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Предстоящото заседание на Изпълнителния комитет на
Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) от 18 - 24.05.2010 г. в
нашата страна е още едно признание за нарасналия авторитет и
важната роля на НАСГБ в световното и европейското движение на
сляпо-глухите. Заседанието ще се проведе в една от залите на
хотел „Новотел” Пловдив и в неговата работа ще вземат участие най-
изтъкнатите ръководители на съюза - Сергей Сироткин - президент на
ЕССГ и председател на руската асоциация на сляпо-глухите ”Елвира”,
Геир Йенсен генерален секретар на ЕССГ и СФСГ, председател на
Норвежката асоциация на сляпо-глухите, Саня Тарцай - вицепрезидент
на ЕССГ и председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите,
членовете на Изпълнителния комитет на ЕССГ Мона Брит (Швеция) -
ковчежник, Тамаш Гангл - председател на Унгарската асоциация на
сляпо-глухите, одиторите на ЕССГ- Ари Суутарла (Финландия) и
Димитър Парапанов - председател на НАСГБ, който е и одитор на
СФСГ. В работата на заседанието ще участват още Люси Дрешър
(Великобритания) - служител на СЕНС по кампаниите и публичната
политика. Ще отсъства членът на Изпълнителния комитет Даниел
Рейес (Испания) и по здравословни причини Лекс Грандия президент
на СФСГ.

Участниците в заседанието ще бъдат обслужвани от преводачи и
интерпретатори-придружители. На заседанието ще се разглеждат
специфични проблеми както от работата на ЕССГ, така и такива,
свързани с рехабилитацията и интеграцията на сляпо-глухите.

На 18.05.2010 г. от 9.00 часа в Национален център за
рехабилитация на сляпо-глухи ”Хелън Келър” в Пловдив г-жа Саня
Тарцай - магистър, вицепрезидент на ЕССГ и председател на
Хърватската асоциация на сляпо-глухите, ще проведе практико-
теоретичен семинар по жестомимичен език и тактилен жестов език.
Веднага след заседанието ще се проведе Международен семинар за
сляпо-глухи по жестомимичен език и тактилен жестов език, с
участието на специалисти от Норвегия, Русия и други страни
(откриване от 9.00 часа на 25.05.2010 г., който ще продължи до
30.05.2010 г.) в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи
”Хелън Келър” - Пловдив.

-

-

ФОРУМ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В ПЛОВДИВ
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ  
 Истинско маратонско заседание проведе УС на НАСГБ на 27 и 28 април. Те обсъдиха и 
взеха решения по общо 16 точки, което е един наистина убедителен показател, че дейността на 
асоциацията е все по-обширна и многопластова. 
 В своя докладна председателят на НАСГБ Димитър Парапанов запозна присъстващите със 
свършеното през периода между последното и настоящото заседания на УС. Много от въпросите 
бяха предмет и на следващите разглеждани точки от дневния ред. Сериозно бяха обсъдени въпро-
сите около решението на последното Общо събрание за принципите, застъпени съгласно Устава - 
чл. 8 и Наредбата за реда и условията за членство в асоциацията, като УС утвърди като сляпо-
глухи членове, отговарящите на условията по медицинската наредба кандидати, представени от 
териториалните организации. 
 Бяха обсъдени и приети и редица наредби – за работата в НЦРСГ „Хелън Келър”, за награ-
дите на физически и юридически лица с реален принос за развитието на НАСГБ, за принципите 
на предоставяне на помощни технически средства на нуждаещите се членове на асоциацията, 
правилник за реда и условията за свикване на Общо събрание на НАСГБ и на териториалните ор-
ганизации, правилник за даренията и правилник за бюджета на асоциацията. 
 По традиция бяха обсъдени и молбите на членове на НАСГБ за предоставяне на помощни 
технически средства. 
 Една от точките в дневния ред бе посветена на подготовката за предстоящото заседание на 
Изпълнителния комитет на ЕССГ, който ще се проведе от 19 до 24 май 2010 г. в нашата страна, в 
Пловдив, както и подготовката за Международния семинар на тотално сляпо-глухи и такива с 
тежки зрителни и слухови увреждания, и на интерпретатори-придружители по тактилен жестов 
език и жестомимичен език от 25 - 30 май 2010 г. в същия град. 
 Съветът утвърди и графика на провеждането на годишните отчетни събрания на територи-
алните организации в асоциацията за 2009 през месеците юни и юли 2010 г., както и участието на 
членове от страна на УС в отделните събрания. Бе разгледан и въпросът за необходимостта от 
подготовка на инструктори, интерпретатори-придружители към дневните центрове по социална 
рехабилитация в страната по тактилен жестов и жестомимичен език, като важно условия за ин-
теграцията са сляпо-глухите в обществото. 
 УС реши тази година Осмият национален празник на специфичните възможности на сляпо-
глухите, предвид финансовата криза, ще бъде посветен единствено на спорта – състезания по ле-
коатлетически дисциплини, канадска борба, шахмат и една нова дисциплина – спортна табла, в 
най-опростения й вариант (обикновена табла), като УС възложи на председателя да проучи въз-
можностите за място и датата на провеждането му и на следващото заседание да докладва за то-
ва, като всичко зависи от финансовите възможности на НАСГБ. 
 Светлозар Парапанов – координатор-методист в НЦРСГ „Хелън Келър” докладва за участи-
ето на специалните педагози от НЦРСГ „Хелън Келър”  в международния семинар за предоставя-
не на услуги на сляпо-глухи в страните от Източна и Централна Европа, който бе проведен в Ун-
гария. Димитър Парапанов пък информира за срещата на председателите на Национално предста-
вените организации на и за хора с увреждания във връзка с отнемането от правителството на пре-
ференции на хората с увреждания. 
 Съветът взе решение и за нов избор в ТО-Търговище за председател на организацията, тъй 
като според новите критерии досегашната председателка не отговаря на изискванията за членст-
во. Бе разгледано и предложение за награждаване на активисти на НАСГБ. Направи се анализ на 
проведеното Общо годишно-отчетно събрание на НАСГБ и произтичащите от тях задачи. В точ-
ка „Разни” редакторът на списание „Звук и светлина” Емил Пехливанов запозна присъстващите с 
развитието и перспективите пред водения от списанието конкурс: „Най-бърза и евтина кулинарна 
рецепта”, поредното издание от който приключи наскоро. Изтъкнато бе, че конкурсът се ползва с 
голяма популярност сред читателите, но е необходимо в по-голяма степен да се разшири 
„географията” на участниците. 

„З С” 
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 В Национален пресклуб БТА – София на 4 май т.г. се проведе пресконференция с 

председателите на национално представителните организации на хората с увреж-

дания, родители на деца с увреждане, деца, младежи и лица с увреждане на тема: 

”Имат ли права хората с увреждане в България? Има ли диалог за политиката за хо-

рата с увреждане? Отнемат ли се права на хората с увреждане?” . В нея взеха учас-

тие и председателят на НАСГБ Димитър Парапанов и координатор – методистът 

към НЦРСГ „Хелън Келър” Светлозар Парапанов. По този повод в уеб сайта  BNews: 

се появи репортаж, в който е поместено и отношението към третираната тема на 

г-н Парапанов: 

 

 ЗОВ ЗА ПОМОЩ! 

 

Димитър Парапанов: Хората с увреждания не са паднали от космоса... 

 Ратифициране на Международната конвенция 

за опазване и насърчаване на правата и дос-
тойнството, искат хора с увреждания. Това ста-
на ясно на пресконференцията по повод Меж-
дународния ден за протест на хората с увреж-
дания - 5 май.  Конвенцията е приета от ООН 
през 2006 г. и ратифицирана от повечето дър-
жави в европейската общност. 
 „Ние не сме паднали от космоса, ние сме 
хора от българското общество, така че държа-
вата, като представител на това общество, няма 
основание да бяга от своите отговорности към 
тези хора", каза Димитър Парапанов, председа-
тел на Националната асоциация на сляпо-
глухите в България. „Ще продължим нашата 
борба със законови средства. Ако трябва, ще 
направим постъпки в Европейския форум за 
хората с увреждания, в ЕК, в Европейския  съд, 
ако трябва и в Комисията за правата на човека 
към ООН. Конвенцията е една база, която бъл-

гарския парламент трябва да ратифицира. За-
щото ние без тази конвенция все 
едно, че нямаме законни права. 
Обществото трябва да осъзнае, че 
нас ни има и че проблемите си 
стоят." 
  Национално представител-
ните организации на и за хора с 
увреждания представляват над 
147 000 деца и лица със специ-
фични възможности. Те настояват 
за социален модел, чрез който ще 
се осъществи пълноценна интег-
рация на хората с увреждания. По 
думите на Веска Събева, предсе-
дател на Асоциацията на родители 

на деца с епилепсия, на хората с увреждания се 
обръща внимание два пъти в годината - на 5 
май и на 3 декември, когато се чества Денят на 
хората с увреждания. „Когато се прави полити-
ка, тя трябва да бъде финансово обезпечена", 
смята Събева. Тя посочи, че в момента има 
много проблеми, които касаят хората с увреж-
дания, като например изплащането на интегра-
ционните добавки, на заплати, на майчинство, 
както и проблеми, касаещи Програмата за тру-
дова заетост. „Маргинализирана група в Бълга-
рия са и семействата на хора с увреждания",  
с м я т а  С ъ б е в а . 
 „Ние сме силно изненадани от това, че 
непрекъснато се говори и се използват хората с 
увреждания или техните семейства за полити-
чески дивиденти. В крайна сметка, когато дой-
де ново правителство, отново всичко се връща 
в изходна точка. Няма това развитие, което ние 
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винаги сме очаквали, няма сядане на масата за 
диалога, който трябва да проведем, за да се из-
ведат най-бързите стъпки, които трябва да се 
направят за реално 
включване на този хора 
в обществото. Дали 
могат да работят, да 
учат, дали получават 
съвременни техничес-
ки помощни средства и 
медицински изделия. 
Дали получават финан-
сова подкрепа, с която 
да живеят. Не може 
здравната каса да излиза и да казва: „Ние 100 % 
реимбурсираме, вие ще си доплащате и ще да-
вате едното левче за рецептата. Как да го дава-
ме, като получаваме 101 лв. пенсия, от която 
най-малко 50 лв. ти отиват за доплащане за ле-

карствата", каза Събева. 
     850 000 са хората с увреждания в Бълга-
рия, според данни на НОИ от 2007 г. Освен ра-

тифицирането на Кон-
венцията, хората с ув-
реждания искат гаран-
тираният минимален 
доход да бъде заменен 
с „линия на бедност-
та", да се усъвършенс-
тват критериите за со-
циални услуги, да не 
се лишават хората с 
увреждания от меди-

цински изделия под предлог за корупционни 
практики и недостиг на ресурс заради икономи-
ческата криза. 

