
вим. 
 И така, с вече 
пеещата баба Мар-
та, влязохме в Об-
щина Стара Заго-
ра. Там закичихме 
с мартеници кмета 
и заместник кмето-
вете на града ни, 
председателя на 
Общинския съвет 
и много други ръ-
ководни кадри, ра-

ботещи там. 
 Успяxме да изненадаме и дори да просъл-
зим с нашите мартеници и журналисти от ра-
дио Стара Загора. Изумени от сръчността и 
дарбата ни останаxа и социалните работници в 
града. 
 Не напразно мотото на тази наша инициа-
тива бе: "И ние можем!" Много хора на 1-ви 
март се убедиxа в това. С нашите малки марте-
нички предизвикаxме големи усмивки на много 
лица! 

Ангелина КРЪСТЕВА – 
председател на ТО на НАСГБ 

ЩО Е ТОВА “МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ”? 
— II - ра  част —  

C%ë�ƒ…=  ,…-%!ì=ö, 

 Важните съставки в хранителните до-
бавки са:  
 1. Каротиноиди - лутеин и зеаксантин. 
Те предпазват окото като поглъщат 
високоенергийната синя светлина /част от 
слънчевата светлина и изкуственото осветле-

ние/ и действат като антиоксиданти, като 
предпазват клетките чрез неутрализиране на 
свободните радикали, които увреждат рети-
ната. Лутеин и зеаксантин не се произвеждат 
в тялото, а се добавят чрез храната: 
 - зеленчуци с тъмнозелени листа  
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         - броколи, спанак, 
 - пшеница, царевица, 
 - яйчен жълтък, 
 - киви, пъпеши, 
 - коприва, водорасли 
 Приемането на лутеин в дневно коли-
чество от 5 до 10 мг самостоятелно или в 
комбинация със зеаксантин и други антиок-
сиданти и микроелементи, вкл. цинк, същест-

вено 
подоб-
рява 
плът-
ността 
на ма-
кулната 
пигмен-
тация, 
способ-

ността за виждане наблизо, както и цялостно-
то качество на зрението. 
 2. Омега-3 мастни киселини. Антиокси-
данти, които подтискат възпалителните про-
цеси в сърдечно-съдовата система. Подхран-
ват и удължават живота на фоторецепторите, 
поддържат ги функциониращи. Спомагат за 
намаляване на риска от развитие на макулна  
дегенерация свързана с възрастта  
 3. Антиоксиданти:  
 - витамини А,Е,С. Поддържат и подх-
ранват епителната тъкан на ретиналните фо-
торецептори, предпазват от свободни радика-
ли. 
 - витамини от групата В - предпазват от 
вредности и токсини. Витамин В12 е необхо-
дим за поддържането на нервната система и 
синтезирането на протеини, важни за здраве-
то на очите. 
  - микроелементи - цинк, манган, селен, 
мед - намаляват риска от развитие на макулна 
дегенерация, свързана с възрастта, като пред-
пазват от образуване на свободни радикали. 
 Препоръчително е винаги да се консул-
тирате с офталмолог относно стойностите на 
хранителната си добавка. Вашият очен лекар 
може да прецени каква трябва да бъде дозата, 
дали тя трябва да се понижи или повиши или 
трябва да се подберат други съставки. Вещес-
твата в хранителните добавки подобряват 
имунната система, което повишава и 

