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ЕНЕЛ КУОРЕ  ПОДКРЕПИ СЪС ЩЕДРО ДАРЕНИЕ 
НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА  

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 Енел Куоре дари 28 945 евро, за да помогне тотално сляпо-глухите хора в България да 

получат достъп до информационни издания, отпечатани на брайлов шрифт - техният 

единствен източник на информация. Това е третото дарение, което Енел Куоре прави в 

България.  Енел Куоре организация с нестопанска цел, основана от Енел през 2003 г., за да 

оказва конкретна и целенасочена подкрепа на хора в неравностойно положение заедно с ор-

ганизации, пряко ангажирани с особено спешни социални проблеми. От 2003 г. насам Енел  

Куоре е дарила почти 29 млн. евро и е разработила 276 проекта, от които 236 в Италия и 40 

по света./ 

 

 Не след дълго членовете на асоциацията на сляпо-глухите ще могат да четат списание 
„Звук и светлина”, отпечатано и на брайлов шрифт. Същото се отнася и до издавания пери-
одично от асоциацията „Информационен бюлетин”. Така ще се обогати начинът на предс-
тавяне на печатните издания в асоциацията и ще се увеличи изборът пред хората със слухо-
во-зрителни увреждания за начина за тяхната информираност. Тази възможност идва от 
благородния жест на  Енел Куоре- благотворителната организация на италианската енер-
гийна компания Енел, която неотдавна обяви връчването на своето трето дарение в нашата 
страна. Дарението е на стойност 28 945 евро и е в полза на Националната асоциация на сля-
по-глухите в България. Сумата ще бъде използвана за закупуването на брайлови принтери 
и дисплеи, необходими за отпечатването на информационните бюлетини на НАСГБ на 
брайлов шрифт. 
 
 Димитър Парапанов, председател на НАСГБ, коментира: „Националната асоциация на сля-
по-глухите в България изразява голямата си благодарност към италианската фондация Енел Куо-
ре за безвъзмездното дарение, което ще направи възможно отпечатването на брайлов шрифт на 
изданията на асоциацията – списание „Звук и светлина” и „Информационен бюлетин”. Брайлово-
то писмо, което е от голямо значение за слепия човек, е многократно по-необходимо за тотално 
сляпо-глухия, който не може да възприема по друг начин информация, освен чрез осезанието си.” 
 Джон Кларк, мениджър на Енел за България и изпълнителен директор на Енел Марица Из-
ток 3, заяви: „Енел винаги се е стремял да подпомага местните общности чрез подобряване на 
стандарта на живот в страните, в които присъства. Радостен съм, че Енел Куоре реши да подкре-
пи сляпо-глухите хора , като им даде възможност да четат, да получават знания и да общуват.” 
 Това е третото дарение, което Енел Куоре прави в България. През 2006 г. организацията 
подкрепи Многопрофилната болница за активно лечение в град Гълъбово чрез закупуването на 
инструментариум и оборудване за хирургическа лапароскопия и компютърна томография на 
стойност около 125 000 евро. На 16 декември 2009 г. Енел Куоре обяви връчването на дарение от 
58 000 евро на Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Сумата беше раз-
пределена за осъществяването на два проекта, организирани от ФПББ: първият цели подобрява-
нето на качеството на живот на възрастните хора в община Гълъбово, а вторият е в подкрепа на 
деца, болни от церебрална парализа, които се нуждаят от непрекъснато лечение. 
 Брайловите дисплеи, които ще се доставят благодарение на щедрото дарение,  ще се използ-
ват и при обучението по компютърна грамотност на тотално сляпо-глухи и сляпо-глухи с тежки 
зрителни и слухови увреждания, които ще възприемат информацията от компютъра чрез брайло-
вия дисплей. 
 

  „З С” 
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 На 26 и 27 март 2010 г. в Унгария се про-
веде Семинар за услугите, предоставяни за сля-
по-глухи в страните от Източна и Централна 

Европа. Семинарът бе организиран от Унгарс-
ката асоциация на сляпо-глухите с председател 
г-н Тамаш Гангл и бе проведен в курортното 
селище Леаняфалу (Leányfalu), недалече от сто-
лицата Будапеща. Участие взеха представители 
на професионални организации и асоциации на 
сляпо-глухи: учители, рехабилитатори, интерп-
ретатори-придружители и лица със сляпо-
глухота от Унгария, Словакия, Словения, Ру-
мъния. България и НАСГБ бяха представени от 
екип на НЦРСГ „Хелън Келър”: специалните 
педагози Ваня Ташева, Анна Ройдева, Деян 
Славов и координаторът-методист Светлозар 
Парапанов. 
 Леаняфалу се намира на 27 километра 
северно от Будапеща, между брега на река Ма-
лък Дунав (приток на река Дунав) и подножия-
та на Вишеградските хълмове. Разпростира се 
на 5 километра дължина. От 1936 г. е ваканцио-
нен курорт с плувни басейни. В селището се 
намира и Учебен център с общежитие „Свети 
Гелер” към Унгарската Римокатолическа църк-
ва, където се проведе и семинарът. 
 Семинарът продължи два дни, като пър-
вият ден беше отделен за запознаване на участ-
ниците; презентация от домакините и две ра-
ботни срещи. Вторият ден бе предназначен за 

презентации от гостите, както и дискусии под 
формата на кръгла маса. В работните срещи 
бяха обхванати следните теми: Възможности за 
развитие на сляпо-глухи деца (обмен на опит);  
Особености при интерпретирането, използване-
то на алтернативни методи за общуване при 
комуникацията на сляпо-глухи хора;  Адапта-
ции в областта на основните рехабилитационни 
услуги за сляпо-глухи лица; Форми на психоло-
гическа помощ и нейната роля в индивидуално-
то справяне на сляпо-глухи клиенти;  Обучение 
на кучета водачи за сляпо-глухи хора; Предос-
тавяне на сляпо-глухите на развлекателни дей-
ности и възможности; Начини на сътрудничес-
тво и ролята му в комплексното рехабилитаци-
онно обслужване. 
 Екипът на НЦРСГ „Хелън Келър” взе 
участие в темите: „Особености при интерпре-
тирането, из-
ползването 
на алтерна-
тивни методи 
за общуване 
при комуни-
кацията на 
сляпо-глухи 
хора” и 
„Адаптации 
в областта на 
основните 
рехабилита-
ционни услу-
ги за сляпо-
глухи лица”. 
Участвахме 
съвместно с 
представите-
лите на Ру-
мъния, Сло-
вакия и Словения в презентацията на основни-
те насоки на работата със сляпо-глухи лица. 
Светлозар Парапанов представи дейността на 
НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър”, като описа и 
определени случаи на тотална сляпо-глухота 
(Йорданка Спасова от Велико Търново, Емил 

СЕМИНАР ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ 
 ЗА СЛЯПО-ГЛУХИ В СТРАНИТЕ ОТ 
 ИЗТОЧНА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА  

В ЛЕАНЯФАЛУ, УНГАРИЯ  
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Димов от Шумен, Илия Желязков от Варна) и 
специфичните за тях методи на общуване. Раз-
каза за лагерите-семинари за тотално сляпо-
глухи, видовете рехабилитация, които се из-
ползват, включително и слухово-речева реха-
билитация и фонетична ритмика и моторика. 
Сляпо-глух унгарец зададе въпрос относно ре-
хабилитацията на слуха и говора и как мотиви-
раме сляпо-глухите да използват слухови апа-
рати. Светлозар Парапанов поясни, че обучава-
ме клиентите с пълна глухота и практическа 
глухота на правилно произношение и на обога-
тяване на езиковите им възможности в писме-
ната и устната реч, също така как да използват 
и поддържат слуховите си апарати. Координа-
торът на Унгарската асоциация г-н Тамаш Си-
ли поиска да обясним по какъв начин сме прив-
лекли близо 700 сляпо-глухи члена, на което 
Светлозар Парапанов отговори подробно, като 
разказа за работата на териториалните органи-
зации на НАСГБ и доброто им сътрудничество 
със съюзите на слепите и на глухите при издир-
ването на сляпо-глухите. Бяха описани изиск-
ванията за сляпо-глухота съгласно Устава на 
НАСГБ и необходимите медицински докумен-

ти за това. 
 По време на дискусията на кръглата маса 
бяха изказани положителни впечатления от 
проведения семинар, като се постигна разбира-
не за бъдещо сътрудничество между организа-
циите и включване като партньори в съвместни 
проекти. 