Доротея НИКОЛОВА 
Снимки: BNEWS, Николай ДОНЧЕВ  

НЦРСГ „ХЕЛЪН КЕЛЪР”  НЕПРЕКЪСНАТО 

УКРЕПВА И ПОДОБРЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ 

Националният център  по рехабилитация 
на сляпо-глухите „Хелън Келър” в Пловдив с 
всяка изминала 
година все пове-
че се развива и 
утвърждава като 
институция, в 
която са въведе-
ни и провеждат 
съвременни 
принципи, фор-
ми, методи и 
средства за 
ефективна дей-
ност. Приори-
тетно основното 
задължение на 
центъра е обучението и рехабилитацията на 
тотално сляпо-глухите и тези с тежки зрителни 
и слухови увреждания. Това наложи ръководст-
вото на центъра и асоциацията да положи изк-
лючителни усилия в рехабилитационния про-

цес да бъдат привлечени млади педагози от 
Пловдивския университет с добра подготовка и 

съвременни 
виждания. За 
целта те полу-
чиха и допълни-
телна квалифи-
кация от специ-
алисти от Наци-
онален център 
по жестомими-
чен език към 
СГБ и Нацио-
налния център 
за рехабилита-
ция на слепи. 
Те получават 

допълнителна специфична теоретична и прак-
тическа подготовка от актуални статии и други 
материали за рехабилитация на сляпо-глухите. 
Тъй като висшите учебни заведения все още не 
подготвят педагози за сляпо-глухи, ние ще про-
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дължаваме да полагаме усилия младите педаго-
зи в центъра да трупат опит и да израстват като 
добри съвременни специалисти по сляпо-
глухотата. Ще се търсят възможности за про-
веждане у нас на курсове от добри специалисти 
от чужбина, както и нашите специалисти да 
посещават рехабилитационни центрове в чуж-
бина, за да ползват техния опит. Така, както 
през март т.г. имаха възможността да присъст-
ват и на семинар за услугите, предоставяни за 
сляпо-глухи в страните от Източна и Централ-
на Европа в град Леаняфалу, Унгария 
 Широко е застъпена индивидуалната ра-
бота с клиентите по жестомимичен и тактилно 
жестов език, ориентиране и мобилност, брайл, 
полезни умения, компютърна грамотност, зри-
телна рехабилитация, занимания, свързани с 
игри и общофизическа подготовка, разходки, 
съчетани с някакъв вид социална дейност – по-
сещение при лекар, адвокат и т.н. Всичко това 
е подчинено на целта за придобиване на по-
голяма самостоятелност на клиентите. Успо-
редно с това се обучават и интерпретатори-
придружители на сляпо-глухите с цел по-
добрата комуникация между тях. За в бъдеще 
се планира да се въведе и дистанционно обуче-
ние по компютърна грамотност, както и ориен-
тиране и мобилност по местоживеене на сляпо-
глухи с по-добър слух, поради ограничената 
база на центъра. В НЦРСГ „Хелън Келър” ще 
преминават обучение клиенти с тотална сляпо-
глухота и с тежки зрителни и слухови уврежда-
ния. 
 През 2009 г., например, през НЦРСГ 
„Хелън Келър” са преминали обучение, както 
следва: 7 сляпо-глухи клиента от Пловдив – 
амбулаторно обучение, 21 сляпо-глухи клиента 
от страната – интернатно обучение, 7 интерпре-
татори-придружители на сляпо-глухи с дълбо-
ки и тотални зрително-слухови увреждания от 
страната – интернатно обучение. Или общо 
преминали клиенти от двете форми на обуче-

ние са 28 сляпо-глухи и 7 интерпретатори-
придружители. 
 Клиентите бяха включени в следните 
учебни занятия: Компютърна грамотност: 14 
сляпо-глухи клиента, от които 1 амбулаторно и 
13 интернатно. Занимателна терапия: 6 сляпо-
глухи клиента – амбулаторно. Спорт: 2 сляпо-
глухи клиента – интернатно. Слухово-речева 
рехабилитация: 5 сляпо-глухи клиента – интер-
натно. Фонетична ритмика и моторика – 5 сля-
по-глухи клиента – интернатно. Жестомимичен 
език – 6 сляпо-глухи клиента – интернатно. 
Тактилен жестов език – 5 сляпо-глухи клиента 
– интернатно. Брайлово ограмотяване – 7 сля-
по-глухи клиента, от които 6 интернатно и 1 
амбулаторно. Ориентиране и мобилност – 14 
сляпо-глухи клиента – интернатно. Машинопис 
– 8 сляпо-глухи клиента – интернатно. Полезни 
умения – 2 сляпо-глухи клиента – интернатно. 
Зрителна рехабилитация – 2 сляпо-глухи кли-
ента – интернатно 
 Дисциплините слухово-речева рехабили-
тация, фонетична ритмика и моторика, такти-
лен жестов език и жестомимичен език, са воде-
ни на двама тотално сляпо-глухи клиента, три-
ма клиента с пълна глухота и слабо зрение и 
един напълно сляп клиент с много слаб слух. 
 От 22 до 27 юни м.г. в хотел “Луксор”, с. 
Лозенец (Бургаска област) се проведе лагер-
семинар за тотално сляпо-глухи клиенти и та-
кива с тежки зрителни и слухови увреждания. 
Занятията бяха проведени в разнообразието на 
природната среда, което се оказа предпоставка 
за разширяване на познанията на сляпо-глухите 
чрез обогатяване на сетивния опит и придоби-
ването на нови умения в ориентирането и мо-
билността.  Участваха 2-ма души с тотална сля-
по-глухота и 2-ма с пълна глухота и практичес-
ка слепота, с техните интерпретатори-
придружители. Занятията бяха водени от Мими 
Аврамова с помощта на младите специални пе-
дагози-рехабилитатори Анна Ройдева и Ваня 
Ташева. 
 Както се вижда, в работата на НЦРСГ 
„Хелън Келър” се поставя акцент върху обуче-
нието и рехабилитацията на  лица с тотална 
или дълбока форма на сляпо-глухота, които са 
сред най-изолираните членове на българското 
общество. 

Светлозар ПАРАПАНОВ – 
координатор-методист в 
 НЦРСГ „Хелън Келър” 
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 Великден е празник на 
празниците. Членовете на те-
риториалната организация на 
сляпо-глухите в града не про-
пуснахме и този повод да бъ-
дем заедно. Клубът едва побра 
дошлите. Всеки носеше само-
ръчно боядисани яйца и ла-
комства. 
 Специален гост на тър-
жеството бе Веселина Малчева 
– краевед в нашия град. Исто-
ричката запозна присъстващи-
те с традициите, свързани с 
отбелязването на Великденс-

ките празници. Нейният разказ 
започна с обичаите още от 16 
век. Разясни и някой от начи-
ните за боядисване и украсява-
не на яйца с натурални мате-
риали, печенето на козунаци и 
тайната на тяхното приготвяне 
и т.н. Чрез нейния разказ ние 
се докоснахме до живота на 
нашите прадеди. 
 Гвоздеят на тържеството 
бе последвалият конкурс за 
най-добре боядисано яйце. В 
него участваха 24 сляпо-глухи 
наши членове. Разбира се, пър-

венците бяха отличени с под-
ходящи награди – кухненски 
прибори и сувенири. Първа и 
втора награда грабна Стоянка 
Миланова с народно-битова 
шарка. Третото отличие бе от-
редено на Цветанка Николова, 
която представи съвременен 
актуален вариант на боядисва-
нето. 
 Тържеството продължи с 
богата великденска трапеза, 
много песни и танци. 

