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АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ

„ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2011 г.

Уважаеми читатели,

Започна кампанията за абонамент на изданието на НАСГБ, списание „Звук и
светлина”, за 2011 г. Догодина, освен двата познати варианта на списанието - на
хартиен носител (на плоско-печатен шрифт) и като говорещо издание на
компакт диск (СD в МР3 формат), които запазват абонаментната си цена,
читателите ни ще имат възможност да го четат и в още два варианта, при
това безплатно. На всяка териториална организация ще се изпраща по един брой
на списанието, отпечатано на брайл, с който брайлистите в съответната
организация ще могат да се запознаят, а също така списанието ще може да се
следи и в Интернет-страницата на списание „Звук и светлина”.

През 2011 г. списание „Звук и светлина” ще се издава ежемесечно в 12 броя.
Годишният абонамент за 2011 г. на списанието ни на хартиен носител (общо 12
книжки) ще бъде 8 лв. (осем лв.), а на компакт-диск в МP3 формат (12 диска), 10 лв.
(десет) лева. Освен това във всяка организация безплатно ще се изпраща по едно
списание от съответния брой, отпечатано на брайлов шрифт, което да се чете
както от сляпо-глухи, така и от слепи брайлисти. Ползващите Интернет ще
могат да го четат на страницата на списание „Звук и светлина”:  www.zvuk-i-
svetlina.eu

Какво е нужно още да знаят нашите абонати? Всички заявки за абонамент
трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември. Без заплащане на
абонаментната такса такъв няма да се прави.

Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена
заявка за това!
Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:

- Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или
институция - точното й наименование и името на служителя й, получаващ
списанието.

- Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход,
етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код,
град или село.

- Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен
носител, и/или на компакт диск - и колко екземпляра (например по един или по
повече).

Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ,
както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от
председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели).
Когато териториалната организация подава обща заявка, да записва коректно
точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите
(тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както
тази година).

Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: Пощенска кутия

№ 29, пощ. код. 4000, гр. Пловдив, за Злати Василев Златев (пощенските разходи
по изпращането на записа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА
да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи
много често се губят.

Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ:
Банка ДСК - АД, клон „Пълдин”, ул. „Петко Д. Петков” № 23, гр. Пловдив,
IBAN №: BG16STSA93000002615504, BIC: STSABGSF.

Председателите да помогнат на членовете на ТО за осъществяването на
абонамента.
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 Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) отбеляза с няколко 
прояви Международния ден на слепият гражданин - 13.11.2010 г., който премина под знака 
на бележити годишнини - 265 години от рождението на Валентин Аюи – основоположник на 
образованието на слепите в света, 130 години от рождението на Хелън Келър и 13 години от 
създаването на НАСГБ. Събитието бе посветено и на предстоящия Международен ден на 
хората с увреждания – 3 декември.  

Поради ограничените финансови възможности, 
изложбата и концертът се проведоха само с участници от 
ТО-Пловдив - изявени сляпо-глухи самодейци и творци 
в приложното и изобразителното изкуство. Съжаляваме, 
че не можахме да поканим самодейци и художници от 
всички териториални организации на НАСГБ поради по-
сочените по-горе финансови затруднения. Като гости на 
проявите присъстваха и членовете на Управителния съ-
вет и председателя на Контролния съвет на НАСГБ. 

Изказваме благодарност и признателност на ръко-
водството и служителите на „Международен панаир” - 
Пловдив, които осигуриха безвъзмездно зала „България” 
на Конгресния център, както и всички условия за про-
веждане на мероприятието (изложбена площ, две гри-
мьорни, както и ориентири – жълти линии от входа към 
стълбите до залата, стаите, фоайето и тоалетните).  

Проявите в областта на изкуството се съчетаха и с 
провеждането на Семинар по хаптично общуване за то-
тално сляпо-глухи и с тежки зрителни и слухови увреж-
дания, проведен от специалните педагози на НЦРСГ 
„Хелън Келър” и специалисти по жестомимичен език и 
тактилен жестов език. На семинара присъстваха и сту-
дентите по специална педагогика от „Педагогически фа-
култет” към Пловдивски университет, които са на прак-
тика в НЦРСГ „Хелън Келър” в Пловдив. За целта беше 
подготвен и реализиран сценарий не само на семинара, но и на цялото мероприятие – изложбата 
и концерта. Бяха поканени специалисти от общината, общественици, специалисти от дневните 
центрове и медиите, които да отразят специфичните възможности на тотално сляпо-глухите и с 
практическа сляпо-глухота, председателите на ССБ Васил Долапчиев и на СГБ Васил Панев и др. 

Отец Емил от Пловдивска Света Митрополия освети откриването на проявата и отправи 
молитва за здраве и благополучие. 