цялостната жизнеспособност. 
 Възможностите за лечение днес са: 
 За лечение на сухата форма се изписват 
хранителни добавки, микроелементи, витами-
ни, помагащи да се забави развитието на за-
боляването. Необходимо е да посещавате 
очен лекар според съставения от него лече-
бен план за вас. Той може да ви препоръча 
ежедневно да приемате мултивитаминни про-
дукти и/или специално разработени за здра-
вето на очите комбинации от витамини и 
микроелементи. 
 В случаите на влажна форма, витамини-
те и веществата в хранителните добавки бла-
гоприятстват лечението. За да подпомогнете 
имунната система е добре тези продукти да 
се приемат постоянно. В последно време в 
света са въведени нови методи за лечение на 
влажната форма:  
 1. Фотодинамична терапия с  Visudin. 
При тази процедура активирано от светлина 
лекарство се инжектира в кръвта и чрез кръв-
ната циркулация стига до анормалните кръ-
воносни съдове в окото. След това с помощта 
на студена лазерна светлина то се активира  
в окото. 
 2. Поставяне на инжекции в стъкловид-
ното тяло, с които се въвежда лекарство - 
Avastin, Macugen или Lucentis. Резултатите от 
това лечение, което се прилага и в България /
Macugen, Avastin/, са обнадеждаващи. Целта 
е да се спре изтичането от кръвоносните  
съдове. Това може да забави и дори да пред-
пази зрението от по-големи увреждания.  
 3. Лазерна фотокоагулация. При тази 
процедура се използва високоенергиен лъч 
светлина, който разрушава анормалните кръ-
воносни съдове, предотвратявайки по-
нататъшната загуба на зрение. Този метод е 
подходящ при определена група пациенти. 
 Свързаната с възрастта макулна дегене-
рация прогресира много бавно, години наред, 
без да има усещане за болка. Заболелите не 
могат да разпознаят ранните симптоми до мо-
мента, в който заболяването е вече в напред-
нала фаза. Оставена без диагноза и лечение, 
свързаната с възрастта макулна дегенерация 
продължава да уврежда зрението, като води 
до все по-голяма загуба на централното зре-
ние. Тази загуба може да стане значителна и 
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да доведе до невъзможност за четене, шофи-
ране и изпълняване на ежедневните дейности. 
 В случай, че ви е поставена диагноза 
свързаната с възрастта макулна дегенерация, 
не губете време, а действайте. Ранното лече-
ние може да стабилизира и да запази вашето 
зрение, за да можете да водите активен и неза-
висим живот. Активно задавайте въпроси и 
търсете информацията, която ви е нужна, за да 
се грижите сами за себе си. 
Някои хора пренебрегват симптомите на загу-
ба на зрението като смятат, че това е норма-
лен процес, свързан с остаряването. Редовното 
изследване на очите може да улови ранните 
симптоми на макулната дегенерация. 
 Запомнете: 
 • Навременната диагноза и започване на 
лечение са от изключителна важност 
 • Лечението не може да върне зрението, 
което вече сте загубили, но колкото по-бързо 
започнете да се лекувате, толкова по-добри 
ще са лечебните резултати. 
 • Вашият очен лекар може да Ви помог-

не 
 Тъй като свързаната с възрастта макулна 
дегенерация не може да се излекува, възмож-
но е да намалите риска за развитието на бо-
лестта като спазвате някои прости правила: 
 - Изследвайте редовно очите си. Ранното 
откриване и лечение на макулната дегенера-
ция могат да помогнат за намаляване или за-
бавяне загубата на централно зрение 
 - Не пушете - рискът за развитие на забо-
ляването при пушачи е двойно по-голям 
 - Хранете се балансирано, като включите 
в диетата си плодове и зеленчуци, богати 
на антиоксиданти /напр. витамини А, С и Е/ 
 - Носете слънчеви очила, за да предпази-
те очите си от ултравиолетовите лъчи 
 - Обсъдете необходимостта от допълни-
телно приемане на витамини с Вашия очен  
лекар. 
 - Спортувайте редовно 
 - Намалете теглото си, ако е наднормено. 
 

-край- 

“,ë3�2,

 „Искам за всички бедни 
хора и тези с увреждания, да 
има обективна и прозрачна 
политика, за да имат много 
по-достоен живот. Да няма 
просяци по улиците.  Да съ-
ществува взаимно доверие 
между хората, повече любов 
и топлина. Да си помагаме, за 
да ни помага и Господ”. 