 
Калинка КОВАЧЕВА 

В ТО-Добрич: 

СРЕЩА С МИНАЛОТО 

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

В ТО-Пловдив: 

МОМИЧЕТАТА НИ ОТСРАМИХА ДОСТОЙНО 

 На 7 април в града под тепетата се прове-
де турнир по канадска борба за инвалиди 
„Пролет-2010”. Макар и да включва широк 
кръг участници с различни увреждания, тази 
нова и ценна за града ни спортна проява е пак 
дело на наши представители. В основата на 
създаването му  стои председателят на ОСКСГ 
”Марица” в Пловдив Кирил Дамянов. 
 Лошото време не попречи на ентусиази-
раните представители от Горна Оряховица, 
Дряново и Асеновград да дойдат тук и да пре-
мерят сили с пловдивчани. За участие в мла-
дия, но набиращ сили турнир, пристигнаха и 
състезателите от европейска класа Марин Пей-
чев и Йордан Йорданов. 
 Най-напред надпреварата бе започната от 
мъжете. При тях, реално погледнато, ние ня-
махме шансове за класиране в тройката, тъй 
като след двамата „големи”, за които стана ду-

ма, се намести със своите резултати представи-
телят на асеновградската организация на сляпо-
глухите Красимир Касабов. 
 По достоен начин обаче пловдивската 
школа в редиците на сляпо-глухите бе отсраме-
на от момичетата от спортния ни клуб. Какво 
да се прави – ако не разчитаме на жените в бит-
ките, на кой друг? Ася Бурова, Хасмик Варда-
нян, Тотка Златанова и Димка Дамянова за по-
реден път доказаха, че на тях винаги може да 
им се гласува доверие за добро представяне на 
отговорни състезания. Така стана и сега. Вярно 
е, че отстъпиха тук-там по някоя и друга отдел-
на борба, но комплексното им превъзходство 
не будеше съмнение. И пак дадоха заявка, че и 
в бъдещите състезания имаме повод да очаква-
ме от тях такива добри постижения. 

 
Кирил ГЕОРГИЕВ 

В ТО-Перник: 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ „ЧУКНА” ШЕСТ ГОДИНИ! 

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

Тържествено и с много 
настроение на 20 април отп-
разнувахме шестата годишни-

на от учредяването на нашата 
териториална организация на 
сляпо-глухите в града. С мал-

ки изключения, най-вече за 
хората от съседните села, 
всички се събрахме в клуба, 
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който ползваме съвместно с 
ТСО на слепите. Настроението 
още повече се повдигна от 
вниманието на нашите колеги 
от страната. Бяха прочетени 
поздравителните телеграми 
във връзка с рождения ни ден 
от председателя на НАСГБ 
Димитър Парапанов и от ТО-

Добрич. Предадохме на при-
състващите и поздравите по 
телефона от териториалните 
организации на асоциацията 
във Варна, Плевен, Бургас и 
Пловдив. 

Поздрав с песен ни под-
несе и фолклорната група при 
организацията на слепите в 

града ни. Всички заедно дух-
нахме свещичките на специал-
но поръчаната торта, почер-
пихме се и си пожелахме да 
бъдем здрави и все така един-
ни и със задружни усилия да 
преодоляваме препятствията в 
нелекия ни живот. 

 

Соня ЗАХАРИЕВА 

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

 Ден, изпълнен с предизви-
кателства от всякакъв характер, се ока-
за за нас 1-ви май. В последния момент 
разбрахме, че бусът, който бяхме анга-
жирали, се е повредил и другият, до-
шъл да ни вземе, се оказа малък за вече 
сформираната група, готова за път. Но 
понеже душите ни са широки, а и Чир-
пан е близо до Стара Загора, кой сед-
нал, кой прав, тръгнахме на отдавна 
чаканата от всички екскурзия. 

С вълнение прекрачихме прага 
на родната къща на Пейо Яворов. 
Уредничката на музея ни разказа нак-
ратко за неговите родители, а след това 
ни разведе из стаите, където видяхме 
леглото, в което е спал поета, писалището, на 
което е писал първите си стихотворения. На 
двора, пред паметника на Яворов, на който пи-
ше „Аз не живея, АЗ горя!”, актрисата Иванка 
Антонова поздрави осемдесетгодишната юби-
лярка Малина Кирекчиева с невероятна, профе-
сионално изпълнена от нея рецитация на сти-
хотворението „Луди млади”. В залата на музея 
на Яворов уредничката вече подробно ни раз-
каза за живота на поета. 

 В съседство с къщата на Яворов е тази, 
закупена от известният наш художник, живеещ 
и творящ в Париж, Никола Манев и превърната 
от него в художествена галерия. Там, освен не-
говите картини, видяхме и колекция от извест-
ните в цяла България чирпански ножове, а  ог-
ромните и невероятно красиви естествени 
кристални късове, пръснати на всички страни, 
буквално ни заслепиха. 

Докато обсъждахме видяното и чутото 
до момента, микробусът спря пред вратите на 

най-старият манастир в Европа св. Атанасий 
Велики, заобиколен от Чирпанските възвише-
ния, кацнал като бял гълъб на ширналите се 
пред нас зелени поляни. В двора леко разлюле-
ни от пролетния вятър, трептяха  снежно бели-
те камбанки на момината сълза, а цветчетата на 
невена грееха като малки пламъчета. Калдъръ-
мените стълби ни заведоха до най-старата сгра-
да в манастира. Тук,  минавайки през това мяс-
то през 343 г. след Христа, светецът е пророку-
вал, че там ще се издигне манастир и само след 
2 години това вече е станало факт. 

Провряхме се за здраве през дупката в 
която се е усамотявал светеца, измихме се с 
лековитата вода от извора. 

Обзети от спокойствие и лекота на ду-
шите, прехласнати пред съвършенството на 
майката природа, си тръгнахме от това чудно 
кътче на нашата родина с увереността, че в 
най-скоро време ще дойдем пак и за по-дълго. 

Ангелина КРЪСТЕВА 

В ТО-Стара Загора: 

В НАЙ-СТАРИЯ МАНАСТИР В ЕВРОПА 
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Болнична помощ: 
 През 2010 г всяка болница, която иска да 
сключи договор с НЗОК, трябва да осигурява 
24 часа в денонощието възможност за прием 
при спешни състояния. За сключване на дого-
вор ще се изисква наличието на лекари по съот-
ветните специалности на основен трудов дого-
вор в болницата. Лечебните заведения за бол-
нична помощ трябва да разполагат и с необхо-
димата апаратура, както и да имат клинична 
лаборатория. Тези изисквания се въвеждат, за 
да се гарантира качествена медицинска помощ 
за хората. Болниците, които не отговарят на 
всички тях, няма да могат да сключат договор 
със здравната каса за съответните медицински 
дейности. Това обаче няма да затрудни достъпа 
на пациентите до нужната медицинска помощ 
и до болница. Навсякъде ще продължат да съ-
ществуват центровете за извънболнична по-
мощ, каквито са ДКЦ-тата, медицинските цент-
рове, както и филиалите на Спешна помощ. Ос-
вен това е създаден ясен ред за достъп до нуж-
ната клиника или отделение, където може да се 
окаже качествено лечение на хората.  
 Как да стигнем до болница: 
 Всеки пациент, който почувства неразпо-
ложение, трябва да посети личния си лекар, а 
ако смята, че проблемът е сериозен, може да 
потърси директно Спешна помощ. В първия 
случай лекарят ще го прегледа и ще прецени 
дали има нужда от лечение в болница. Ако смя-
та, че е така, той ще му даде съответното нап-
равление, което важи 30 дни. Личният лекар ще 
разполага с информация в кои болници може 
да се окаже нужната медицинска помощ и ще 
информира пациента къде може да се лекува. 
Ако пациентът има нужда от незабавна помощ, 
а най-близката болница няма капацитета да 
осигури нужните медицински грижи, Спешни-
ят център ще го откара безплатно до най-
близката клиника, в която може да се извърши 
лечението. Ако пациентът не е спешен, той сам 
ще трябва да се придвижи до болницата, в коя-
то иска да се лекува. За спешни състояния се 
смятат всички, които застрашават живота на 
човек или могат да доведат до съществено ув-
реждане. Такива са инфаркти, инсулти, отравя-
ния, травми, изгаряния. Ако човек директно е 

потърсил Спешна помощ и се окаже, че има 
нужда от незабавна помощ, тя ще е длъжна да 
му окаже медицински грижи и при нужда да го 
закара до най-близката болница, където  
може да получи нужното лечение.  
 Освен от личните си лекари, пациентите 
ще могат да получават информация кои болни-
ци по какви специалности работят със здравна-
та каса от районните здравни каса, от регионал-
ните центрове по здравеопазване, болниците, 
както и на горещия телефон на НЗОК – 
080014800.  
 Как да стигнем до специалист:  
 Достъпът до специалист и през тази годи-
на ще става чрез личните лекари. По тяхна пре-
ценка хората ще получават съответните нап-
равления, с които могат да отидат при специа-
лист в рамките на месец. Прегледът се покрива 
от здравната каса, но пациентът дължи потре-
бителска такса от 2.40 лв. и при специалиста. 
От нея са освободени децата до 18 години, хо-
рата с увреждания, военноинвалидите и други 
групи. 
 Профилактичен преглед: 
 Всеки здравноосигурен има право на един 
профилактичен преглед годишно. Той се извър-
шва от общопрактикуващия лекар и включва 
клиничен преглед за изясняване на здравослов-
ното състояние, лабораторни изследвания на 
кръв и урина, попълване на анкетна карта, фор-
миране на рискови групи и др. От 2009 г. при 
профилактиката на лицата над 18 години лич-
ният лекар назначава и изследване на холесте-
рол, триглицериди и HDL-холестерол, с оглед 
определяне на риска от сърдечно-съдови забо-
лявания. При наличие на определени рискови 
фактори се назначава и изследване на кръвна 
захар на гладно. Изследванията се извършват в 
сертифицирани медико-диагностични лабора-
тории, сключили договор с НЗОК. При съмне-
ние за риск от развитие на захарен диабет, ин-
фаркт, инсулт, сърдечно-съдови и злокачестве-
ни заболявания, личният лекар може да назна-
чава и  консултации с лекар по профила на за-
боляването. 
 При проследяване на възникнало вече за-
боляване, при съмнения за рак на млечната 
жлеза или на простатата, както и при усложне-

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  
ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ПАЦИЕНТИ  ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 

-ІІ част-  
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ния от диабета, личният лекар има право да 
назначава някои високоспециализирани изслед-
вания: мамография на млечна жлеза; PSA – при 
мъжете (във връзка със заболявания на прос-
татната жлеза); изследване на хормони на щи-
товидната жлеза; изследване за микроалбуми-
нурия за проследяване на захарен диабет.  
 От тази година, ако не направят профи-
лактичния си преглед, пациентите ще загубят 
здравноосигурителните си права за един месец 
през следващата. Освен това могат да бъдат 
глобени от 50 до 100 лв. (при повторно неявя-
ване – от 100 до 200 лв.). На санкция подлежат 
и родители/настойници, които не осигуряват 
провеждането на задължителните имунизации 
за децата си. Правомощия да налагат тези санк-
ции имат Районните центрове по здравеопазва-
не – поделения на Министерството на здравео-
пазването. 