Информацията подготви  екип 
 на НЦРСГ „Хелън Келър”: Ваня Таше-

ва, Анна Ройдева, Деян Славов -  
специални педагози и Светлозар  

Парапанов – координатор-методист  

ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ СЕ  
ПОДГОТВЯТ ДА ТЪРСЯТ РАБОТА 

СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

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

 През  март 2010 г. асоциация „Мария Кю-
ри” проведе в Пловдив обучителен курс с хора 
със зрителни и слухови увреждания, на тема: 
„Базисни умения за търсе-
не на работа и активно по-
ведение на пазара на тру-
да” .То стана възможно 
със съдействието на Наци-
онална асоциация на сля-
по-глухите в България, 
която осигури учебната 
зала и контактите с участ-
ниците. В обучението 
участваха 8 човека, члену-
ващи в пловдивската тери-
ториална организация на 
асоциацията. Те имаха възможност да усвоят 
основни умения за ефективно търсене на рабо-
та, да получат препоръки за създаване и под-

държане на позитивен имидж и за печелившо 
поведение при среща с работодател. Бяха зас-
тъпени още и теми като: Вербално и невербал-

но общуване; Идентифици-
ране на силни и слаби 
страни; Подходящо облек-
ло за интервю за работа и 
за работното ежедневие; 
Създаване на мотивацион-
но писмо и автобиография, 
Подготовка за интегриране 
в реална работна среда. В 
сесиите преобладаваха 
дискусиите и ролевите иг-
ри. Участниците получиха 
и теоретични материали в 

избрания от тях формат – аудио запис и на хар-
тия. След края на работната част, всички полу-
чиха сертификат за участие, издаден в рамките 
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„ЗАПОЗНАВАМЕ ХОРАТА  
С  ТЪНКОСТИТЕ НА АКТИВНОТО  

ПОВЕДЕНИЕ  НА ПАЗАРА НА ТРУДА” 

 Неотдавна представители на асоциация "Мария Кюри" проведоха в Клуба на 
инвалида към ТО на НАСГБ в Пловдив семинар с членове на организацията за обу-
чение по начините и способите за успешно представяне на пазара на труда и осигу-
ряване на възможности за  намиране на работа. Това бе и поводът за разговора ни с 
ПЕТЯ ГРУДЕВА – специалист „Връзки с обществеността”на асоциацията. 

 - Госпожице Грудева, бихте ли обясни-
ли какво представлява вашето обучение? 

 - Обучението се нарича "Активно поведе-
ние на пазара на труда и ключови умение при 
търсене на работа" и цели да подготви хората с 
увреждания за ефективно лично представяне, 
да ги запознае с най-ефективните техники за 
търсене на работа, също и с възможностите за 
изграждане на позитивен имидж, който улавя 
по най-добрия начин работодателския интерес. 
Обучението е разработено от наши колеги от 
Великобритания. Ние, от асоциация "Мария 
Кюри", сме адаптирали програмата така, че да 
отговаря на българските условия. Днес, 2 март, 
е първото обучение тук, следващата втора част 
ще бъде на 18 март. 

 - Както виждам, в обучението е застъ-
пено и усвояването на невербалната комуни-
кация, използвате езика на тялото и жесто-
вете, за да знае как да се държи човек в кон-
кретната ситуация?  

 - Да, точно така. Въпросите, които разгле-
дахме днес, бяха посветени на темата как да 
изведем силните си страни, как да бъдем моти-
вирани, да си поставяме реалистични за изпъл-
нение цели и в резултат на това как да изгра-
дим позитивен имидж. Говорихме и за някои 
основни правила за обличане, също и за кому-
никация - вербална и невербална. Разгледахме 
подробно компонентите на имиджа и съответно 

дадохме някои конкретни практически съвети и 
насоки на участниците, особено в това, как да 
комуникират с работодателите, как да уловят 
работодателския интерес и как да оставят доб-
ро първо впечатление. 
 - Асоциацията ви има ли вече някакви 
резултати? Тествали ли сте вашите обучае-
ми, как се справят или на този етап е още 
рано да се говори за това? 
 - На този етап обучението е тествано във 
Великобритания, там отзивите са изключител-
но положителни. Тук е мястото да спомена, че 
обучителните материали са разработени от нез-
рящи хора от Великобритания и информацията 
е представена така, че да пасва на хора със зри-
телни увреждания. Тази тук е първата група в 
България, има още две групи, които предстои 
да формираме в следващите няколко месеца. 
Ще има идентични обучения в София,  а може 
би и в други градове. 
 - Благодаря ви за разясненията и ви 
пожелавам успехи във вашата благородна 
инициатива! 
 - Аз също ви благодаря за представената 
ни възможност от страна на вашата асоциация, 
защото без нейната помощ това обучение няма-
ше да бъде възможно и аз се надявам на нашето 
взаимно сътрудничество да има повече обуче-
ни. 

 
Разговора води: Илия Кърджанов 

на европейски проект БИФОКАЛ, част от кой-
то бе и проведеното обучение. Този проект е 
финансиран от програмата за Учене през целия 
живот, подкрепяща инициативи, насочени към 
хора в неравностойно положение, желаещи да 
подобрят своята професионална квалификация. 
 Подобни обучения ще се проведат и в 

други  градове, за да може още хора със зрител-
ни увреждания да се възползват от създадената 
методология и учебни материали. 

 
Петя ГРУДЕВА - 

специалист „Връзки с обществеността” 
в асоциация „Мария Кюри” 

* * * * * * *  
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Традиционно в Републиканския мно-
гожанров фестивал на хората с увреждания, 
провеждащ се всяка година в кв. Църква на 
Перник, който от миналата година вече е с 
участие и на изпълнители от балканските 
народи, се включват и голям брой самодей-
ци от НАСГБ. Затова вероятно за всички 
тях ще бъде интересна и полезна информа-
цията, че тази година фестивалът ще се про-
веде на 3 и 4 юли, от 9 часа. Участниците ще 
бъдат разпределени в  групи до 18, до 35 и 
над 35 години. 

Изискванията в музикалния жанр са при 
груповите изяви /до 12 човека/ да се изпълнят 2 
песни с общо времетраене 7 минути, а при ин-
дивидуалните, дуетите и триата - по 1 песен. 
Изисква се също изпълнителите да осигуряват 
сами музикалния си съпровод – само жива му-
зика или сингбек, без плейбек. От група се до-
пускат само по 2 индивидуални изпълнения. 

При танцовите състави регламентът е да 
се изпълнят по два танца /до 12 човека/, с общо 
времетраене до 4 минути и с подсигурен съпро-
вод. 

Всеки художник или занаятчия може да 

представи до 10 свои творби. 
В жанра „литература” се изисква участ-

ниците да прочетат или издекламират собстве-
но произведение до 3 минути. Творбите трябва 
да се изпратят предварително на организатори-
те до първи юни. 

Всички изпратени заявки за участие 
трябва да съдържат: трите имена, възрастта на 
участника и копие от решение на ТЕЛК /НЕЛК/ 
РЕЛК. Също и названията на творбите, с които 
те ще се представят, предпочитаната дата на 
участие / 3-ти или 4-ти юли/, ако има такава, 
както и телефони и адреси за обратна връзка. 

ВАЖНО! НАСТАНЯВАНЕТО ЩЕ 
БЪДЕ ПОДСИГУРЕНО СРЕЩУ ЗАПЛА-
ЩАНЕ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ! 

Заявките за участие ще се приемат до 17 
часа на 1 юни на адрес: гр. Перник 2308, кв. 
Църква, Клуб на инвалидите /СИБ/. Телефони-
те за допълнителна информация са:  076/ 69-07,  
076/ 69-06-73,  0894/ 764-790,  0898/ 483-409. 

Пожелаваме успех на всички сляпо-
глухи участници! 

„З С”  

САМОДЕЙЦИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ  

ОТНОВО ЩЕ МЕРЯТ СИЛИ В ПЕРНИК 

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

БЕЗПАРИЧИЕТО  – ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ  
НА СЛЯПО - ГЛУХИТЕ СПОРТИСТИ 

Без финансиране клубовете не могат да си плащат членския внос 
  
 На 6 март т.г. Национал-
ната спортна федерация на 
сляпо-глухите в България про-
веде в  Пловдив  своето Общо  
годишно-отчетно събрание за 
2009г., на което трябваше да 
се решат най-належащите за 
годината задачи пред сляпо-
глухите спортисти. 
 Традиционно събранието 
започна с отчета на председа-
теля на федерацията Димитър 
Парапанов. В него той обхвана 
работата на Управителния съ-
вет на НСФСГБ  и дейността 

на спортните клубове, изразя-
ваща се  основно в участието 
им в държавното първенство 
на сляпо-глухите. Изключение 
прави спортен клуб „Марица” 
в Пловдив. Тук средствата, 
отпуснати от  общината през 
миналата година, дадоха въз-
можност членовете на клуба 
да  проведат летен лагер-сбор, 
двустранна среща с ОСКСГ 
„ВИХЪР” - Варна  и да вземат 
участие в републиканският 
турнир по канадска борба за 
инвалиди в село Селановци. 
 След отчета на УС  и на 

председателя на  контролният 
съвет Димитър Хинев, присъс-
тващите преминаха към разре-
шаване на най-важният проб-
лем, стоящ пред събранието. 
Става дума за това, че поради 
липса на собствени финансови 
средства спортните клубове не 
са плащали членския внос на 
федерацията от 2006-та година 
досега. От една страна това е 
нарушение на Устава и нацио-
налната спортна федерация би 
трябвало да се саморазпусне. 
От друга страна обаче не мо-
жеше да не бъде отчетен и 
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фактът, че клубовете нямат 
собствен бюджет и приходите 
им са само от членския внос, а 
той е по-малък от размера на 
вноската и няма как да го пок-
рива. Което е голям проблем. 
В тази връзка Общото събра-
ние прие предложението на 
господин Парапанов членски-
ят внос за изминалите четири 
години да бъде опростен, а  за 
настоящата 2010-та срокът за 
събирането му да се  удължи 
до края на месец септември. 
Това все пак е глътка въздух и 
председателите на трите клуба 
се надяват до тогава да се из-
дължат на федерацията. А и 
много вероятно е на предстоя-
щото до края на тази година 

извънредно Общо отчетно-
изборно събрание на федера-
цията да се приемат изменение 
и допълнение на устава, като 
членския внос на спортните   
клубовете към федерацията 
отпадне. 
  