 Г-жа Пенка Иванова – началник на отдел „Достъп до образование” към Министерство на 
образованието, младежта и науката, прочете поздравителен адрес и писмо от министъра на 
МОМН Сергей Игнатов и пожела успех на мероприятието. Бяха прочетени поздравителни адреси 
от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и от директора на “Дирекция 
“Социално подпомагане” - Пловдив, г-жа Надя Танева. Приветствие поднесоха г-жа Стефка Си-
меонова, завеждащ културата към кметството на район „Източен”, председателят на РСО на ССБ 
Велик Атанасов и председателят на ТО на НАСГБ – Пловдив, Снежанка Кирчева. Присъстваха 
също директорът на РДСП Гергана Тошкова, както и председатели на пловдивски регионални и 

 ОТБЕЛЯЗАХМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 

 НА СЛЕПИЯ ГРАЖДАНИН – 13.11.2010 Г. С ИЗЛОЖБА,  

СЕМИНАР ПО ХАПТИЧНО ОБЩУВАНЕ И КОНЦЕРТ 
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териториални организации на слепите, глухите и хората с физически увреждания. 
Семинарът по хаптично общуване се проведе в две части – теоретична част, в която се из-

несоха два доклада и практическа част, съчетана с демонстрации от Илия Желязков – тотално 
сляпо-глух, Али Неби и Красимир 
Евтимов – тотално глухи с тежки 
зрителни увреждания. 
 Димитър Парапанов – предсе-
дател на Национална асоциация на 
сляпо-глухите в България, директор 
на Национален център за рехабили-
тация на сляпо-глухи (НЦРСГ) 
„Хелън Келър” и ръководител на 
Семинара по хаптично общуване за 
тотално сляпо-глухи, откри семина-
ра с приветствия към присъстващи-
те и с доклад на тема: „Хаптичното 
общуване – важен елемент от так-

тилния жестов език за тотално сляпо-глухи”. Светлозар Парапанов – координатор на НАСГБ и 
методист по алтернативни начини за комуникация към НЦРСГ „Хелън Келър” изнесе доклад на 
тема: „Хаптичното общуване – връзка на сляпо-глухия със заобикалящата среда”. 
 След края на теоретичната част, се премина към демонстрациите на различни техники. До-
като траеха демонстрациите, Светлозар Парапанов разясняваше на публиката спецификата на 
всеки отделен метод за комуникация със сляпо-глухия. 
 Али Неби и Красимир Евтимов откриха практическата част от семинара, като демонстрира-
ха умения за работа с компютър, устна и жестомимична реч – написаха на екрана на компютър 
приветствие към публиката и го прочетоха на глас и с жестомимика. 
 След тяхната демонстрация Илия Желязков, с помощта на Деян Славов – специален педагог 
в НЦРСГ „Хелън Келър”, демонстрира на присъстващите техниката „Водене на сляпо-глухия с 
хаптични сигнали”. Веднага след това се премина и към демонстрация на хаптичния метод за 
описване на стая, а като трета техника се демонстрира описание на движението на хора в прост-
ранството около сляпо-глухия, отново с помощта на хаптични сигнали. 
 След края на демонстрациите по хаптично общуване се премина към показване и на различ-
ни алтернативни начини за комуникация със сляпо-глухи хора. Илия Желязков и Деян Славов 
демонстрираха използването на тактилен жестов език и двуръчна тактилна азбука, като методи за 
общуване. За целта на Илия Желязков 
бяха зададени няколко въпроса: „Как 
се казваш?”, „От кой град си?”, „Как 
се казва твоята съпруга?”, „Колко деца 
имаш?”, „Как се казват те?”, „Имаш ли 
внуци?”,”Какви са техните имена?”. 

Под ръководството на Ваня Та-
шева – специален педагог в НЦРСГ 
„Хелън Келър” Красимир Евтимов и 
Али Неби направиха и кратка демонс-
трация на локализиран жестомимичен 
език и отчитане по устните от страна 
на сляпо-глухия. Бяха им зададени 
въпросите: „Как се казваш?”, „Имаш 
ли деца?”, „Колко деца имаш?”, „Къде 
живееш?”. 