Диспансерно наблюдение за  
хронично болни: 

 Обемът на изследванията и броят на посе-
щенията при диспансерното наблюдение за 
хронично болни хора зависи от тяхното състоя-
ние. За първи път през 2010 г. пациентите със 
сърдечни и съдови имплантанти и трансплан-
танти подлежат на диспансерно наблюдение от 
кардиолог, детски кардиолог или от съдов хи-
рург. Досега такива пациенти се консултираха 
със специалист по общия ред. Освен това е дос-
татъчно само едно направление от личния ле-
кар към съответния специалист, за да може до 
края на живота си пациентът да бъде наблюда-
ван от него. Това се отнася както за децата, та-

ка и за възрастните. Предвидени са също така и 
извършването на ехокардиография, доплерова 
сонография, холтер-мониториране на деца и 
възрастни освен прегледа при специалист. Ко-
гато е необходимо, ще се извършват и други 
специализирани дейности и изследвания. 

Дентална помощ: 
 Хората с непрекъснати осигуровки могат 
да се лекуват по избор при всеки зъболекар, 
имащ договор с НЗОК. За всяка от денталните 
дейности, заплащани от касата напълно или 
частично, пациентът може да избере един и 
същ или различен зъболекар. При посещение 
при зъболекаря пациентът трябва да носи 
здравноосигурителната си книжка, в която се 
вписват извършените дейности. При всяко по-
сещение при зъболекаря пациентът заплаща 
потребителска такса от 2,40 лв. Таксата за ли-
ца, навършили 60 г. при жените и 63 г. при мъ-
жете, е в размер на 1 лв. Не заплащат потреби-
телска такса децата под 18 г. и освободените 
групи. Децата и  младежите до 18 години имат 
право на обстоен дентален преглед със снемане 
на зъбен статус и четири лечебни процедури, 
като до две от тях са пулпит или периодонтит 
на постоянен зъб. 
 Здравноосигурените лица над 18 г. имат 
право на обстоен дентален преглед със снемане 
на зъбен статус и две лечебни дейности За бре-
менните се предлага и допълнителен обстоен 
дентален преглед със снемане на зъбен статус. 
Тъй като най-често манипулациите на зъболе-
карите не са напълно заплатени от НЗОК, паци-
ентът следва да доплати необходимата сума. 

 Казвам се Ваня Петкова и съм от Добрич. 
Родена съм в добруджанското село Змеево на 
11 февруари 1954 г. Бяхме три деца и имах ве-
село и безгрижно детство. Средното си образо-
вание завърших в икономически техникум в 
града през 1973 г., а през 1984 г. се омъжих, 
като от брака ми се родиха и израснаха две ху-
бави момичета. 
 Трудовият си стаж започнах в АПК в Бал-

чик, като счетоводител. След това работих две 
години като възпитател в училището в с. Кали-
петит и после още 11 години като оператор на 
телекс в КК Албена. 
 Проблемите с очите ми започнаха, когато 
бях на 14 години. Заболяването ми – дистрофия 
на роговицата, се оказа наследствено. Въпреки 
проблемите, реших да продължавам напред и 
се правех, че не ги забелязвам. С годините оба-

 

ВЯРВАЙТЕ В БЪДЕЩЕТО И СЛЕДВАЙТЕ МЕЧТИТЕ СИ! 
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че зрението ми се влоши, а през 1999 г., поради 
лекарска небрежност, ослепях с едното око. 
След шест месеца ми направиха операция на 
другото – коретопластика на роговицата. След 
операцията, от страх да не загубя напълно зре-
нието си, изпаднах в дълбока депресия. По цял 
ден плачех. 
 През 1986 г. на очен ТЕЛК ми присъдиха 
80% загуба на трудоспособност. Същата годи-
на станах и член на ССБ. И като че ли неволите 
ми бяха малко, та след няколко години почувс-
твах и влошаване на слуха, които още повече 
ме стресира. 
 Беше 2000 година, когато една моя позна-
та ми каза, че в града ни съществува организа-
ция на хора с увредени зрение и слух. Даде ми 
адреса на председателката и аз обещах да я по-
сетя. И ето, в един слънчев ден отидох на посо-
чения адрес и в дворчето на къщата видях една 
жена да полива цветята. Попитах къде мога да 
намеря Калинка Ковачева. Тя се усмихна и от-
говори „Аз съм Ковачева”. Покани ме в дома 
си и разговаряхме надълго и нашироко. Оста-
нах възхитена от  нейната сърдечност и съпри-
частност. Особено силно впечатление ми нап-
рави фактът, че, въпреки че нищо не виждаше, 
вършеше всичко сама. Всяко нещо бе на место-
то си. По този повод тя ми каза: „ Какво от то-
ва, че не виждаш, нали имаш ръце и крака. Виж 
колко си хубава и млада. Стъпи здраво на кра-
ката си и продължавай напред! Струва си да се 
живее, особено пък заради децата!” 
 Този разговор ме успокои, вдъхна ми уве-
реност. Калинка ми подари саксия с цвете и 
разсад за цветя в градината. От този ден отг-
леждането на цветята стана моя страст. Запа-
лих се и по поезията. Станах член на организа-
цията на сляпо-глухите, а след като през 2004 г. 
създадохме спортен клуб, като негов член за-
почнах усилено да спортувам и да печеля меда-
ли. Организацията стана мой втори дом, а г-жа 
Калинка Ковачева – моя най- добра приятелка. 
Обичам я като майка и винаги търся нейните 
съвети. 
 През май 2006 г., по настояване на Калин-
ка пред Бюрото по труда в Добрич, трима души 
започнахме работа по Национална програма за 
хора с увреждания. Работих по нея – като уред-
ник на пенсионерски клуб, до май 2009 г. До-
волни от работата ми, посетителите на клуба 
настояха да продължа своята дейност и след 
приключване на програмата, в резултат на кое-

то отново сам назначена там, но вече на посто-
янен договор. 
 Междувременно животът си тече. Децата 
пораснаха. Голямата ми дъщеря живее и работи 
като журналистка в София, малката си е при 
мен, в Добрич. Но хората казват: „Много хуба-
во, не е на хубаво!”. През есента на 2007 г. се 
разделихме със съпруга ми. Въпреки труднос-
тите се боря и продължавам напред. Децата и 
майка ми са ми опора. Тя навърши 91 години и 
също е член на ТО на сляпо-глухите в Добрич. 
Живея на квартира с малката си дъщеря и съм 
щастлива и доволна, живея пълноценно. Член 
съм на териториалния съвет на организацията 
на сляпо-глухите и  се радвам, когато имам въз-
можността да помагам с каквото мога. Живея 
активно, пея в състава за стари градски песни 
„Антица” към ТО, рецитирам, участвам в дър-
жавните спортни първенства в рамките на 
НАСГБ. Старая се по всякакъв начин да съм 
полезна на организацията ни и това ме изпълва 
с удовлетворение. 
 Накрая искам да благодаря от цялото си 
сърце на Димитър Парапанов – председателя на 
НАСГБ, благодарение на когото тази асоциа-
ция съществува, който се грижи за нас – хората 
със зрителни и слухови увреждания и винаги 
ни помага в трудни моменти. Благодарна съм и 
на нашата председателка Калинка Ковачева, 
която ми върна вярата в живота. Изпитвам чув-
ство на благодарност и към Община Добрич за 
създаването и финансирането на проектите за 
заетост на хората с увреждания, на всички мои 
приятели по съдба, които са съпричастни към 
моята болка и на които мога да разчитам в тру-
ден момент. 
 А на читателите на списание „Звук и свет-
лина” желая здраве, вяра в бъдещето и неиз-
менно да следват мечтите си! 
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РУМЪНИЯ 
 Северната ни съседка бе представена от 
организацията „Сенс Интернешънъл Румъ-
ния” (Sense International Romania), която е съз-
дадена през 2001 г. със седалище в Букурещ. Тя 
е професионална организация за предоставяне 
на услуги за сляпо-глухи и е поделение на меж-
дународното крило на британската организация 
„Сенс”. 
 Презентацията бе водена от г-жа Етелка 
Зонди (координатор по програмите).  Тя ин-
формира, че Асоциацията на сляпо-глухите ли-
ца в Румъния е създадена с помощта на Сенс 
през 2004 г. и е със седалище в гр. Тимишоара. 
Бяха представени три проекта, които продъл-
жават да се изпълняват: 
 Първи проект—„Образование за сляпо-
глухи деца в Румъния” 
 Начало на проекта е поставено през 2001 
г. Първоначално е създаден един клас, в който 
са включени 4 сляпо-глухи деца. Обучени са 
учители, които да работят със сляпо-глухите 
деца в рамките на една година. В момента в Ру-
мъния има 33 класа, в които се обучават по 4 
сляпо-глухи деца. Класовете са организирани 
като паралелки в училищата за слепи и за глухи 
деца. В периода 2003-2005 г. са организирани 
обучителни курсове за специални учители. Два 
пъти в годината се организират семинари и ра-
ботни срещи, в които се обсъждат конкретни 
случаи и как да се работи с тях.  Създадена е 
национална учебна програма за образование на 
сляпо-глухи деца. 
 Втори проект - Съвместна работа  
с болници. 
   Предоставени са  устройства за скрининг 
(първоначално изследване) на слуха при ново-
родени. От около 22 хиляди изследвани ново-
родени, само 20 са имали увреждания на слуха. 
За тяхното обучение са създадени три центъра 
за ранно въздействие в Букурещ, Орадеа и Ти-
мишоара.  В тези центрове работят: специален 
педагог, психолог и социален работник, като 
най-важният член на този екип е родителят.  