 В края на събранието бе-
ше дадена думата на директо-
ра на Дирекция „Децата, мла-
дежта и спорта” към община 
Пловдив, г-жа Катя Кръстева. 
 Тя изказа задоволството 
от постиженията на сляпо- 
глухите спортисти и ги увери, 
че те могат и в бъдеще да раз-
читат на нейната подкрепа. „В 
мое лице вие имате приятел, 
който  винаги ще ви помага с 

каквото може. Чувствам се  
част от вас и съм особено щас-
тлива  да съм тук на този фо-
рум. Надявам се нашите кон-
такти да вървят във възходяща 
линия в името на спорта”  каза 
тя. 
 Приветствия към присъс-
тващите поднесе и нейният 
сътрудник, господин Кузев. 
Той също потвърди мнението 
на спортния отдел в общината, 
че на сляпо-глухите спортисти 
трябва и ще се помага всеот-
дайно, а за спортен клуб 
„Марица” обеща да осигури 
помощник-треньори за пред-
състезателните тренировки. 

 
 

Кирил ДАМЯНОВ 

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

Членовете на териториалната ни органи-
зация се събраха в читалище „Напредък, за да 
отбележат мартенските празници. В началото 
обстановката беше много тягостна и напрегна-
та, тъй като само преди броени дни си бе оти-
шъл от този свят председателят на организаци-
ята Цвятко Найденов. Затова и тържеството 
започна с едноминутно мълчание в негова па-
мет. 

 
Присъстващите членове на ТО-Шумен 

бяха закичени с мартеници за здраве и късмет. 
Бе изнесена кратка беседа за значението на да-
тата 3-ти март – Националния празник на стра-
ната ни. Прочете се прекрасното есе „Обичам 
те, мое мило отечество”, отпечатано в списание 
„Звук и светлина”.  Хората с интерес разгледа-
ха подготвената за 8 март – Международния 
ден на жената, кулинарна изложба. Разнообраз-
ните, красиви и очевидно вкусни изделия доста 
затрудниха безпристрастното и компетентно 
жури. След задълбочена преценка на изложени-
те кулинарни изделия на първо място бяха кла-
сирани изработените сладки на Русанка и кра-
сивата питка на Сашка. Втори места  завоюваха 
апетитната питка на Стоянка  и вкусният ор-

дьовър на Сашка. На трето място бе класирана 
баницата на Върбина. Класиралите се на призо-
вите места получиха награди. 

 
И този път, за кой ли вече пореден, г-жа 

Портарска ни дари с огромна, красива и много 
вкусна торта. 

 
Тържеството продължи с рецитиране на 

стихове за жената и майката. 
 
Присъстващите отбелязахме и 75-

годишния юбилей на Войка Димитрова. Бе про-
четена очеркът, посветен на юбилярката, отпе-
чатан в миналия брой на списание „Звук и свет-
лина”, тъй като не всички членове на организа-
цията ни го получават. Войка прие много позд-
равления, цветя и подаръци от приятелите си 
от организацията и от гостите на тържеството. 

 
Накрая всички се почерпихме с участва-

лите в изложбата кулинарни изделия. 
 
 

Върбинка СТАНКОВА 

В ТО-Шумен: 

ОТБЕЛЯЗАХМЕ МАРТЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 
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Традиция в ТО на сляпо-глухите стана 
да посещаваме наши членове по домовете им. 
Много от тях са в напреднала възраст и не мо-
гат да посещават редовно мероприятията, кои-
то провеждаме в клуба на организацията. Зато-
ва пък ние, от ръководството й, отиваме при 
тях по различни поводи. 

Така на 15 март се отправихме към Дома 
за стари хора в нашия град, където живее прия-
телката ни Евдокия Якимова. Поводите бяха 
два – да и занесем подаръка за 8 март и да я 
поздравим за 80-я й рожден ден. 

Нашата приятелка по професия е певица 
и много пъти е изявявала певческите си способ-
ности по различни поводи и в нашия клуб 
„Детелина”. Една от характерните й черти е 
тази, че е много добра кулинарка. Много пъти 
нейни рецепти са участвали в кулинарния кон-
курс на списание „Звук и светлина, а през 2008 
г. тя грабна и първото място в него, с рецептата 
си „Птичи гнезда с лапад”, за което получи 
предметна награда. 

Евдокия искрено се зарадва на нашето 
внимание. Тя изказа задоволството си от усло-
вията в Дома за стари хора в Добрич, където, 

въпреки възраст-
та си, се стремят 
да водят органи-
зиран и смислен 
социален живот. 
Имат си танцов 
състав и група за 
стари градски и 
народни песни. 
На тяхно разпо-
ложение е винаги 
лекар. Храната, 
споделя тя, също 

е хубава, но това, което все пак не й достига, е 
домашният уют, липсата на близки хора, които 
да я посещават. Затова нашето идване за нея е 
най-истинския празник. Естествено, занесохме 
й много подаръци и лакомства. Тя веднага об-
лече пуловерът, който й подарихме и който ще 
стопля не само тялото, но и душата й. Напра-
вихме си снимки за спомен, почерпихме се за 
нейно здраве, поздравихме я с стихотворения и 
песни. На раздяла й пожелахме да е жива и 
здрава и до 100 години. 

Калинка КОВАЧЕВА 

В ТО-Добрич: 

КРАСИВИ ДУМИ ЗА ЮБИЛЯРКАТА 

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

В ТО-Пловдив : 

НЕ САМО ЗАРАДИ АВАНТАТА!.. 

В последния ден на март членовете на 
организацията ни се събрахме в Клуба на инва-
лида да отпразнуваме предстоящите великденс-
ки празници. Повечето от хората пристигнаха 
преди определения час, за да се видят и се раз-
говорят. Тържеството бе открито от първоклас-
ници на училище „Любен Каравелов”, които ни 
зарадваха със звънките си гласчета. След тех-
ните изпълнения китка от песни ни поднесе и 
група „Здравец”. Дует настроение – Димка и 
Кирил Дамянови, изпълниха „Назад, назад, мо-
ме Калино”. Накрая Иван Марински завърши с  
медния си кавал. Присъстващите получиха ко-
зунак за  великденския празник.. 

Тук е моментът обаче да споделя и свое-
то разочарование от някой от членовете на ор-
ганизацията. Става дума за тези, които очевид-
но бяха дошли единствено и само за козунака 

и, след като го получиха, веднага си тръгнаха. 
Без да уважат труда на самодейците, които цял 
месец се готвиха, за да ги зарадват и изненадат.  

Не уважиха и малките дечица, закъснели 
дори за учебния час, за да ни попеят. 

 Често споделяме болката си, че зрящите 
недостатъчно ни уважават и обръщат внима-
ние, но имаме ли основание, след като ние са-
мите не проявяваме уважение към самите себе 
си. Нали тържествата и събранията, които про-
веждаме, имат за цел преди всичко да изкарат 
сляпо-глухите хора от домовете им, да разнооб-
разят ежедневието им, да ги накарат да се по-
чувстват по-добре. А не само да се възползват 
от някаква „аванта”. Засега ще премълча име-
ната им, но ако това явление продължи, то ня-
ма да им ги спестя. 

Снежанка КИРЧЕВА 
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Ние, членовете на тери-
ториалната организация на 
сляпо-глухите, се стремим да 
участваме активно в провеж-
даните в града ни мероприятия 
по различни поводи. Взехме 
участие, заедно с други пенси-
онери, и в отбелязването на 
годишнината от обесването на 
Апостола на свободата Васил 
Левски, полагайки цветя пред 
паметната плоча на великия 
син на България. 

Съвместно с ръководст-
вото на пенсионерския клуб, в 

което и аз вземам участие, ор-
ганизирахме и отпразнуването 
на Международния ден на же-
ната - 8 март. Положихме го-
леми усилия за подготовката 
на празника. Кметството даде 
240 лв. и с тях отпечатахме  
специални поздравителни кар-
тички, които връчихме на 
всички жени – пенсионерки. 
Тържеството премина при 
много добра организация и с 
препълнен салон. Проведе се 
томбола, в която имаше за все-
ки по нещо. В чест на жената 

се състоя рецитал, в който 
местни поети рецитираха свои 
произведения. Поднесен беше 
вкусен обяд, имаше за всички 
и кафе, чай, безалкохолни на-
питки и вино. Получи се заду-
шевна обстановка и добро нас-
троение. Тържеството завърши 
с песни и хора, след което ние, 
инвалидите, продължихме с 
добрите пожелания в аперитив 
„Мечките”. 