  Това пише по форумите 
40-годишният Димитър Димит-

ров от Полски Тръмбеш. 
Освен тези лични жела-
ния и послания, мъжът 
помества от две години и 
новини от региона в наци-
оналната мрежа за хора с 
увреждания. Защото отго-
варя за връзки с медиите в 
Съюза на слепите в Горна 
Оряховица. От 1990 годи-
на Митко е член на орга-
низацията в града, а от 
2003 година – и на Нацио-

 

ПИАРЪТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ – 
 ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЖИВЕЕ … 

В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 
Димитър Димитров популяризира дейността 
на организацията с публикации в Интернет 
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налната асоциация на сляпо-глухите в Бълга-
рия /НАСГБ/. Има над 90% загубено зрение и 
ползва 13-14 диоптъра очила. Въпреки това се 
справя много добре с писането в интернет. 
Нерядко е и активен участник в събитията, 
организирани от сдружението. През септемв-
ри 2008 година той участва в състезание в 
Горна Оряховица за най-бързо четене и писа-
не на брайл и става първи. Два месеца по-
късно е сред участниците в протестната акция 
на хора с увреждания в София. 

 „И аз, като всички останали хора в не-
равностойно положение, съм имал тежки 
моменти, но важното е, че се чувствам доб-
ре сега”, споделя за себе си Митко и разказва, 
че детството му е било доста трудно. Тъй като 
нямал връстници с подобна на неговата съдба, 
за да се събират и играят в махалата, първите 
4 години учил в училището за деца с наруше-
но зрение „Луи Брайл” в София. През 1983 
година е прехвърлен в т. нар. оздравително 
училище в село Средни колиби, Еленско. 
„Там условията бяха ужасни и нямах никакъв 
шанс за музикално развитие, към което имах 
желание. Известно време учих музика и по-
специално ударни инструменти, но след като 
настъпиха промените в България и това про-
падна. Заради здравословните премеждия, 
които ме съпътстваха, изгубих вдъхновение 
за по-голямо образование и за съжаление си 
останах с основно”, спомня си пиарът от 
Полски Тръмбеш. Шест години по-късно той 
вече работи в ПП „Успех” в Дряново, но това 
трае твърде кратко, защото предприятието по-
пада в криза. През това време в Полски Тръм-
беш се открива цех за хора с увреждания към 
радиозавода във Велико Търново и Митко за-
почва работа там.  Скоро обаче и той е закрит 
и младежът остава безработен. Митко казва, 
че винаги се е чувствал много добре на двете 
си работни места, защото е бил сред свои хо-
ра. 

 „Последваха години на затишие и само-
та. В нашия град Полски Тръмбеш, за съжа-
ление, нямам приятели, с които да прекарвам 
свободното си време. Радвам се, че Бог и ро-
дителите ми дават онази положителна енер-
гия, която ме кара да се чувствам пълноценен 
човек и да гледам само и единствено напред”, 

споделя Митко. 