 Трети  проект - Правозащитна дейност 
и лобиране пред правителството. 
 След тези действия сляпо-глухотата е за-
конодателно призната в Румъния. 
 

СЛОВАКИЯ 
 Словакия представи своята организация 
„Маяк” с ръководител г-жа Янка Сариска, коя-
то е за възрастни сляпо-глухи. Тя стартира като  
пилотен проект, иницииран от специалисти, 
родители и сляпо-глухи. Този проект започва 
през 2003 г. с  предоставянето на социални ус-
луги. 

В момента организация „Маяк” разпола-
га с къща за 8 човека – дом за дълготрайно нас-
таняване на сляпо-глухи и лица с множество 
увреждания. 
 1. Социален закон в Словакия: 
 - Сляпо-глухотата е специален вид увреж-
дане, което официално не е законово установе-
но. 
 - Новият закон, приет миналата година, 
осигурява предоставянето на услуги. 
 - Всеки клиент получава различна финан-
сова субсидия, в зависимост от индивидуално-
то му състояние. 
 2. Организацията предоставя следните 
терапии и услуги: 

 -Арт терапия; 
-Терапия с кучета; 
-Конна езда (Хипотерапия); 
-Физически упражнения; 
-Екскурзии; 
- Социална консултация на родители на 
деца с множество увреждания и сляпо-
глухи. 

 Всички тези терапии са насочени към: 
-развитие на общуването; 
-развитие в социален аспект. 

 
СЛОВЕНИЯ 

Словенската организация на сляпо-
глухите е основана през 2005 г. с председател 
г-жа Метка Кнез. Основната й цел е да подпо-

ВСЕКИ ТЪРСИ СВОЯ ПЪТ КЪМ СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

 На проведения в края на март семинар за услугите, предоставяни за сляпо-глухи  в 
страните от Източна и Централна Европа в Леаняфалу, Унгария, информация за който 
публикувахме в миналия брой , освен представителите от България, презентираха основни-
те насоки на своята работа със сляпо-глухи лица и тези от Румъния, Словакия и Словения. 
Ето в какво се състои тяхната същност: 
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мага сляпо-глухите хора в страната. През 2008 
г. организацията става член на Европейския 
съюз на сляпо-глухите, също така членува и в 
Световната федерация на сляпо-глухите. 

Дейността на словенската организация 
на сляпо-глухите се финансира от общините и 
от бюрата по труда в страната и най-общо се 
развива в следните насоки: 

 - информация на специалистите; 
 -установяване на вида помощ, от която се 
нуждаят сляпо-глухите; 
 -изграждане на връзки с други институ-
ции и организации в страната; 
 -сътрудничество с университетите за изг-
раждане на  обучителни програми; 
 -сътрудничество с колежите за подготов-
ка на учители и със спонсориращи орга-
низации. 

Предоставянето на услуги за сляпо-
глухи се извършва от доброволци, които не по-
лучават никакво заплащане за труда си. От 

2008 г. организацията разполага с помещение, в 
което се посрещат сляпо-глухите и се консул-
тират по различни въпроси. 

Основната подкрепа, която организация-
та дава на сляпо-глухите в страната, се изразява 
в задоволяване нуждата от интерпретиране. В 
този смисъл главните услуги, които се предос-
тавят, са: 

 -предоставяне на интерпретатори-
придружители за сляпо-глухите до инсти-
туциите или други обществени места, ко-
ито желаят да посетят; 
 -организиране на един или два семинара 
месечно, на които сляпо-глухите хора 
споделят своят опит; 
 -организиране на различни забавления за 
сляпо-глухите. 

Светлозар ПАРАПАНОВ – 
координатор-методист в НЦРСГ 

„Хелън Келър” 

ЧЕРНИТЕ ОПАЛИ 
Едва ли някога, едва ли в Австралия 

бих се отправил за черни опали. 

Не че е далече, не съм фаталист. 

Просто вече ги имам – в душата ми, 

душа на шут, душа на два етажа, 

пристъпва без смут 

без интриги, шантажи, 

без сплетни и продажност 

едно момиче с черни опали. 

Навлиза спокойно и ребром ми казва 

„О, каква веранда просторна! 

Какъв вестибюл, изпълнен с пейзажи, 

портрети, офорти! И едно вълшебно сияние! 

Тук е само за кралица – 

ти май си позабравил ранга свой, друже мой?” 

Но аз няма да отивам в нейните покои, 

за мен е комфортът на втория етаж. 

Там, в спалня, баня, изповедалня, всяко кътче 

ще бъде осветено от черните опали. 

И всичко ще блести от чистота! 

Така, че вече е заета твоята душа 

от една кралица и една жрица. 

На теб оставяме мазето и тавана. 

Там се оправяй както знаеш в своя хаос. 

Полека се изкачвам към мансардата, 

с едно сърце,напукано от жажда 

за топла дума… 

Георги  ЧЕРНЕВ 

СЛЕД ГОДИНИ 
 
Аз продължавам своя стих- 

за двама ни и нашата любов. 

За един неравен път, 

за радости и грижи в тих семеен кът. 

 

Създадохме семейство с обич. 

Дом редихме с интерес. 

Чувствата ни бяха силни, 

затова ги съхранихме и до днес. 

 

Родиха се децата, 

изпълниха със радост нашите дни. 

Живот и младост им дарихме, 

а те израснаха добри. 

 

А сега и внучка! 

За нея от обич сърцето боли! 

Трудно е да се опишат тези чувства, 

когато се смее, играе и плаче дори. 

 

Във този час на Бог се моля, 

поклон му сторвам доземи! 

Да срещаме деца и внуци, 

да пази двама ни до старини! 

    
Светла МАРИНОВА 
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24 МАЙ — ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА  
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ  

 Духовната сила на човека се проявява в 
желанието му да се бори с превратностите на 
съдбата, както и с вътрешни и външни врагове. 
Тази духовна сила тласка развитието на човеш-
кия род. Затова имената на такива личности, 
каквито са светите братя Кирил и Методий, са 
записани със златни букви на страниците на 
човешката история. 
  Делото на Кирил и Методий има дълбоко 
прогресивен характер. По времето на Средно-
вековието то представлява едно демократично 
явление, което руши основите на тогавашната 

идея за културния възход на човечеството. По 
този начин се разкрива основната идея - да се 
използва живият народен език за просвещава-
не. Тази идея, въпреки иновативността и ефек-
тивността си, дълго време остава незабелязана 
от западните славянски народи, поради голямо-
то влияние на католическата църква по техните 
земи. Чрез създаването на славянската писме-
ност Кирил и Методий създават една нова кул-
тура - славянската, която се появява на истори-
ческия небосклон наред със старата латинска и 