Елена ВАСИЛЕВА – 
председател на  

ТО-Хисар 

В ТО-Хисар: 

ОТНОВО БЯХМЕ С НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ 

На 11 март ТО на сляпо-глухите от мор-
ския град празнувахме Международния ден на 
жената - 8 март. Тържеството започна с кратка 
литературно-музикална програма, след което 
приветствие към жените поднесе Ганка Парас-
кевова: 

„Жени, недейте нивга остарява, 
 бъдете като липовия цвят. 
Макар, че още през юли прецъфтява, 
с години пази своя аромат. 
Много прочувствено и емоционално бе 

изпълнена песента за майката: „Аз зная защо е 
тъй бяла косата ти, майко добра”… Последва 

изпълнението на стихове  и песни. 
По достоен начин на 22 март посрещ-

нахме и Първа пролет. Представихме кратка 
сценка на идването на пролетта. Открихме 
програмата с песента „Отвънка ухае на про-
лет”, с председателя на организацията Станчо 
Добрев изпяхме и „Цветарката Анюта”. Към 
знания за цветята бяха насочени и въпросите на 
провелата се викторина, в която победителите 
получаваха малки награди. Празникът продъл-
жи с песни и поздравления. 

 
Ганка ПАРАСКЕВОВА 

В ТО-Варна: 

 

ПОЧЕТОХМЕ ЖЕНИТЕ И ПРОЛЕТТА 

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

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

В ТО-Ямбол: 

ВЕЛИКДЕН И КРАЙ БАКАДЖИКА 
След лошото време и 

снега настроението на всички 
ни е пролетно. Чакаме с нетър-
пение най-свежия сезон, за да 
изживеем по-слънчеви и весе-
ли дни. През тях е и най- хуба-
вият и наситен с багри от дъга-
та ден – Великден. 

Срещнахме се в клуба 

на ССБ. Зарадвахме се един на 
друг като малки деца. Разказ-
вахме с трепет за отминалите 
дни, за трудното ни ежедне-
вие, но всички бяхме с настро-
ение. По масите се виждаха 
красиви и вкусни гозби, козу-
наци и шарени яйца. Под зву-
ците на топлата народна музи-

ка се веселихме от сърце. Пях-
ме и играхме с радост в душа-
та.   
 Всъщност нали за това се 
събрахме! Да не забравяме да 
се радваме на живота с усмив-
ка и на малките неща. 

Мария ДИМОВА – 
сътрудник на ТО 
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 Здравноосигурителни вноски: 
  Право на медицинска помощ, частично 
или напълно покривана от здравната каса, имат 
пациентите с редовни здравни вноски. Разме-
рът на здравната вноска през 2010 г. е 8%. По-
делена между работодател и работник в отно-
шение 60:40. Вноската се поема от държавата 
за деца, пенсионери, социално слаби и др. Са-
моосигуряващите се лица плащат здравна внос-
ка поне върху половината от минималния оси-
гурителен доход за 2010 г., който е 420 лв. 
Максималният доход, върху който се плаща 
здравна вноска, е 2000 лв. Самоосигуряващите 
се са длъжни да се осигуряват до 10-ти на след-
ващия месец. Освен това, извършват годишно 
изравняване на осигурителния си доход съглас-
но данните от данъчната си декларация. 
  Българите, които пребивават в чужбина 
повече от 183 дни през годината, не заплащат 
здравни вноски след предварително подадено 
заявление до Националната агенция за прихо-
дите. Те възвръщат здравноосигурителните си 
права след изтичане на 6 последователни месе-
ца, през които се осигуряват, или след еднок-
ратно заплащане на 12 здравни вноски върху 
минималния осигурителен доход от 420 лв.  
 Правата на хората, които сами се осигуря-
ват, се прекъсват, когато не са внесли повече от 
три вноски за 36 месеца. Тогава те заплащат 
оказаната им медицинска помощ. Правата им 
се връщат, след като платят вноските, които 
дължат през последните 36 месеца до месеца, 
когато желаят да получат медицинска помощ. 
Когато задължението за внасяне на осигурител-
ните вноски е на работодателя или на друго ли-
це, невнасянето им не лишава човек от правото 
да ползва услугите на касата. Всеки може да 
загуби осигурителните си права за месец и ако 
не се е явил на годишния профилактичен прег-
лед, който е регламентиран в НРД. 
 Работодател, който не заплаща вноските 
за работниците си, се наказва с глоба от 2000 
до 4000 лв. за физически лица или имуществе-
на санкция за еднолични търговци и юридичес-
ките лица от 4000 до 8000 лв. За повторно на-

рушение глобата е от 4000 до 8000 лв., а иму-
ществената санкция—от 10 000 до 15 000 лв. 
Самоосигуряващите се, които не са платили 
здравните си вноски за срок, по-дълъг от три 
месеца, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а 
при повторно нарушение – с глоба от 1000 до 
3000 лв. Хората, които не са изпълнили задъл-
жението си да подават декларация по чл. 40, ал. 
5, т. 2, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а 
за повторно нарушение – с  глоба от 1000 до 
3000 лв. 
 Потребителска такса: 
  При посещение при личния си лекар, спе-
циалист или зъболекар, здравноосигурените 
лица заплащат такса в размер на 1% от мини-
малната работна заплата , или 2,40 лв. Таксата 
за болничен престой през 2010 г. е  2% от ми-
нималната работна заплата за страната, или 
4.80 лв. Ако се налага лечение в болница пове-
че от 10 дни за година, не се плаща такса за 
престоя след десетия ден. Жените, навършили 
60 години и мъжете над 62 години, плащат за 
всяко посещение при лекаря или зъболекаря 1 
лев. От потребителска такса са освободени де-
цата до 18 години, бременни и родилки до 45 
дни след раждането, социално слаби, ветерани 
от войните и военноинвалиди, онкоболни, ме-
дицински специалисти, хора с увреждания и 
други. Списъците с всички категории, които са 
освободени от потребителска такса, трябва да 
бъдат обявени на видно място пред кабинетите 
на лекарите, специалистите и зъболекарите. 
Лекарят, зъболекарят или здравното заведение 
издават  на пациента документ за платените 
като потребителска такса суми.  
 За медико-диагностични изследвания в 
лаборатория, пациентите плащат такса от 2,40 
лв. или цена, която определя изпълнителя. Су-
мата не може да бъде по-висока от 2 лева за 
посещение, независимо от броя на  изследвани-
ята. Ако пациентът  плаща изследванията,  не 
дължи 2,40 лв. От плащане се освобождават 
само лица без доходи, настанени в домове за 
деца и юноши, в домове за деца от предучи-
лищна възраст и в домове за социални грижи. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  
ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ПАЦИЕНТИ  ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 

-І част- 
 Във връзка с промените в Закона за здравно осигуряване, Национален рамков договор 

2010 и преструктурирането на болничната помощ Министерство на здравеопазването 

предоставя следната информация:  
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 Казвам се Тодор Стоянов. Роден съм през 
1959 г. в с. Спасово, Добричко, което се намира 

между Кардам и Дуранкулак, най-северната 
част на страната, на 5 км. от румънската грани-
ца. Трима братя сме, аз съм най-малкия. Баща 
ми беше тракторист и комбайнер, майка ми ра-
ботеше в кравефермата и двамата вече са по-
койници. Държаха да вземем образованието си 
и, въпреки лишенията, и тримата ни издържаха 
да завършим във Варна и да си вземем хляба в 
ръцете. Аз специално завърших техникум по 
обществено хранене, от където излязох готвач-
технолог. И като такъв започнаха скитанията 
ми насам-натам. 
 След завършването, ВОЙНИК НЕ МЕ 
ВЗЕХА ЗАРАДИ ОЧИТЕ. Започнах с 2-3 диоп-
търа като дете и накрая вече късогледството ми 
беше достигнало 7-8 диоптъра. И така, работих 
една година в Албена като готвач, след това в 
Пловдив бях на шестмесечни курсове за главен 
готвач и пак две години в Албена. После се 
преместих във Варна - в корабостроителния 
завод. Там бях един от тримата главни готвачи. 
 Там, докато работех в корабостроителния, 
се и ожених. С жената се бяхме намерили още 
в Албена, където аз бях майстор на смяна, а тя 
ми беше готвачка. Живяхме 2-3 години заедно 
във Варна и стана така, че си счупих крака на 
три места и това ни принуди да се преместим 
да живеем в Добрич, при родителите на жена 
ми. В Добрич пък започнах в месокомбината - 
като готвач, после като обезкоствач. Дадоха ни 