 От 2001 година насам започнали проме-
ните, поставили едно голямо начало за мъжа, 
а именно компютрите. Научава се постепенно 
да борави с техниката. А от 2-3 години той 
има ново хоби – пише материали за дейността 
на Съюза на слепите в Горна Оряховица и ги 
публикува в националния сайт за хора с ув-
реждания. Така популяризира събитията от 
ежедневието на организацията на хората в не-
равностойно положение. Дава добър пример, 
че въпреки недъга те се справят не по-лошо от 
останалите хора. Митко има вече и много при-
ятели в интернет от цялата страна. Освен от 
компютри, той се интересува и от хубавата 
българска музика. Любимци са му Емил Ди-
митров, „Тангра”, „Сигнал” и др. Обича да 
имитира популярни личности като Любка 
Кумчева и Минчо Празников, Тодор Колев и 
Георги Парцалев, както и Тодор Живков. Оби-
ча и спорта, най-вече футбола. С интерес сле-
ди мачове по телевизията. Фен е на „ЦСКА”,  
от големите грандове в Европа любим отбор 
му е „Барселона”, а футболист – Лео Меси. 
„Като малък дори мечтаех да играя футбол, 
но поради здравословното ми състояние се 
оказа, че на практика това е невъзможно”, 
тъжно отбелязва Митко. Все пак не спира да 
мечтае, че може един ден да посети Барселона 
и да стъпи на „Ноу Камп”. Стига да има фи-
нансови възможности. Мъжът иска да създаде 
един ден и свое семейство. Доста му е трудно 
в това състояние. „Вярвам, че един ден ще на-
меря своята половинка. Забелязвам странни 
погледи от всякакви хора, не съм виновен, че 
съм такъв. Затова се успокоявам, че човек 
трябва да се радва и на малките неща”, твърди 
Митко. Той ежедневно помага на родителите 
си в малкото семейно магазинче в Полски 
Тръмбеш. Обича работата си там и въпреки 
проблемите със здравето, се справя добре, ма-
кар и малко трудно. Обича още разходките из 
града и да чати с приятели, които също са в 
неравностойно положение. Митко понякога се 
чувства самотен. Тогава слуша музика. Но е 
оптимист за себе си и бъдещето. 

Кремена КРУМОВА - по материали от 
в.„Борба”-  

Велико Търново 
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Имало война във Троя -. 
с колесници в боя. 
Все за тази хубава Елена 
пее цялата Вселена. 
Името й е познато, 
то от Омир е възпято. 
Падали мъже сломени 
все за нея – за Елена. 
О, ти, пламенна Елена! 
С чудни дарби надарена. 
Ти духовно си красива – 
мила, нежна, доверчива. 
Словото ти е прекрасно, 

то е истинско богатство. 
Ти усмихната общуваш, 
без да се преструваш. 
Благородно си момиче – 
нежно, пролетно кокиче. 
А небесното ти слово 
ни дарява сила нова. 
Нямам думи по-горещи 
да опиша мойта среща 
със прекрасната Елена. 
Тя от Бога е дарена… 

Аврам АВРАМОВ – 
 Велико Търново 

ОТ БОГА ДАРЕНА… 

Какво от туй, че сме в златната си възраст? 
Красива, топла и добра. 
Аз все пак с пориви горещи дишам 
и нежни струни пеят в моята душа. 
 
Ех, години, години, отлетяхте като птици бе-
ли. 
Как искам да се върнете отново пак при мен! 
Но, годините минава, животът си тече, 
децата ни забравят, заети повече. 
 

Има ли нещо по-желано и по-красиво 
от младостта, обичта и любовта – 
чувства най-прекрасни в живота и света? 

 

ЗЛАТЕН  ЗАЛЕЗ 

НЕ СИ ОТИВАЙ РАНО! 

Когато идваше при мен, 
сърцето ми ликуваше. 
То с ритъм беше ускорен 
и ние с теб празнувахме. 
Празнувахме за срещата, 
така жадувана от нас. 
Защото всяка наша среща 
бе празник светъл в този час. 
Как чакахме със нетърпение, 
един към друг се устремявахме. 
О, чувство толкова красиво! 
Тъй нежно, хубаво, мечтано… 
Не си отивай твърде рано, 
бъди в сърцата ни безкрайно живо! 

Ваня КОСТОВА – Бургас 

ЛЮБОВТА Е ЩАСТИЕ 

Младостта е миг вълшебен, 
след нея идва залезът чаровен 
със спокойствие, мъдра и зряла красота,  
но докога? 
 

Затова прекланям се пред новия си ден 
 дочакан, изпълнен със светлина и надежда-
добра съдба.  
Нищо, че си отива вече младостта.  
Аз ще се чувствам дълго време млада и щастли-
ва, сред музика и песни и приятели чудесни! 