г р ъц -
к а 
култу-
ра. По 
т о з и 
начин 
с е 
създа-
в а 
широ-
ко по-
ле за 
и зява 
на много млади творци, които впоследствие 
допълнително обогатяват славянската култура. 
По времето на мисията на Кирил във Венеция, 
той разкрива и защитава тезата си, че всички 
народи имат еднакво право да имат собствена 
култура и ценности с думите: ”Не пада ли от 
Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето 
не грее ли на всички? Не дишаме ли еднакво 
въздух?” Въпреки неоспоримите доказателства, 
с които той оспорва триезичниците,  идеята за 
равенство между народите се възприема едва в 
епохата на хуманизма. Тоест, схващането, че 
всички могат да участват в изграждането на 
общочовешката култура, задълго остава невъз-
прието. Тук могат да бъдат припомнени думите 
на Г.Димитров: ”В областта на културата, по 
способности няма малки и големи народи. Все-
ки народ, колкото и малък да е той, може да 
бъде способен да внесе в общата съкровищни-
ца на културата своя принос от ценности” 
 Днес, в началото на третото хилядолетие, 
във века на информацията, нещата, които ни 
карат да се чувстваме горди със себе си, нама-
ляват с всеки изминал ден. Преобладават все 
неща, които ни карат да се чувстваме малки и 
незначителни. Делото на светите братя, със 
своето общочовешко значение, опровергава 
зараждащото се чувство на непълноценност у 
повечето от нас, а идеята, че всеки има право 
да се развива, да допълва и надгражда своите 
знания и култура, продължава да бъде нашата 
най-стабилна опора и както отправна точка към 
бъдещи постижения и успехи. 
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 Община Несебър заема най-северната 
част от Черноморското крайбрежие на Бургаска 
област. На север гра-
ничи с общините Бяла 
и Долни Чифлик, на 
запад – с община По-
морие, на изток - с 
Черно море. Значител-
ната крайбрежна иви-
ца и нейният разнооб-
разен характер създа-
ват благоприятни ус-
ловия за развитие на 
туризма. Те превръщат 
община Несебър в най-голямата туристическа 
агломерация на Българското Черноморие. На 
нейната територия функционират  стотици хо-
тели с десетки хиляди легла, 630 частни квар-
тири с над 35 000 легла и 1000 заведения за об-
ществено хранене. 
 Историята ни разказва, че полуостровът 
на Несебър - древният град Месабрия, наречен 
през късното средновековие Месемврия и по-
късно Несебър, е населен преди хилядолетия, в 
края на бронзовата ера. Месабрия започва да 
сече собствени монети около 440 година пр. н. 
е., приблизително оттогава са сечени и първите 
златни монети. Градът има добри търговски 
отношения с полисите на Черно и Егейско море 
и Средиземноморието. Находки, свидетелства-
щи за богатия икономически, културен и духо-
вен живот от този период, са изложени в архео-
логическия музей в града. 
 През 72 г. пр. н. е. градът е завзет без ни-
каква съпротива от римляните. След кратка 
окупация, през 1 век градът става част от Римс-
ката империя. Месемврия, както е наречен то-
гава, със своите непокътнати крепостни стени и 
големи обществени сгради, продължава да сече 
собствени бронзови монети и остава важен тър-
говски и културен център на черноморското 
крайбрежие на римска Тракия. 
 Градът за пръв път става част от българс-
ката държава през 812 година, когато хан Крум 
го щурмува и завладява и славяни и българи се 
заселват тук. Несебър, както славяните нарекли 
града, остава в български ръце за дълъг период, 
по време на царуването на цар Симеон Велики. 
След почти 40 години византийско владичест-
во, Несебър отново влиза в пределите на бъл-

гарската държава през 1304 г. по времето на 
цар Теодор Светослав. Градът претърпява го-

лям разцвет по времето 
на цар Иван Александър. 
 През 1366 г. градът 
е превзет от рицарите на 
граф Амедео ди Савоя и 
по-късно е преотстъпен 
на византийския импера-
тор. Градът е нападнат от 
турците за пръв път през 
1396 г. Окончателното му 
падане в ръцете на ото-
манската империя става 

през 1453 г., заедно със столицата Константи-
нопол. 
 През годините на османско владичество 
икономическият и културният живот не секват. 
Построени са църкви, изписвани са икони. 
Пристанището на Несебър продължава да 
бъде главен външно-търговски център на Чер-
но море. Някои от манастирите и метосите око-
ло Несебър просъществуват чак до 18-19 век. 
Запазени са много къщи от периода на Възраж-
дането - типични представители на черноморс-
ката архитектура, като и много вятърни мелни-
ци, обществени бани и чешми. 
 Културното наследство на Несебър е за-
пазено в пет музейни експозиции. Археологи-
ческия музей представя богата сбирка експона-
ти от Античността, Средновековието и Възраж-
дането. 
 Несебър е обявен за архитектурен и архе-
ологически резерват през 1956 г., а през 
1983 г. културните паметници в града са приба-
вени към списъка на ЮНЕСКО за световно 
културно наследство. В старата част на града 
има около 42 църкви, от които по-малко от по-
ловината са открити от археолозите и консер-
вирани, а действаща в момента е само една. 
Другите по-запазени са превърнати в картинни 
галерии. Провлакът, свързващ старата част с 
новата, е дълъг около 400 метра. По средата на 
провлака се намира старата мелница на града, 
която не функционира като такава, а е само ту-
ристическа атракция. В началото на квартала, в 
новата част на Несебър, се намира истинската 
мелница на града, която за съжаление сега е 
вградена в хотел. 

НЕСЕБЪР 
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МЛЕЧЕН ПАСТЕТ 

/предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив/ 
 

 Продукти: 3-4  моркова, 3-4 варени картофа, 50 гр. настърган кашкавал, 300 мл. прясно 
мляко, счукани 2-3 скилидки чесън, сол на вкус, може и малко черен пипер. 
 
 Начин на приготвяне: Сваряват се картофите. Морковите се настъргват и се бланшират. 
Настъргва се на ситно и кашкавалът. Счуква се чесънът. Обелените картофи се намачкват и към 
тях се прибавят останалите продукти. Всичко се залива с топлото сварено мляко и се пасира до 
получаване на хомогенна смес, към която се прибавят черния пипер и солта. 
 

КИТАЙСКИ ХЛЯБ 
/предложение на Калинка Ковачева от Добрич/ 

 
 Продукти: 400 гр. брашно, 25 гр. мая, 11 с.л. вода, сол. 
 
 Начин на приготвяне: Маята се разтваря в хладка вода и се смесва с брашното. Прибавя се 
останалата вода. Замесва се тесто /в продължение на 7-8 мин/, покрива се и се оставя на топло 2 
часа, докато удвои обема си. Меси се още няколко минути, след което се оставя да втаса още 2 
часа. Оформя се руло с дължина 60 см. и диаметър 5 см., от него се режат парчета с дебелина 5 
см. и се оформят кръгли хлебчета, които се оставят да отлежат още 30 мин. Варят се на пара 15-
20 мин. 

 
ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЪРМИ 

/предложение на Александър Александров от Шабла/ 
 

 Продукти: 400 гр. картофи, 80 гр. целина, 1 ч.ч. грах от консерва, 80 мл. олио, 2 сварени 
яйца, черен и червен пипер, сол, лозови листа или листа от лапад. 
 
 Начин на приготвяне: Картофите, морковите и целината се нарязват на кубчета и се заду-
шават в част от мазнината. Като поомекнат, към тях се прибавят грахът, нарязаните на кубчета 
яйца, черен пипер и сол на вкус. От тази смес се увиват сърмите в лозови /или лападови/ листа. 
Нареждат се в тенджера и се поливат с останалата мазнина и 1 ч.ч. вода. Оставят се да къкрят на 
тих огън, докато останат на мазнина. 
 

ФАЛШИВА ПИЦА СЪС СПАГЕТИ 
/предложение на Кристина Димитрова от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 пакет спагети, половин пакетче краве масло, 3 яйца, 50 гр. маслини, 100 гр. 
шунка или кренвирши, 100 гр. кисели краставички, 100 гр. сварен грах, 1-2 домата, риган, боси-
лек, кашкавал. 
 
 Начин на приготвяне: Спагетите се сваряват по обикновения начин в подсолена вода. От-
цеждат се добре и в тях се пуска маслото. Щом се разтопи, се прибавят изброените продукти. 
Всичко се разбърква и се изсипва в предварително намазнена тавичка. Отгоре се настъргва каш-
кавал и се пече в загрята фурна. 



15 

ТАТАРСКО РУЛО С ГЪБИ 
/предложение на Светла Маринова от Добрич/ 

 
 Продукти: 500 гр. кайма, 400 гр. гъби, 150 гр. кашкавал, 2 средни картофа, половин пакетче 
краве масло, 1 яйце, малка глава лук, сол, черен пипер, магданоз. 
 
 Начин на приготвяне: Приготвя се смес за кюфтета от каймата, яйцето, ситно настъргани-
те картофи, настърганите 2/3 от кашкавала, ситно нарязания магданоз, солта и черния пипер. На-
мазва се правоъгълна тавичка с маргарин и се разпределя сместа, оформена на руло. Добре изми-
тите и почистени гъби се подреждат от двете страни на рулото, поръсва се черен пипер и сол и се 
разпределят бучици масло, а отгоре се настъргва останалия кашкавал. Пече се в предварително 
загрята до 200 градуса фурна до леко зачервяване на рулото. 
 
 

КАРТОФЕНИ КЮФТЕТА С ОРЕХИ 
/предложение на Илия Костов от с. Дончево/ 

 
 Продукти: 4-5 големи картофа, 2 яйца, 1 ч.ч. смлени орехи, 1 глава настърган лук, сол и че-
рен пипер на вкус, половин ч.л. чубрица, масло. 
 
 Начин на приготвяне: Картофите се настъргват на ренде. Към тях се прибавят яйцата, сол-
та, чубрицата, черният пипер и смлените орехови ядки. Всичко се обърква и от получената смес 
се гребва с лъжичка и се пържи в сгорещена мазнина. Кюфтетата наподобяват тези от месо, по-
червеняват от орехите. 
 
 

ШОКОЛАДОВИ ЖЪЛЪДИ 
/предложение на Гинка Русева от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 яйце, 80 гр. масло, 70 гр. захар, 1 ванилия, 180 гр. брашно, половин бакпулвер, 
шоколад, бадеми, сладко. 
 
 Начин на приготвяне: От всички продукти, без шоколада и бадемите, се замесва тесто. От 
него се оформят сладките. Напълваме чаена лъжичка с тесто, след което го избутваме с пръст. 
Печем сладките в намазана с масло тава при висока температура. След изпичането ги залепваме 
две по две със сладкото. Единият край се потапя в разтопения шоколад. Бадемите се нарязват по 
дължина с дебелина на кибритена клечка и се забождат в шоколадовата глазура. 
 