апартамент, роди ни се син, купих си гараж, 
вила и така животът си влезна в някакви релси. 
 После се качих на кораб и ПЛАВАХ ПО 
СВЕТА КАТО ГОТВАЧ ОТ 1996-ТА ДО 2001-
ВА ГОДИНА, КОГАТО ЗАПОЧНАХ СЕРИОЗ-
НО ДА ОСЛЕПЯВАМ. Животът ми от тогава 
си е истинска мъка -  лекари, капки, операции, 
докато стигнах до това положение, да не виж-
дам. 
 Аз от малък ходех с очила, все ги чупех, 
децата ме подиграваха – „очилата гарга” и дру-
ги подобни. Затова много исках най-после да 
ги махна тези пусти очила. Когато бях в първи 
курс – 74-та година, започнаха да говорят за 
контактни лещи и аз бях един от първите, кои-
то сложи такива, тогава даже бяха безплатни. 
Завърших техникума с тях. Като започнах да 
работя в Албена, мечтаех по някакъв начин да 
махна и лещите. Тук, в Албена, по едно време 
идваха със специален самолет едни руснаци, 
дето правеха очни операции – чу се тогава за 
това. Разбира се, отидох и аз. Направиха ми 
операцията, нещо зеницата ми рязаха и, трябва 
да призная, че наистина виждах след това. Да-
доха ми там едни очила с дупки разни, да гле-
дам през тях. И БЯХ ДОСТА ДОБРЕ, 5-6 МЕ-
СЕЦА СИ ВИЖДАХ СЪВСЕМ НОРМАЛНО, 
БЕЗ ЛЕЩИ И БЕЗ ОЧИЛА. Докато изведнъж 
всичко се срина… 
  Казаха ми, че е от вдигане на тежес-
ти и май си беше точно така. Беше 2000 година, 
когато стана белята – отлепи се едната ми рети-
на. Продължих да пътувам  и  се отлепи и вто-
рата ретина, което се случи в  САЩ. Там стоях 
3-4 месеца, ЧЕТИРИ ОПЕРАЦИИ МИ НАП-
РАВИХА АМЕРИКАНЦИТЕ. Така общо опе-
рациите на очите ми станаха 14. Кой ли не ме е 
лекувал - и руснаци, и американци, пък разбира 
се - и българи. Та тогава корабът, на който пла-
вах, си замина и аз останах в Америка да се ле-
кувам. А когато се върнах, започнаха вече тук 
мъките – доктори, прегледи, лечения напред-
назад и от 2007-8 вече тотално загубих зрение-
то си. Както казват, надеждата си отива послед-
на, все някъде дълбоко в мен се таи някаква 
искрица, че може пък някога да стане нещо, но 
за съжаление разумът ми подсказва друго. Оч-
ният ми нерв е почнал вече да съхне и май връ-
щане няма да има. Много пъти съм питал моя 

ЛЕКУВАХА МЕ И РУСНАЦИ,  
И АМЕРИКАНЦИ. НАПРАЗНО!.. 
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доктор за евентуално някакви нови методи, но-
ви надежди, но като че ли и той е скептичен. 
Всичко, казва, е още на експериментално ниво, 
няма нищо конкретно. 
 Всичко това го преживях много трудно. 
Като че ли повече от физическия недъг е пси-
хическият срив, който те обхваща. Направо не 
ми се говори. Много, много трудно ми беше, 
пък и досега е така. В къщи, какво да ти кажа - 
нерви, ядове. Най-много жена ми, горката, си 
пати – все на нея се карам, все с нея се заяж-
дам, че не виждам, че тук се блъсна, там се уда-
ря, там стъпвам където не трябва, тя забравила 
да ми каже, че има стъпало или бордюр. Казвам 
си  аз, а за какво? КОЙ МИ Е ВИНОВЕН, ЧЕ 
АЗ НЕ ВИЖДАМ? Разбирам го, но много ми е 
трудно, ама това е. А знам, че изцяло се упова-
вам на нея и на сина ми. Тя е детегледачка в 
Дом майка и дете във Варна, където отново жи-

веем от 2004 г., синът е т. нар. корпусник – ре-
жат ламарина за корабите в една фирма и съ-
щевременно е студент. И двамата са винаги 
насреща, помагат ми кой с каквото може. Бо-
рим се с живота, какво да правим. 
  Сега основно се занимавам с ком-
пютъра. Мечтата ми е да го усвоя добре и зато-
ва есента на миналата година бях в Пловдив, в 
центъра за рехабилитация на сляпо-глухи към 
които членувам във варненската организация. 
От три години имам компютър в къщи и не съм 
съвсем бос, имам някаква основа. Правиха през 
2007 г. в Варна такъв курс и там се учих. но ми 
трябва повече. Надявам се, че АКО НАУЧА 
ДОБРЕ КОМПЮТЪРА, БИХ МОГЪЛ С НЕГО 
ДА РАБОТЯ – нещо визитки да правя, или 
молби някакви, нямам представа какво, но да 
се прави нещо, нещо да става. Че това, бездейс-
твието, е много лошо нещо… 

 ПРИЗНАНИЕ 
 
Букет от нежни думи ще ти дам – 
в сърцето си ги пазя от години. 
Не знаех как да ти благодаря 
за любовта, с която обгради ме. 
 

Животът ти не беше лесен с мен. 
Ти беше моят поглед. И ръцете ми. 
И пламъкът в очите ми смрачен 
ми върна пак отново, за да свети. 
 

Ще бъде тежко, зная. Ще боли 
до тебе слепешката да живея. 
Съдбата е сурова. И горчи 
Но искам моите, с твоите очи да слея. 
                           Калинка КОВАЧЕВА 

НА ВЪРХОВЕТЕ МОДЪР И ПЕРСЕНК 
 
Ще ви нося дълбоко във мен, 
до последната тръпка в гърдите, 
докогато ръката на мрака студен 
угаси на дните несретни лъчите 
и потъна на времето вечно в бездънната бездна. 
И когато по вас съм възлизал с усмивка победна, 
каква радост голяма е сгрявала мойте страни, 
като виждах под вас да стоят примирени 
други там върхове, рътлини, висини 
и от вас, и от мен победени. 
 
 
Но днес трудна е моята цел, 
невъзможна я виждам в ден бъден 
да прелитам край вас като мощен орел, 
хвърлил поглед дълбок към простора бездънен. 
Колко тъжно е туй! Все пак малка утеха остава 
да крепи моя дух и в мен сила да влива корава, 
да ви виждам аз пряко, макар и от твърде далеч 
и в съня ми да бъдете близо до мене, 
настанили се в моята мисъл и реч 
с вечно горди чела несломени. 

 
 
 

                                  
Костадин ПАПАЗОВ 

               МЬЖКА ОРИС 
 

Обичам те!- казваш пьрво на мама. 
После идва тя - любовта 
и неусетно думата „мама”, 
я заменяш със „мойта жена” 
  
 

Мама обаче не губи надежда. 
Знае, така устроен е света, 
че винаги мъжът глава да свежда, 
в прегръдките на някоя жена.  
 

Ангелина КРЪСТЕВА 



12 

1 МАЙ - ДЕН НА ТРУДА И НА 

МЕЖДУНАРОДНАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ 

 Денят на труда и на международната ра-
ботническа солидарност /известен като Ден на 
труда,/ Първи май, се отбелязва ежегодно на 1 
май. На тази дата много страни в света честват 
обществените и икономически постижения на 
работническото движение. 
 Историята на празника се свързва с меж-
дународното социалистическо движение през 
19 век и работническите протести за зачитане 
на елементарните социални права. Началото се 
поставя на 1 май 1886 година в САЩ, когато 
профсъюзите провеждат неофициална нацио-
нална стачка, в която вземат участие над 300 
000 работници от цялата страна с искане за въ-
веждане на официален 8-часов работен ден. 
След тридневни протести в Чикаго полицаите 
разпръсват протестиращите, раняват около 200 
души и убиват поне четирима. 
 През 1889 учредителният конгрес на Вто-
рия интернационал, проведен в Париж, призо-

вава за международни демонстрации в знак на 
солидарност към протестите в Чикаго. През 
1904 година Международната конференция на 
социалистите в Амстердам призовава "всички 
социалдемократически партии и профсъюзи от 
всички страни да демонстрират енергично на 
Първи май за официалното признаване на 8-
часовия работен ден, за права на пролетариата 
и за световен мир." 
 
 Денят на труда е един от официалните 
празници в Република България. 
 Първият опит за честване на Първи май у 
нас е през 1890 от Топографското дружество. 
През 1939  той е обявен за официален празник, 
а от 1945 година комунистическата власт в 
България започва да чества празника ежегодно.  
 След края на комунистическия режим в 
България през 1989 година, Първи май продъл-
жава да е официален и неработен ден. 