 

Ганка ПАРАШКЕВОВА – Варна 

Родени бяхме за участ честита, 
с надежда от първия ни земен час, 
нещо хубаво сърцето да изпита, 
да чуем мил и нежен глас. 
 

Неусетно се запалва искрата на любовта 
и огънят пламва в душата. 
И понася  я в своята гръд младостта 
и с обръч на дружба опасва земята. 
 

О, любов, за тебе е нектара на живота, 
щом с любимия е бил споделен 
и в своята радост черпим топлота, 
когато в радостта е и друг потопен. 
 

Не е лесно на белия свят 
любовта на своя живот да намериш. 
Но още по-трудно е с нея живота си да из-
живееш в своя труден земен път. 

 

Станчо ДОБРЕВ – Варна 
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 Великден – това е празникът на празниците за всички православни християни, които прос-
лавят прехода към вечността. Денят на празника е определен на Първия вселенски събор през 325 
г. Католиците празнуват Великден в дните между 22 март и 25 април, като ползват грегорианския 
календар, а православните – между 4 април и 8 май, като ползват юлианския календар. Протес-

тантите честват Великден в зависимост от местните 
традиции - на Запад - с католиците, на Изток - с пра-
вославните. 
 Седмицата преди Великден се нарича Страстна 
седмица. Това е последната седмица от великденските 
пости. В нейния край, от 1 до 3 дни се “тримири" – не 
се яде или пие нищо, освен вода. В Четвъртък преди 
Великден се боядисват яйца. Има различни легенди 
относно възникването на тази традиция. Една от тях е, 
че когато разпънали Христос на кръста, една кокошка 
дошла и снесла под него яйце. Стичайки се върху яйце-
то, кръвта му го обагрила в червено. Затова и първото 
яйце се боядисва в червено, натърква се по бузите или 

се чертае кръст по челата на децата за здраве и се заравя в нивата за плодородие. Останалите яйца 
се боядисват в различни цветове и се рисуват. Синият цвят символизира непорочността, виолето-
вият – кръста, зеленият – Христовите ученици, а жълтият – самият Бог. В древността яйцата се 
боядисвали с отвари от билки. През последните десетилетия вече започват да се украсяват , полз-
вайки различни методи с восък, желатин, листа и др. 
 През последното десетилетие на трапезата се появява и Великденския заек. Една от леген-
дите обяснява появата му с езическата богиня Естра – тя превърнала една птица в заек, но той пак 
продължил да снася яйца. В друга немска приказка се споменава Великденски заек, който криел 
от децата боядисани и рисувани яйца в градината. А в Америка децата вярват, че ако бъдат пос-
лушни, Великденският заек ще им донесе гнездо, пълно със шарени яйца. Така от 18-ти век в Гер-
мания за първи път започват да се произвеждат Великденски зайци от захар и шоколад.  
 Разпети петък или още Велики петък, е времето за душевно пречистване. В този ден не се 
работи.  
 В Страстната събота, преди изгрев слънце, се месят великденските обредни хлябове и ко-
зунаци. Те се приготвяли с мазнина и се мажели с жълтък. С Великденските хлябове хората изра-
зявали почитта си към Спасителя. В миналото великденските хлябове се освещавали в църква, 
три дни не се вдигали от масата, а трохите не се изхвърляли. Хлябът не се реже, а се разчупва, 
защото се смята, че той има душа. Има различни по форма и предназначение Великденски хлябо-
ве - кръгли, продълговати, краваи, за кумове, кръстници, семейството.  
 Традицията повелява в полунощ, събота срещу неделя, да се ходи на църква за 
тържествената литургия. Когато зазвънят камбаните се поздравява с “Христос возкресе!", а от-
говора е "Во истина воскресе!", пожелават се здраве и щастие, пали се свещ и се носи мълчешком 
до вкъщи.  
 В неделя се ходи на гости на кумовете и кръстниците. Носят се Великденски хлябове и 
боядисани яйца. На този ден всички се чукат с яйцата, като този, у когото остане здравото яйце, 
ще бъде най-щастлив през годината. 
 По Великденските празници всяка къща е почистена, украсена, хората се обличат с нови 
дрехи /символ на новия живот през пролетта и Възкресението на Христос/, а трапезата е отрупана 
с вкусни ястия и сладкиши. На този празник в повечето градове у нас се яде агнешко месо. То се 
свързва с Христовата смърт, тъй като в деня на Възкресението в жертва е принесено агне. Докато 
в Пазарджишко например се пече прасенце.  