 

ЕФЕКТЕН СЛАДКИШ 
/предложение на Върбинка Станкова от Шумен/ 

 
 Продукти: 2-3 пакета бишкоти, 200 мл. прясно мляко, в което има и 5-6 капки ром  /коняк/ 
крем ванилия, шоколадов крем, кокосови стърготини, настъргани орехи. 
 
 Начин на приготвяне: Бишкотите се потапят в прясното мляко и се нареждат в тавичка 
първи ред. Отгоре се сипва крем ванилия, приготвен от 1 л. мляко, 2 яйца, 6 с.л. брашно,и 2 бр. 
ванилия. Нарежда се втори ред бишкоти и отгоре се сипва шоколадов крем \ във ваниловия крем 
се слага разтопен шоколад/ Следва трети ред бишкоти, залети с ванилов крем. Покриваме с коко-
сови стърготини и настъргани орехи. 
 Сладкишът може да се направи и с други видове крем. 
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ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО 

  Затлъстяването е заболяване, което се дължи на прекомерното натрупване на мастна 
тъкан в организма на човека. В зависимост от степента на това натрупване, състоянието се 
определя като  наднормено тегло или затлъстяване. Затлъстяването не е само естетичен, но 
и здравословен проблем. То е причина за развитието на редица заболявания: сърдечносъдо-
ви, захарен диабет тип 2, злокачествени новообразувания, подагра, ставни и дихателни за-
болявания и др. В резултат на всичко това затлъстяването съкращава живота и води до 

преждевременна смърт. 
 Можем ли да избегнем затлъстяването?  

 Това никак не е лесно, но е възможно. За да 
поддържате здравословно телесно тегло спазвайте 

следните правила: 
 -Приемайте храна с енергийна стойност, 
съответстваща на вашия енергоразход. Съвре-
менният човек в активна трудова възраст /30-60 
години/ упражнява ниска или умерена физичес-
ка активност, поради което средната енергийна 

потребност за мъжете е съответно 2583 – 2927 ккал/ден, а 
за жените съответно 1988 – 2252 ккал/ден. 
 - Хранете се често и умерено /разпределете храната 

си в 3 основни приема с 2-3 междинни закуски и намалете 
обема на порциите/. 
 - Спазвайте определени часове на хранене, вечеряйте 

не по-късно от 2-3 часа преди лягане. 
   - Увеличете консумацията на плодове и зеленчуци, редовно консумирайте варива и зърне-
ни храни. Тези продукти са бедни на мазнини и богати на хранителни влакна, които увеличават 
обема на храната и засилват усещането за ситост. 

-  Избягвайте пикантните подправки и солта. 
-  Пийте най-малко 1,5 л. вода и други течности дневно. 
-  Намалете консумацията на мазнини и алкохол, тъй като те са високо калорични. 

   - Ограничете консумацията на сладкарски и тестени изделия, тъй като, освен въглехидра-
ти, те съдържат и огромно количество мазнини. 
    Движете се ежедневно, като ходите пеша или упражнявате леки физически упражнения. 

 

БОСА ПО РОСАТА 
 Горещините могат да се превърнат от неприятност в предимство. Рано сутрин тръг-

нете боси по росната трева. 

 

 Специалистите твърдят, че това е чудесна водна процедура, по-добра от контрастния душ. 
Стимулират се нервните окончания по стъпалата, мозъкът получава необичайни дразнения. Въз-
будата се предава на центъра за управление на хормоналния фон – хипоталамуса. Активира се 
отделянето на хормони, които дават тласък на защитните ни сили 
 За да е ходенето по роса най-полезно, лекарите препоръчват няколко малки хитрини. Когато 
пристъпвате, вдигайте краката високо, сгънати в коленете – като щъркелите. Така едновременно 
тренирате всички мускули на краката и допълнително стимулирате нервите. 
 Ходете по росата само дотогава, докато краката остават топли. Стане ли ви студено и неп-
риятно, подсушете краката си с лек масаж. И, разбира се, пазете се от кърлежи. Избирайте поля-
ни, далеч от пасищата на домашните животни. Така рискът е минимален. Веднага след разходка-
та огледайте краката си, особено сгъвките зад коленете.  
 Приятна разходка! 
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 ХИТРИНКИ В КУХНЯТА 
 3а по-вкусен черен дроб - Той загубва специфичния си остър вкус, ако преди приготвяне 
престои половин час в прясно мляко. 
 Ако сте сложили твърде много чесън - Вкусът на ястието ще се оправи, ако сложим в него 
за няколко минути пакетче чай и малко магданоз. 
 Алабашът - От него се получава отлична салата. Суровият зеленчук се нарязва на ситно и 
се поръсва със смлени лешници. 
 Ананасовите резени - Овалват се в кокосови стърготини и се запържват. Резените (може и 
от компот) са чудесна гарнитура за филето от риба. 
 Ананасът - Този плод се бели и реже много трудно. Срежете го надлъжно, после издълбай-
те канал около твърдата сърцевина и я нарежете на квадрати. Можете също да отрежете дъното и 
върха му и да махнете средата с помощта на резачка за тесто. 
 Ананасът - Избягвайте да го съхранявате в хладилник. За този плод е по-подходящо да бъ-
де оставен в кухнята, но далече от слънчева светлина. 
 Барбекюто - За да се ароматизира леко месото, приготвено на барбекю, по време на печене-
то се поставят няколко скилидки чесън върху жарта. 
 Белене на ябълки - Пуснете ги за 1 минута в кипяща вода и след това ще можете да ги обе-
лите много по-лесно. 
 Белтъкът на яйцата - За пълноценна употреба на яйцата, вместо да изхвърляте излишния 
белтък, по-добре го замразете във фризера. Замразените белтъци се разбиват по-лесно на сняг. 
 Белтъците - Ако са ви останали само те, след приготвянето на друг специалитет с яйца, мо-
жете да ги използвате за паниране на котлети - стават много вкусни по този начин. 

 

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ БОЛКИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ПМС? 
 62% от жените в Германия се чувстват зле и ограничени в ежедневието си във фазата на т. 
нар. предменструален синдром (ПМС). 18 процента от мъжете смятат, че животът им с партньор-
ката страда от симптомите на ПМС. Данните са от представително проучване сред 1460 жени и 
мъже между 16 и 45 години, а един от основните изводи е, че мъжете проявяват изключително 
слабо разбиране към оплакванията на жените си. Над половината са на мнението, че в дните пре-
ди менструацията жените просто би трябвало да се стегнат малко повече. Анкетираните мъже се 
дразнят най-вече от лошото настроение на жените - 43 процента. 27 на сто казват, че в това време 
каквото и да направят, все не могат да угодят на жените си. А колкото по-млади са мъжете, тол-
кова по-малко разбиране проявяват по отношение на своите партньорки. При 43 процента от за-
питаните на възраст между 20 и 24 години във фазите на ПМС страда дори и любовният живот. 
Почти 20 процента от мъжете се ядосват конкретно от факта, че по това време партньорката им 
твърдо отказва секс. В контекста на тези обстоятелства изглежда особено интересен друг резул-
тат от проучването, а именно - че в предменструалната фаза жените между 30 и 34-годишна въз-
раст често се замислят дали да не се разделят с партньора си /15,3 на сто/. 
 Жените, които заявяват, че страдат по време на ПМС, се оплакват най-често от болки в ко-
рема, раздразнителност и главоболие. Повечето разчитат на обезболяващите средства за справяне 
с проблема. 8 процента посягат към хапчетата, а над 15 процента предпочитат класиката - грейка-
та. 

НЯКОЛКО СЪВЕТА КЪМ ЖЕНИТЕ  
 А ето как можете да намалите или дори да избегнете болките, предизвиквани от ПМС, с ко-
ето ще си гарантирате и домашния мир: десетина дни преди менструацията да се ограничи прие-
мането на месо, да се яде в по-малки количества и без сол. Помага и пиенето на много вода и чай, 
както и консумацията на повече зеленчуци и плодове. Добре е да се избягват силните храни - шо-
колад, сирена, подправки, а от млечните продукти най-подходящо е киселото мляко. 
 За да се намали стресът преди цикъл, може два пъти на ден да се отделят по няколко минути 
за дихателни упражнения. В същата посока - за намаляване на стреса - е и препоръката за взима-
нето веднъж на ден преди менструацията на десет капки мента, глог и валериан. 
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НАЙ-НАЙ-НАЙ! 
 

56-САНТИМЕТРОВ НЕПАЛЕЦ ИСКА ДА Е В ГИНЕС 
 

 С ръст от 56 см. и тегло 46 кг. непалецът Хагендра Тапа Магар се отправи към Европа с ис-
кане да бъде признат за най-ниския мъж в света. Той ще пристигне с баща си в Италия, за да кан-
дидатства за рекорд в книгата на „Гинес”. Магар е роден през 1992 г. и е подал молба за книгата, 
когато е бил на 14 г., но я отхвърлили, тъй като имало вероятност да порасне още. 
 „Роди се само 600 грама. Като малко пиле. Признавам, че в началото се срамувах, но сега 
съм страшно горда и невероятно много искам той да бъде обявен за най-малкия човек в света”, 
казва майката на Хагендра – Дана Мая Тапа Магар. По думите й Магар е проходил чак на 8 г. и е 
спрял да расте, когато бил на 11. 
 За сравнение, настоящият рекордьор – китаецът Хъ Пинпин е висок 73 см. 