6 МАЙ - ГЕРГЬОВДЕН 
 Свети Георги, този 
велик Христов мъченик, 
живял и пострадал по вре-
мето на римския импера-
тор Диоклетиан (284-305 
г.). Още юноша, Георги 
постъпил на служба в им-
ператорската войска и ед-
ва 20-годишен достигнал 
до чин военен трибун 
(началник на легион). Бил 
красив, умен и способен 

младеж и императорът го направил и член на 
държавния съвет, без да подозира, че той е 
християнин. По това време срещу християните 
били повдигнати люти гонения. 
  Понеже младият Георги бил наследил  
голямо богатство, наредил робите да бъдат ос-
вободени, а имотът и парите раздадени на бед-
ните. Така той се подготвил за велик подвиг в 
името на Господ Иисус Христос. Явил се в дво-
реца в Никомидия, столицата на тогавашна Ви-
тиния, и смело защитил християнската вяра. 
Напразно бил увещаван от императора да се 

откаже от Христа. Заради твърдата му вяра бил 
подложен на различни мъчения, от тежки по-
тежки: слагали огромен камък върху гърдите 
му; връзвали го гол на дървено колело с набити 
пирони; държали го три дни в яма с негасена 
вар; обували му железни нагорещени обуща и 
го карали да тича с тях; давали му да пие силни 
отрови. Благодарение на силната си вяра в 
Христос. Георги понесъл стоически всички мъ-
чения. Сам Господ Бог му се явил и само с до-
пира на ръката Си излекувал раните му. На но-
вите мъчения, измисляни от страна на импера-
тора, Георги смело отговарял: "По-скоро ти ще 
се умориш да ме мъчиш, отколкото аз – да по-
насям мъченията."  
 Мнозина, като видели твърдостта на Ге-
орги, веднага повярвали в Христа. Повярвала и 
Александра, съпругата на императора. Диокле-
тиан наредил и двамата да бъдат посечени с 
меч. По пътя към мястото на наказанието Алек-
сандра припаднала и предала Богу дух. При ви-
да на такава блажена смърт Георги прославил 
Бога и бодро продължил към своята Голгота.  
Бил обезглавен на 23 април 306 година. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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 Велики Преслав е бил столица на българ-
ската държава от 893 до 972 г. – времето на 
нейната най-голяма мощ и културен разцвет. 
 Старият Преслав е бил разположен на юг 
от днешния едноименен град, от където изтича 
река Тича /Камчия/. Името му в десети век се 
свързва с това на  високо културния владетел, 
държавник, войн и книжовник – цар Симеон. 
Той успял да направи от Преслав столица дос-
тойна за България, съперничеща на Цариград. 
 Преди превзе-
мането на града от 
византийците през 
972 г., Преслав бил 
нападан два пъти от 
киевския княз Све-
тослав, като през 
969 г. е завладян от 
него. През годините 
на византийското 
владичество Прес-
лав си остава все 
още здраво укрепен 
град и средище на 
голям гарнизон. 
 През епохата 
на Второто българско царство в града се уста-
новява Асеновият брат Петър. По тази причина 
земите на Преслав се срещат под названието 
„Петрово царство”. 
 Една от най-монументалните постройки е 
бил дворецът, чийто основи са градени от голе-
ми блокове и хоросан, подобно на двореца в 
Плиска. Подовете на някой от помещенията са 
от разноцветен скъп мрамор. 
 Уникална за времето си по своя план е 
Кръглата /Златната/ черква, която се намира 
във Външния град. Черквата е блестяла с укра-
сата си от мрамор, рисувани керамични обли-
цовъчни плочи, цветно стъкло и злато, както и 
със своя живописен стил. По нейните стени са 
били изписани образи в цял ръст и старобъл-
гарски надписи. Централната постройка е с 12 
вдлъбнати в стената ниши. Куполът е бил под-
държан от мраморни колони. Входът на черква-
та е фланкиран от 2 кули, а самият двор е офор-
мен с полудъги, разделени с колони. 
 Велики Преслав е бил и голям производс-

твен център, както и средище на художествени-
те занаяти – обработка на кост, златарство, де-
коративна керамика. 
 През десети век Преслав се превръща в 
огнище на славянската  писменост и литерату-
ра. Тук са открити най-ранните оригинални па-
метници със славянско писмо. С най-старата 
наша писменост са писани и преписвани книги-
те, с които цар Симеон е бил изпълнил дворци-
те си. 

 Така през съ-
щия този десети век 
Преслав се очертава 
като самостоятелен 
творчески център в 
различните направ-
ления на старобъл-
гарската култура. 
Той е и едно голямо 
книжовно и просвет-
но средище, в което 
процъфтяват заная-
тите и изкуствата. В 
града творят талант-
ливи поети и писате-
ли, като Константин 

Преславски, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх 
и др., които създават едно огромно книжовно 
богатство, дало основание на литературните 
критици и на историците да назоват това време 
„Златен век” за България. 
 С падането на страната под османско роб-
ство Преслав запустява. Неговите разрушени 
дворци и крепости се превръщат просто в кари-
ера за строителни материали. За дълго време 
само името, което дали османците на града – 
„Ески Стамбол”, т.е „Стар Цариград”, останало 
да напомня по западните карти и пътеписи за 
някогашното величие и блясък  на града. 
 В просторните зали на музея „Велики 
Преслав” днес са изложени уникални и инте-
ресни находки, добити при близо 70-годишните 
археологически разкопки и проучвания. 
 Археологическият резерват „Велики 
Преслав” и музеят се намират на 20 км. югоза-
падно от Шумен. 

 
Цвятко НАЙДЕНОВ 

НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
 РЕЗЕРВАТ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” 
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САЛАТА С РИБА ТОН 

/предложение на Елена Карамилева от Шабла/ 
 

 Продукти: 200 гр. консерва от риба тон, 2 гл. червен кромид лук, 1 маруля, 4 домата, 1 с.л. 
горчица, 2 с.л. зехтин или олио, 1 с.л. лимонов сок, 2 яйца, сварени за украса, крутони. 
  Начин на приготвяне: Накъсваме зелената салата на парчета, нарязваме лука на кръгчета, 
доматите на четвъртинки, добавяме рибата. Заливаме с разбърканите горчица, зехтин и лимонов 
сок. Сервираме в подходящ съд и украсяваме със сварените яйца и крутони. 
 
 

СВИНСКИ ДРОБ ПО МАКЕДОНСКИ 
/предложение на Кирил Дамянов от Пловдив/ 

 
 Продукти: 750 грама свински черен дроб, 5-6 глави кромид лук, 2-3 моркова, 4 с. л. олио. 
 Начин на приготвяне: Лукът и морковите се нарязват на колелца и се задушават в мазни-
ната в тенджера до омекване. Дробът се измива, нарязва се на филии с дебелина не повече от сан-
тиметър, овкусява се с малко сол и подправки по желание. След това се нарежда върху зеленчу-
ците, тенджерата се захлупва и дробът се задушава за 15 минути. Ястието се консумира с червено 
вино. 
 

ПЪЛНЕН ШАРАН 
/ предложение на Евдокия Якимова от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 голям шаран, 4-5 глави лук, 1-2 моркова, магданоз, 1 ч.ч. смлени орехи, 1 к.ч. 
стафиди, смлян черен пипер, едно готово или приготвено тесто, сол и 1 к.ч. олио. 
 Начин на приготвяне: Изчистваме и измиваме шарана, посоляваме го и го оставяме да се 
изцеди. В тавичка поставяме мазнината и в нея нарязваме на ситно лука, морковите и половината 
магданоз и ги задушаваме. Сваляме от огъня и прибавяме смлените орехи, стафидите и черния 
пипер. Разбъркваме сместа и пълним шарана, като преди това обилно го изплакваме с вода. На-
пълненият шаран зашиваме. От тестото разточваме дебела кора и завиваме с нея шарана. Поста-
вяме го в намазнена тавичка и печем на умерена фурна. 
 
 

КРЕНВИРШИ С МАКАРОНИ 
/предложение на Антония Дюлгерова от Сливен/ 

 
 Продукти: Пакет макарони, 4-5 обелени домата от консерва, глава лук, 8 пушени кренвир-
ша, 5 с.л. олио, 2 с.л. доматено пюре, 0,5 л. зеленчуков бульон, 100 гр. грах, половин ч.л. изсушен 
риган, черен, червен пипер и сол на вкус, 80 гр. настърган кашкавал. 
 Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно, кренвиршите - на едри парчета и дома-
тите – на дребно. Олиото се сгорещява и в него се пържи лукът до златисто, добавят се кренвир-
шите и се пържи още 2-3 мин. Поръсват се с подправките. Сипват се доматите, грахът и домате-
ното пюре и се залива с бульона, след което всичко се разбърква. След като сместа кипне, се ос-
тавя на котлона още 10 мин. Отделно в подсолена вода се сваряват макароните, отцеждат се и се 
разбъркват със соса.  Поръсват се с настърган кашкавал. 
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ОМЛЕТ С КАРТОФИ, ЛУК И ЯЙЦА 

/предложение на Сашка Тодорова от Шумен/ 
  
 Продукти: килограм и половина картофи, 1 глава лук, 4 яйца, олио, сол. 
 Начин на приготвяне: Обелените картофи и лука нарязваме на дребно и ги пускаме в ти-
ган с олио да се пържат. След като се изпържат /задушат/ се изцеждат добре от олиото. С тях се 
смесват разбитите яйца. Всичко се слага в тигана с част от олиото и се пържи. След като се из-
пържи от едната страна омлетът се обръща и се пържи и от другата. 
 