4 -6  АПРИЛ— ВЕЛИКДЕН  
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ПИКАНТНА САЛАТА С ИЗВАРА 
/ предложение на Руска Ангелова от Добрич/ 

 

 Продукти: Извара, малко сирене за вкус, майонеза или олио, 1 ч.л. червен пипер, горчица, 
малко счукан чесън, черен пипер, кисели краставички. 
 Начин на приготвяне: Киселите краставички се нарязват на дребно и се размесват с оста-
налите продукти в дълбока купа. Салатата се поставя в подходящи чинии и за красота отгоре мо-
же да се наредят няколко маслини или стръкче магданоз. 

 

ПАНИРАНИ ПИЛЕШКИ ХАПКИ 
/предложение на Дочка Герчева от Шумен/ 

 

 Продукти: 200 гр. пилешки гърди – филе, 2 белтъка, 2 с.л. нишесте /брашно/, 1 с.л. соев 
сос, черен пипер, сол. 
 Начин на приготвяне: Гърдите се нарязват на средно големи хапки. Разбиват се белтъци-
те, нишестето, соевият сос, черният пипер и солта. Слагат се хапките в сместа за 20 мин., след 
което се пускат в сгорещено олио и се пържат. При сервиране слагаме филийки лимон. 
 Може да се ползва за предястие или основно ястие с подходяща гарнитура – картофи, тур-
шия и др. 

 

КОЗУНАК СЪС СТАФИДИ, БАДЕМИ И ОРЕХИ 
/предложение на Илия Кърджанов от Пловдив/ 

 

  Продукти: 1 кг. брашно, 30-40 гр. мая, 5-6 яйца, 200 гр. масло /олио/ или 150 гр. пряс-
на мас, 250 мл. прясно мляко, 250-300 гр. захар, кората от половин лимон или 2 праха ванилия, 
малко сол, по желание лъжица ром или коняк. 
 Начин на приготвяне: Отсейте брашното в съда, в който ще месите козунаците и направе-
те кладенче в средата му. Оставете го на топло. Натрошете маята и я размийте с 3/4 чаша топло 
мляко. Прибавете лъжичка захар и толкова брашно, че да получите кашичка. Похлупете я и я сло-
жете на топло да втаса. Разбийте яйцата със захарта до побеляване и прибавете останалото топло 
мляко и миризмите. Щом маята втаса, изсипете в брашното яйчената смес, втасалата мая и лъ-
жичка сол. Замесете тесто, като от време на време наливате по малко от разтопената мазнина и си 
топите често ръцете в нея. При измесването не бийте силно тестото, а го разтегляйте, събирайте 
го на топка и пак го разтегляйте. Когато употребите всичката мазнина и тестото стане гладко / не 
залепва по стените на съда и започва да образува мехури/, поръсете го с брашно, покрийте го със 
затоплена кърпа и го оставете на топло да втаса. Готово е, когато е увеличило обема си двойно. 
 С намаслени ръце късайте от тестото колкото е нужно за оформяне на 1 козуначено руло, 
имайки предвид, че при втасването става двойно. Сложете го върху намазнена с масло маса, по-
ръсете го по желание със стафиди /предварително оваляни в брашно, за да не потъват в тестото/ и 
ситно нарязани озахарени портокалови корички и го оформете на руло. Сложете рулото във фор-
ма, намазана с масло и го оставете на топло, за да втаса тестото повторно. Намажете втасалите 
козунаци с разбито яйце и ги набодете с обелени бадеми и натрошени бучки захар. Печете ги в 
умерена фурна. Извадете ги от формите, преди да са изстинали напълно и ги поръсете с ванилена 
пудра захар. Съхранявайте ги в съд с капак. 
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Предварителни условия: Добре поддържана кожа и качествени гримове. 