 
 
 
 

НАЙ-ГОЛЯМОТО КУЧЕ В СВЕТА 
 

 Някои от рекордите в книгата на „Гинес” изглеждат без конкуренция. Джордж е най-
голямото куче в света и това не подлежи на съмнение. Той е от породата дог, висок 110 см до ши-
ята и представлява 111 кг. чиста мускулна маса, за чието поддържане седмично са нужни 55 кг. 
месо. Когато се изправи на задните си крака, Джордж е висок … 222 см.. Стопанката му си го ха-
ресва такъв голям и дори му е осигурила специално легло, което да го побира. Едно е ясно – в не-
говата компания тя няма от какво да се страхува. Джордж живее в Аризона, САЩ. 

 
 

400 КИЛОГРАМОВА МОРУНА Е УЛОВЕНА В ДУНАВ 
 

 Най-голямата риба, уловена в р. Дунав, е моруна, тежка 393 кг. Тя се хванала в рибарска 
мрежа през 1946 г. при видинското село Връв. Снимка на чудовищния екземпляр се пази в единс-
твения по рода си музей за историята на Дунавския риболов и лодкостроенето в Тутракан.  

 
 

МАЙМУНКА С ТЕГЛО 119 ГРАМА 
 

 Маймунката мармозетка (callithrix pygmaea) тежи едва 15 грама 
при раждането си. Обикновено възрастния екземпляр достига тегло от 
119 грама. Средната им дължина е 136 милиметра без опашката, която 
обикновено е по-дълга от самото тяло. Въпреки своя размер, те могат 
да прескачат до 5 метра във въздуха. Обитават горното поречие на 
Амазонка, горите на Перу, Колумбия, Боливия и Бразилия. 
 

                          РЕКОРДИ ПРИ КОНЕТЕ 
 

 Световният рекорд при гладки надбягвания с коне на 1000 м е 53,3 сек. и принадлежи на 
чистокръвния английски жребец Индиженус от Англия. Българският рекорд на същото разстоя-
ние е 59,0 сек. и принадлежи на кобила Геология от конезавод "Истър" - Русе. Жребец Гейм от 
конезавода „Кабиюк” е бягал 10 пъти и при всичките се класира на първо място (4 в гладки бяга-
ния и 6 в стипълчейз). 
 Най-едрият кон е роден през 1939 г. в САЩ. Казвал се е Бруклин и е бил от породата Бел-
гийски брабансонски кон. Бил е висок 198 см., гръден кош 310 см. и с телесна маса - 1374 кг. 
Най-висок пък е бил швейцарският кон Сампсон, наречен още Мамонт, роден през 1845 г. Висо-
чината му е била 219 см. Най-тежък е Бруклин Супрем от породата Белгийски брабансонски кон 
с телесна маса 1440 кг. 
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 ЗА ДЕФЕКТА И ЕФЕКТА… 
 Дойде пролетта и природата се събуди за нов живот. Разпукаха се пъпките 
на дърветата, появиха се нови цветове, нови багри. Птичките зачуруликаха, 
пристигна и дългокракият щъркел. Как в това хубаво време да се свираш в къ-
щи? 
 Взех аз белия бастун за другар и поех по тротоара на моята улица. Около 

час вървях чак до края му, наслаждавах се на топлото слънце и на пролетните ухания. Накрая 
тръгнах отново към къщи. Напипвам портата, влизам в двора и чувствам нещо необичайно – 
звучи музика, някакви хора разговарят… Притесних се, помислих, че имаме гости и се ядосах, 
че съпругът ми не ме е повикал. Продължих навътре към дома и неочаквано  се опрях до някак-
ва маса. Изместих се наляво – пак маса. Светна ми, че не съм където трябва, а съм попаднала в 
съседното барче. За късмет, до мен се приближи жена и пожела да ми помогне. Върнах се на 
тротоара, продължих и стигнах вече наистина до нашата порта. 
 В къщи много разстроена и развълнувана разказах на мъжа си какво ми се е случило, а той 
се разсмя: „Хубаво, влезнала си в барчето, ами седни и си поръчай едно кафе и една кола, пък 
ми се обади и аз да дойда да изпия една бира и така щеше да превърнеш дефекта в ефект!.. 
 Засмях се и аз. Но човек се учи от грешките си. Друг път, объркам ли се, ще последвам 
съвета му, от всяка ситуация човек трябва да извлече най-доброто. Защото всичко се случва, 
дори и най-неочакваното. Ето, аз от 15 години живея на тази улица и така и не знаех, че вратата 
на барчето е същата като нашата – от ковано желязо. Сигурно защото е все отворена и този път 
някой случайно я е притворил. 
 И така, поучила се от случката, ще продължавам с разходките. Кой знае какви нови пре-
дизвикателства ме очакват. Мъжко момиче съм, ще преодолея и тях. 

Калинка КОВАЧЕВА 

 

СИТНЕЖИ  
 По време на снощния мач полицията е задържала фенове, които са се опитали да преско-
чат оградата на стадиона. 
 За наказание нарушителите са върнати обратно на стадиона, за да догледат мача. 

☺☺☺ 
 Решил Бог да види какво става на Земята и останал огорчен: 95 процента от хората били 
лоши, а само 5 процента добри. Тогава той изпратил персонални електронни писма до тези 5 
процента добри хора. Какво съдържали те, питате... Но как, нима вие лично не сте получили? 

☺☺☺ 
 Полезно е да знаете: за да кажеш историческа фраза, трябва да бъдеш историческа лич-
ност. 

☺☺☺ 
 Сърцето на една красива жена е като телефон: често е заето, понякога връзката е погреш-
на, друг път линията е повредена, а често се включва и трето лице. 

☺☺☺ 
 - Докторе, какво е състоянието на новия пациент? 
 - Хм, сложен въпрос, но да се надяваме, че за една операция ще стигне. 

☺☺☺ 
 -Вярно ли е, че между гърлото и краката има тясна връзка? 
 -Да. Ако си намокриш краката, ще те заболи гърлото. А ако си намокриш гърлото, на кра-
ката не разчитай… 

☺☺☺ 
 - Как може да се нарече по друг начин "Гладна мечка хоро не играе"? 
 - Хранително незадоволена месоядна биологична единица от горски хищнически тип от-
казва да изпълни танцувален фолклорен елемент.  
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РЕШАВА ЛОГИКАТА 
 Задача 1 

На морския бряг са настанени в бунгала по един, учени от няколко страни за симпозиум. 
Определете за всеки от тях какъв е по народност, каква е специалността му, кой е любимият му 
цвят, коя напитка предпочита и какво е хобито му през свободното време, ако знаете, че: 
 1. На брега има 5 бунгала и всички са заети. 
 2. В средното бунгало се усеща аромат на какао и се виждат бои за рисуване. 
 3. Математикът е настанен в бунгало с номер, равен на разликата на числата 63 273 и 63 
269. 
 4. Географът живее в бунгалото между французина и математика. 
 5. Край първото бунгало физикът играе голф и се долавя аромат на чай. 
 6. От бунгалото на французина се чува хубава музика. 
 7. Химикът е съсед на географа и обича синия цвят. 
 8. Съседът на французина, който обича чай, харесва белия цвят. 
 9. Испанецът е съсед на химика и предпочита жълтия цвят, а другият му съсед - зеления. 
 10.Биологът пие кафе в петото бунгало. 
 11.Любимото хоби на германеца е филателията, но той не обича кафе. 
 12.Ученият, който харесва сок, е настанен в бунгало с номер, равен на частното на числата 
96 и 48. 
 13.Любимата напитка на математика е млякото. 
 14.Японецът е съсед на математика и обича розовия цвят. 

 

 Въпрос: Къде е настанен англичанинът и кой се занимава с икебана? 
 Отговор:  
 
 Задача 2: 
 Лео, Марк и Ник ядат често заедно, но ние не знаем кой от тях след ядене обича да си пийва 
едно бренди. Знаем само следното: 
 1. Когато Лео си поръча едно бренди, Марк също си поръчва едно. 
 2. По някога става така, че Марк или Ник си поръчват бренди, но никога заедно. 
 3. Случвало се е Лео и Ник по отделно или заедно да си поръчват бренди. 
 4. Когато Ник си поръчва едно бренди, Лео иска също едно. 
 

 Въпрос: Кой от тримата пие всъщност с удоволствие бренди. 
 Отговор:  
 

 Задача 3: 
 Има един Български град, на който първата сричка е име на музикална нота, 
втората сричка е име на известен композитор, а третата - на египетски бог. 
 

 Въпрос: Кое е името на града? 
 Отговор:  
    

НА ТЯХ ПРИНАДЛЕЖИ БЪДЕЩЕТО!.. 
 Според  един  на всеки 20 ученици от Великобритания Адолф Хитлер е ... немски треньор 
по футбол. Същият брой деца смятат, че "Холокост" са празненства, с които се чества краят на 
Втората световна война. 
 Незнанията на децата не спират до тук и те шокираха обществото като казаха, че лагерът 
"Аушвиц" е … тематичен парк. Все пак децата и младежите са бъдещето на една страна. Не е ху-
баво те да не са запознати с историята и да пренебрегват факти, които са зловещи и довели до 
смъртта на стотици хиляди хора. Нужно е в училище да се обърне по-сериозно внимание на исто-
рията. 

Англичанинът е в бунгало 1, с икебана се занимава японецът.  

Лео, всъщност излиза, че той винаги си пие.  

Градът е Силистра  
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