КОПРИВА С КИСЕЛО МЛЯКО 
/предложение на Аврам Аврамов от Велико Търново/ 

 
 Продукти: 2 кг. коприва, 4 с.л. олио, 1 к.ч. брашно, 3 сухи чушки, 1 яйце, чесън, половин 
връзка магданоз, сол, кисело мляко. 
 Начин на приготвяне: Почистената и измита коприва нарязваме и задушаваме в мазнината 
на слаб огън. Сваряваме сухите чушки и ги обелваме, смачкваме ги и ги прибавяме към коприва-
та. Размиваме брашното с малко вода и го прибавяме към ястието, посоляваме, разбъркваме и на-
ливаме 1 л. вряла вода. Ври 10 мин. на тих огън. След като се охлади, застройваме с яйцето, при-
бавяме счукания чесън и ситно нарязания магданоз. Сервираме с кисело мляко. 
 

МАЗЕН ХЛЯБ 
/предложение на Войка Димитрова от Шумен/ 

 
 Продукти: кофичка кисело мляко, 2 яйца, сол, мая за хляб, свинска мас или олио, 200 гр. 
сирене, брашно. 
 Начин на приготвяне: Замесваме тестото с маята и разточваме кора. Настъргваме отгоре 
сиренето и заливаме с яйцата. Навиваме на руло, оставяме да втаса и печем. 
 

ЛЕСЕН ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ 
/предложение на Евдокия Евтимова от Добрич/ 

 
 Продукти: пакетче масло, 1 ч.ч. брашно, 4 яйца, 1 бакпулвер, 1 ч.ч. прясно мляко, чаша и 
половина захар, 3 с.л. какао. 
 Начин на приготвяне: Всички продукти се слагат на огъня да кипнат. Разделят се на две 
части. В едната се слагат брашното, яйцата и бакпулвера. Пече се във форма. След изпичането се 
надупчва с вилица и се залива с другата част от сместа. В нея могат да се добавят и смлени орехи. 
 

ЛИНДЗЕР 
/предложение на Ани Георгиева от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 яйце, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 ч.ч. олио, 
брашно, 1 ванилия, 1 сладко или плодове, може и счукани ядки. 
 Начин на приготвяне: Разбиват се яйцето и захарта. Прибавят се киселото мляко със сода-
та, олиото, 2 ч.ч. брашно и ванилията. Разбърква се добре и половината от сместа се изсипва в 
намазнена и набрашнена тавичка. Другата половина се омесва с още брашно до получаване на 
твърдо тесто и се слага в хладилник, за да може след това да се настърже. Върху сместа в тавич-
ката се нареждат плодовете или сладкото, може и ядки и се настъргва тестото от хладилника. Пе-
че се в предварително загрята фурна, докато придобие златист цвят и се отлепи от стените на та-
вата. След изпичането се поръсва обилно с пудра захар. 
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 Повечето от нас се чувстват от време на време тъжни или нещастни, но когато тези 

чувства са по-тежки от обикновено, продължават прекалено дълго или пречат на ежедне-

вието ни, това често е признак, че сме в депресия. А тя е болест като всички останали. И 

се лекува. 
 Игнорирайте всички подхвърляния на близки и не толкова близки хора, че това е „модерна", 
т.е. мнима болест и вземете нещата в свои ръце.  Следващият въпросник, съставен от Кралския 
колеж на психиатрите (Лондон), ще ви помогне да разберете, дали вече сте „нагазили" във водите 
на депресията (като болестно състояние), или при вас става дума за временни неблагополучия с 
настроението. 
 Оценете с тези десет въпроса вашето настроение и цялостната ви нагласа към живота. Ако 
отговорите с „да" на повечето от въпросите, имайки предвид значителен период от време (месец-
два), вие вече сте в  депресия. Колкото повече отговори „да" имате, толкова по-тежка форма на 
депресия имате. А ако сте отговорили положително на въпрос номер 10, най-добре е колкото 

можете по-скоро да посетите психотерапевт и да потърсите специализирана помощ. 

 
 1. Смятате ли, че през по-голямата част от времето сте се чувствали нещастни? 
 2. Трудно ли се справяте с ежедневните си ангажименти?  
 3. Намирате ли, че сте загубили интерес и наслада от дейности, с които обикновено сте се 
разтоварвали и забавлявали? 
 4. По-трудно ли взимате решения (в сравнение с друг период от живота ви)?  
 5. Имате ли проблеми със съня? 
 6. Отслабнали ли сте напоследък или нямате апетит?  
 7. Чувствате ли се изхабени и уморени?  
 8. Липсва ви самочувствие в области,  в които преди сте се чувствали компетентни? 
 9. Избягвате контактите с други хора, дори не ви се среща с приятели?   
 10. Случва ли се да си мислите за самоубийството като за изход от проблемите? 

 

 КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ЯЗВАТА? 

 Обикновено хората свързват язвената болест с нервно напрежение и живот под посто-
янен стрес. Възможно ли е да имате язва  дори и да не сте от  прекалено амбициозните хора? 
Това, което мнозина не знаят е,  че язвата обикновено се причинява от инфекциозен фак-
тор, а не от финансови и други притеснения. Има и още заблуди за язвата. 

Може  ли язвата да се предаде с целувки? 

 Да! Най-честата причина за появата на язва е бактерията H. pylori /Helicobacter pylori/.  До-
като се целуват партньорите, бактерията  преминава като при игра на пинг- понг между тях. 
 

След хранене хората, които имат  язва, се чувстват зле. Вярно или не?  

 Не е вярно! Един от начините да се различи язвата от рефлукса /gastroesophageal reflux 
disease/ е облекчението, което изпитват хората с язва, когато ядат по-често. Причината е, че хра-
ната неутрализира някои стомашни киселини, които дразнят язвата. 
 

Ако болката е поносима, не е необходимо лечение. Вярно ли е? 

 Не! Не бива да се живее с каквато и да е болка, а и понякога язвата ерозира няколко слоя на 
стомаха и причинява кървене. 
 Някои проучвания показват, че зехтинът убива бактерията H. pylori, но това твърдение все 
още не е категорично доказано. Засега най-правилно е хората, които страдат от язва, да се леку-
ват с предписан от лекар подходящ антибиотик, който убива тази вредна бактерия. 

В ДЕПРЕСИЯ ЛИ СЪМ? 



17 

ПРИРОДНИ ТАЙНИ ЗА КРАСИВА КОСА 
 

       Ако цветът на косата и прическата са зависими от мода-
та, то критерият за красива коса е винаги постоянен: здрава, 
гъста и блестяща. Какво да правите, ако природата не е била 
благосклонна към вас? Трябва ли да прекарвате часове във 
фризьорските салони или да купувате скъпи и прескъпи сред-
ства за коса? Просто й отделяйте повече внимание. И надник-
нете в хладилника - от качеството на вашата храна зависи ка-
чеството на вашата коса. 

диетите не са най-доброто 
      Това, че ще свалите 2-3 килограма, едва ли компенсира не-
достига на желязо, калций, магнезий и витамини, отговорни за 
растежа на косата ви. Лошо правят и жените, които не закусват 
сутрин. Доказано е, че в ранните часове косата усвоява много по-
активно полезните вещества. Ако искате гъста грива, не пренеб-
регвайте сутрешната закуска. Купичка мюсли или препечена фи-
лия хляб са по-добре от нищо. И още: изразът "истината е във виното" не е случаен. Специалис-
тите твърдят, че 2 чаши червено вино на ден, освен че въздействат благоприятно на сърцето, по-
магат и за укрепване на косата. Работата е в това, че алкохолът стимулира производството на осо-
бен белтък, който държи отслабващите косата хормони далеч от корените. 

шампоанът и балсамът - изцяло на растителна основа 
       Виждали ли сте циганка с лоша коса? Знойните мургави красавици и днес използват 
"адска" смес, забъркана от сок от лук, чесън, пелин и ром. Можем само да се досещаме как 
"благоухае" косата, но за сметка на това ефектът е потресаващ. За радост на по-изисканите дами 
съществуват и други средства, с по-естествени ухания и не по-малко действени. Последните тен-
денции в козметиката за коса изискват средствата да са изцяло на растителна основа. Обяснение-
то е просто: растителните екстракти се усвояват изцяло от косъма, докато "химията" остава на 
повърхността. 

житните растения 
       Съдържат абсолютно същите мазнини, каквито и косата. Маслото от пшенични кълнове 
например съдържа 75% ефирни мастни киселини, а така също витамини А, D, K и Е. Не по-малко 
ценен е екстрактът от овесени зърна. Комбинацията от омекотяващи и защитни съставки го прави 
желан в шампоаните за честа употреба. Едно наистина авангардно решение предлагат специалис-
тите от Клоран - сух шампоан с овесено мляко. За да почистите косата, не е нужно да я мокрите. 
Напръсквате и след 5 минути я разресвате. Идеално решение, ако сте в командировка или нямате 
време. 

почистваща глина 
     Различните й разновидности - бяла, зелена или синя, при нужда заместват шампоана, защото 
попиват като гъба мръсотията. Единственият й недостатък е, че прави косата твърда и я оплита. 
За сметка на това обаче регулира мастната секреция на скалпа. 

оцветяваща къна 
      Къната е първата боя, съществувала някога. Тя се извлича от растение, което вирее в Азия и 
Африка. Листата му се смилат на прах, смесват се с вода и се нанасят на косата. Най-хубавата 
къна идва от Иран. Тя оцветява косата в златист и червено-рижав цвят, без да нарушава строежа 
на косъма. Къната е и предпочитана съставка в средствата за боядисана коса, защото подсилва и 
предпазва цвета от измиване. 