1. При гримираме спазвайте следната последователност: 

ο дневен крем (поставяйте го и когато фон дьо тенът ви има хидра-

тиращи свойства) 

ο коректор 

ο фон дьо тен 

ο пудра 

ο вежди 

ο очи (молив, сенки, спирала) 

ο руж 

ο червило (молив, червило, молив). 

ο Фон дьо тенът трябва да е с цвета на кожата ви или един тон по-

светъл - светлата основа подмладява. 

ο За веждите използвайте специалния молив (той е по-сух), след 

което ги изчеткайте с четчица. 

ο Матовите цветове изглеждат по-естествено, по-прозрачни са. 

Блестящите отразяват светлината, правят погледа искрящ. Топлите 

нюанси и земните тонове са подходящи за деня, за вечер избирайте 

студени тонове (отразяват светлината) - виолетов, син, зелен. 

ο Спиралата поставяйте първо на миглите на долния клепач. 

ο Моливния контур на долния клепач правете през миглите. 

ο Очната линия е по-трайна от молива. Поставя се по-лесно, ако 

първо се очертае с молив. Прави се отвътре навън. 

ο За да не се „разлива” червилото, използвайте молив за устни в 

същия или в тъмнокафяв цвят. Очертайте устните, ако е необходимо, 

коригирайте формата им, сложете малко и върху тях. Поставя се чер-

вило, излишното се отнема с книжна кърпичка. 

ο Ружът нанасяйте с четчица, която предварително сте издухали. 

ο Стопляйте моливните гримове в ръката си. Върху нея опитвайте 

и сенки. 

ο Използвайте горната част на дланта, между палеца и показалеца, 

като палитра за крема, фон дьо тена, сенките и моливите. 

ο Подчертайте външния ъгъл на окото чрез леко завъртане с черен 

молив. Той е приложим и когато не се използват сенки, а само спи-

рала. Това е метод за придаване на светлина на погледа. 

ο Ако бързате, спирала, черен молив във външния ъгъл на очите и 

червило са достатъчни за лек дневен грим. 

  Успех!!! 

13 ТАЙНИ НА ПЕРФЕКТНИЯ ГРИМ 
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КАК ОЛИОТО „КАЛИНА”  

СЕ ПРЕВЪРНА В „КАЛИНКА” 

 Това се случи някъде в началото на февруари т.г. На връщане от Дирекция социално под-
помагане, където имах работа, минахме през пазара и си купих плодове и бутилка олио 
„Калина”. По пътя срещнахме и продавач на домашно прясно мляко и също си взех една бутил-
ка от литър и половина. Когато се прибрах в къщи, първата ми работа беше да приготвя тен-
джерата, за да сваря млякото. Бързах, защото не знаех доколко е прясно. 
 И така, отворих капачката на бутилката и започнах да наливам млякото в тенджера-
та. За моя изненада обаче от нея не потече нищо. Реших, че е  замръзнало и затова взех нож, 
разрязах бутилката през средата и изсипах съдържанието. Прибавих и половин литър вода, 
понеже знам, че домашното мляко е много мазно. Накрая, доволна от себе си, сложих капака, 
оставих млякото да ври на слаб огън и седнах да обядвам. 
 Храня се аз и се чудя – толкова мазно мляко не съм виждала. Два пъти си мих ръцете със 
сапун и пак са мазни. „Кой знае какво са сложили в млякото” си мърморех, хранейки се. 
 Идва си съпругът ми отвън и ме пита: 
 - Калино, ти кога ще слагаш това мляко да се вари? Знаеш, че ако престои, може да се 
развали. 
 - Отдавна го сложих – успокоявам го аз – погледни, вече трябва да е готово. 
 След малко той идва и се подсмихва: 
 - Това олио вече не е „Калина”, а „Калинка”. Млякото е пред теб на масата... Разбирам, 
че не виждаш, но нали имаш ръце – пипай! 
 Какво да правя, като и млякото и олиото ги продават все в едни и същи бутилки – по ли-
тър и половина? Как да ги различа? Да се смееш ли, да плачеш ли? В край на краищата наме-
рихме решение – олиото прехвърлихме в двулитрова бутилка и с него си готвя. Може да опи-
тате – голяма вкусотия е така, смесено с вода. Даже е полезно! 