цитрусите 
      Грейпфрут, лимон, мандарина...Тук може да проявите своите "гастрономични" пристрастия. 
Общото между тях е, че съдържат витамин С, микроелементи и плодови киселини. Плодовият 
екстракт поддържа естественото равновесие на косата и нормализира отделянето на мазнини. 
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 Изследователи от университета в Сидни, Австралия, твърдят, че мъжете ценят в отно-
шенията повече романтиката, отколкото секса. За провеждането на изследването учените по-
канили 600 мъже на различна възраст. Експертите се опитали да изяснят колко са романтични 
отношенията на мъжете с нежните им половинки, какво смятат мъжете за най-романтично и 
може ли романтиката да "угасне" с времето.  
 Оказало се, че повече от половината анкетирани мъже вярват в любовта от пръв поглед. 
56 % от представителите на силния пол твърдят също така, че на първо място в отношенията 
си с жените поставят романтичните чувства, а след това интимния живот. Една трета пък спо-
делят, че когато за първи път са видели своята бъдеща жена, сърцето им се е разтуптяло бяс-
но. 

  Като цяло, резултатите от изследването показват, че 80 % от мъжете вярват, че на 
света има една жена, която е предназначена именно за тях.  
 Ръководителят на изследователската група д-р Алекс Фалун и колегите му коментират 
изследването си така: "Безусловно мъжете (както и жените) мечтаят да изпитат любов, като 
тази между Ромео и Жулиета. Голяма част от мъжете си слагат маската на равнодушието и 
егоизма, но заедно с това им се иска да бъдат влюбени и щастливи. 

 

КОГА ЖЕНИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ЛЪЖАТА? 
 

 Според проучване на английското списание „She“ („Тя“) жените често се надяват мъже-
те да им спестят болезнената истина и да я заменят с красива лъжа. Те са суетни създания и 
се смятат за съвършени, неповторими и красиви и им се иска да вярват, че и мъжете виждат в 
тях единствено това. Жените обичат да получават комплименти, да чуват от мъжете, че са 
най-изящни, най-интелигентни, най-прелестни. Мъжете често изричат тази лъжа, за да спече-
лят женското внимание, или за да не раздразнят приятелката си, наричайки това благородна 
лъжа, защото всъщност изразява цялостното им впечатление за жената, а не моментното. Же-
ните предпочитат партньорите им да ги излъжат именно за външния им вид, като най-често 
предпочитаната лъжа е за килограмите и колко слаби  изглеждат в определена дреха. Т. нар. 
лъжи-комплименти се раждат след въпроси от типа: „Дебела ли съм?“ и  „Добре ли ми стоят 
тези дънки?“ 

 Жените предпочитат лъжата, когато тя е благородна лъжа от любов. Макар и да винят 
мъжете за техните лъжи, често вътрешно са им благодарни и ги обичат заради тяхното 
„качество“ да лъжат. В благородната лъжа от любов няма нищо лошо, но, за да  подейства, 
жените трябва да си мислят, че е истина.  

 Понякога жените не са достатъчно силни да чуят и приемат истината. Чувствителните 
жени по-скоро биха предпочели лъжата пред истината, че половинката им е изневерил със 
съседката например. За мъжа често изневярата си остава наистина само мимолетна забежка, 
която не се отразява на чувствата към половинката му, но за жената това е огромен проблем 
във взаимоотношенията им, който трябва да се разреши и остава като белег за цял живот, с 
който трудно биха могли да живеят. Затова на въпроса „Изневеряваш ли ми?“, „Нали ме оби-
чаш и аз съм единствена за теб?“ мъжете често послъгват в отговорите си, а доста жени нямат 
нищо против това, защото тази  лъжа предотвратява за тях излишни конфликти  
 

 

МЪЖЕТЕ ВСЪЩНОСТ СА РОМАНТИЦИ 



19 

☺☺☺ 
 Решила една тъща да провери как се отнасят към нея двамата й зетьове. Написала про-
щално писмо - че си отива от живота доброволно, сложила го на масата‚ седнала на перваза на 
прозореца (на дванадесетия етаж впрочем) и извикала първия си зет. Ти, казала му, чети писмо-
то‚ а аз сега ще събера кураж и ще скоча. Той прочел посланието и се хвърлил към нея: “Ама‚ 
мамо‚ как така? Какво ще правим без тебе!” Накратко - дръпнал я обратно в стаята. На сутринта 
пред входа на блока му стоял нов Москвич‚ а на кормилото - бележка: 
 “На любимия ми зет - от тъщата”.  
 С другия зет - същата история. Само че той, прочитайки писмото, се приближил до тъща 
си и я бутнал... На сутринта пред входа на блока му го чакал чисто нов Мерцедес‚ а на кормило-
то - бележка: “На скъпия ми зет, от тъста”…  
 

☺☺☺ 
 Неотдавна завършил физик  решил да продължи да учи и записал богословие. На първо-
то упражнение асистентът го попитал: 
 - Дайте ми дефиниция на Божията сила.  
 Студентът веднага отговорил: 
 - Божията сила е равна на Божията маса по Божието ускорение. 

 
☺☺☺ 

 Двама съквартиранти студенти мислят как да се справят с безпаричието: 
 - Що не вземем да си гледаме тука една свиня – предлага единият. - Сума ти мръвка ще  
имаме за ядене…  
 - Ама ти как си го представяш бе - такава смрад и мръсотия... 
 - Е, тя свинята, в края на краищата, все някога ще свикне… 
 

☺☺☺ 
 Дядо при лекар: 
 - Е, с’я докторе кажи... вече може ли да се качвам по стълбите? 
 - Да, но много, много, много бавно! 
 - Ииии, мама му стара, най-накрая, че вече ми писна до вкъщи да си стигам по водосточ-
ната тръба! 

 
☺☺☺ 

 - Докторе, имам проблем!Много забравям! 
 - От кога имате този проблем? 
 -Какъв проблем? 
 

 
☺☺☺ 

 Човек отива при лекаря: 
 - Докторе, задушавам се, не мога да дишам! 
 - Пушите ли? 
 - Пуша, но не помага! 

 
☺☺☺ 

 Директорът на болницата разговаря с един от младите си хирурзи: 
 - И едно последно нещо колега. 
 - Да? 
 - По време на операциите си не натискайте толкова със скалпела, защото повреждате ма-
сата. За тази седмица сменяме вече шеста. 
. 
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РЕШЕТЕ РАВЕНСТВАТА 
 
 Задача 1: 
 7 А + 21 х 4 – 5 А = 108 
 A = ? 
 Отговор:  
 

 

ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 
Задача 1: 
 Ходят си двама археолози през пустинята и попадат в една пещера. Вътре намират 2 голи 

трупа на мъж и жена, легнали по гръб. Поради специфични условия в пещерата и двете тела били 
перфектно запазени - с плътта, с всичко.  
 - Това са Адам и Ева.- казал единият 
 - Очевидно си напълно прав – отговорил другият. 
 Как са разбрали двамата учени, че това са именно Адам и Ева?  

 
Отговор:  

 
 Задача 2: . 
 Митко, Гошо и Ваньо играли на гоненица. Митко казал, че не е пристигнал последен. Гошо 
казал, че не е пристигнал пръв и не е пристигнал последен. Ваньо казал, че не е пристигнал пръв. 
Подредете имената на децата според реда на пристигането им. 
  
 Отговор:  
 

 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
 

МАЙСТОР НА КУФАРИ 
    Знаменитият химик Менделеев обичал през свободното си време да прави куфари. Необхо-
димата му суровина той купувал сам в един магазин на пазара. Веднъж някакъв купувач, привле-
чен от елегантната външност и величествената осанка на Менделеев, попитал търговеца: „Това 
кой е?” 
   –Как кой! – важно отговорил продавачът –  Та това е много известен, знаменит майстор на 
куфари… 
 

ЦВЯТ ПО ИЗБОР 
    Преди век, през 1909 г., автомобилният крал Хенри Форд започнал масовото производство 
на знаменитите модели „Т”. 

 - В какви цветове ще бъде новата лека кола? – попитал един репортер. 
 - Във всички цветове – отговорил Форд – само при условие, че купувачът избере черният. 
 

   АЙНЩАЙН И ВОДОПРОВОДЧИЦИТЕ 
    Мнозина навярно са чували отговора на Айнщайн на въпроса на един кореспондент, който 
се заинтересувал каква професия би избрал ученият, ако отново преживее младостта си. 
    - Бих избрал най-независимата професия – водопроводчик, или в краен случай дребен тър-
говец – заявил ученият. 
    Никой не предположил, че този отговор ще има такъв отзвук. Председателят на профсъюза 
на водопроводчиците обаче изпратил на великия учен съобщение, че е избран за почетен член на 
синдиката. 

Задача 2: 
 77 A + 84 A – 30 х 3A = 1065 
 A = ? 
 Отговор:  

А е равно на петнайсет. А е равно на дванайсет. 

Мъжът бил с едно ребро по-малко. 

Митко, Гошо, Ваньо 
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