Калинка КОВАЧЕВА – 
Добрич 

 

ПОВТОРЕТЕ ГО… 
 
На лекция професорът обяснява:  
- Един здрав бик оплодител е длъжен на ден да има по 12 «сеанса».  
Женски глас от първия ред:  
- Простете, професоре, колко?  
- По 12.  
- Повторете го, моля ви, да чуе приятелят ми, който е седнал на последния ред…  
Мъжки глас от последния ред:  
- Извинявайте, професоре, за 1 крава ли става въпрос, или за 12 крави?  
- Разбира се, че за 12 крави.  
- Мерси, професоре. Повторете го, моля ви, да го запомни приятелката ми, седнала на 
първия ред… 

 

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА… 
 

 Студент влиза в женското общежитие. Портиерът го пита: 
 - При коя отивате? 
 - А вие коя ще ми препоръчате? 
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ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 
 Задача 1: Един човек бил заключен в стая, цялата в бетон, с желязна врата и единст-
веното нещо, което можело да я отключи, било топче за пинг-понг, което трябвало да се 
пусне в един малък процеп, специално предназначен за целта. 
  Разбира се, човекът нямал в себе си такова топче. Единствената му надежда била в 
забитата в пода (и херметически затворена отдолу) 30 см висока и тънка точно колкото да 
влезе топче за пинг-понг тръба, но и точно колкото да не може да бръкне и да извади топ-
чето. На дъното действително имало топче за пинг-понг, но човека нямало как да го изва-
ди или поне това се пита в задачата - как? 
  Задача 2: В земята са забити два кола, които стърчат над повърхността по 10 m. От 
върховете на тези колове е пуснато въже с дължина 15 m. Въпросът е какво е разстояние-
то между двата кола, ако въжето в най-ниската си точка виси 2,5 m над земята. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отговори:   
 
Задача 1:   

 
 

 
Задача 2:  

 
 

 
ИЗ РАЗМИСЛИТЕ НА МАРК ТВЕН 

 
 Еколозите сигурно ще харесат определението на Марк Твен за цивилизацията - безг-
ранично размножаване на излишни потребности. 
 И да не знаеш, че Марк Твен е бил атеист, няма как да не се досетиш от сравняване-
то на Библията с аптека, чието  съдържание си остава същото, докато  медицината се про-
меня. Бог, казва той, е ужасен в Стария завет и привлекателен в Новия, така че се получа-
ва нещо като Доктор Джекил и Мистър Хайд. 
  Според Марк Твен, близостта ражда презрение и деца, а идеалният живот е съв-
купност от добри приятели, хубави книги и спокойна съвест. 
  В края му идва голямото затруднение - накъде да поемеш след смъртта. Защото, 
според него и двете места имат предимства: “Раят - поради климата, адът - заради компа-
нията.“   

Човекът ще издигне топчето на повърхността на тръбата, като уринира в нея, докато тя 
се напълни.  

Двата кола са забити непосредствено един до друг, тъй като само при това поло-
жение въжето ще увисне на 7,5 м. от върха на коловете и ще отстои на 2,5 м от земята. 
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