Бяха демонстрирани и умения 
за писане и четене на брайл. Красимир 
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Евтимов показа писане на брайлово четало – начален 
метод, използван при обучението на брайл. Али Неби 
направи демонстрация на писане на брайл чрез брайло-
ва пишеща машина – метод, който се използва като вто-
ра стъпка в брайловото ограмотяване. Демонстрация на 
финалния метод при обучението по брайл – привиква-
нето към брайловата плоча и шило – бе направена от 
Илия Желязков. Владеещите брайловото писмо сред 
публиката имаха възможност сами да проверят точ-
ността на изписаното. 
 Бяха направени и кратки демонстрации на компю-
търни умения от Снежанка Кирчева – тотално сляпа с 
остатъчен слух, като за целта бе използван екранен че-
тец „Джаус” и български речев синтезатор „Гергана”. 
 Ваня Ташева и Деян Славов направиха и демонстрация на брайлов дисплей. Тук отново 
всички желаещи от публиката имаха възможност да се запознаят най-общо с начина на работа с 
брайлов дисплей и да се докоснат до него. Голяма част от публиката имаше възможността да про-
чете собствените си имена, изписани на брайловия дисплей. 

Водещият Георги Калинов прочете доклада “13 години НАСГБ - дейност и развитие”. 
След края на семинара бе обявено началото на концертната програма. Първите музикални и тан-
цови поздрави бяха от децата от детска градина „Щастливо детство” и от Фолклорен ансамбъл 
„Тракия”. Председателят на НАСГБ поднесе диплом и поздравителен адрес за 35 годишнината на 
ансамбъла.  

Данчо Данчев, председател на ТСО на ССБ „Марица” – Пловдив, изнесе кратък доклад за 
живота и делото на Валентин Аюи. 

В концерта участваха както сляпо-глухи изпълнители, така и слепи и инвалиди с други ув-
реждания. Трите състава на хора с увреждания в концертната програма бяха: фолклорната група 
„Здравец” към ТО на сляпо-глухите – Пловдив и Клуба на инвалида – район „Централен”, вокал-
но-инструменталната група за стари градски песни към сдружение „Надежда за достоен живот”, 
фолклорният състав за обработен и автентичен фолклор „Тракийски цвят” при РСО на ССБ – 
Пловдив. С няколко изпълнения солово и като дует, включително и с авторски стихове, участваха 
Кирил и Димка Дамянови. Със свое стихотворение участва и Ася Бурова. Снежанка Кирчева ре-
цитира стихове от Олга Скороходова. Индивидуално, в различни жанрове, участваха сляпо-
глухите Димитър Стоянов, Петър Караиванов, Милка Дечева, Маргарита Янакиева, Марин Мари-
нов, незрящите Мария Вълчева, Даниела Денчева, Петя Алексиева, Атанаска Станкова, хората с 
физически увреждания Виолета Чучева и Иван Джалалиев. Грамоти за всеки участник и дипломи 
за трите състава връчи председателят на НАСГБ Димитър Парапанов. 

Изложбата във фоайето бе в няколко тематични кръга: изобразително и приложно изкуст-
во от сляпо-глухи, творби на сляпо-глухи автори от литературен клуб „Вдъхновение”, издателска 
дейност на НАСГБ – списание „Звук и светлина” и „Информационен бюлетин на НАСГБ”, изда-
дени на плоскопечатен шрифт, на диск и на брайл. Брайловата издателска дейност бе демонстри-
рана от Илия Кърджанов чрез брайловия принтер и брайловия дисплей. Бяха показани и различни 
технически помощни средства, облекчаващи комуникацията на сляпо-глухите. 

Изложбата, семинарът и концертът протекоха при голям интерес от присъстващите гости 
и публика, като бяха отразени от три медии: „Пловдивска обществена телевизия”, „Нова българс-
ка телевизия NBT” и вестник „Новия глас”. 

На следващия ден, 14 ноември, се проведе и поредното заседание на Управителния съвет 
на НАСГБ, на което бяха разгледани и се взеха решения по важни за дейността на асоциацията 
въпроси и проблеми. 

 Светлозар ПАРАПАНОВ 
Координатор на НАСГБ и методист по алтернативни методи на общуване 

към Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” – Пловдив 
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 Тази година за пореден път в България 
се отбелязва Международният ден на белия 
бастун. Дори налице е и нещо като юбилей. 
Но ми се иска да припомня, че първото чест-
ване на този ден през 1980 г. в нашата стра-
на сякаш беше много по-разнообразно и 
строго съблюдаваше препоръките на Прези-
диума на Световния съвет за благополучие 
на слепите. Обаче само няколко години след 
първите отбелязвания, със силен акцент 
върху безопасното предвижване на хората с 
тежко нарушено зрение, организациите на 
ССБ, а също и масмедиите започнаха да си 
го третират като някакъв празник на не-
виждащите, дори за доста голям празник. 
Колеги, съседи и приятели честитяха на хо-
рата без зрение, изказваха им различни бла-
гопожелания. 
 Но Международният ден на белия бастун, 
съвсем не е замислен като някакъв празник. За-
едно с отзивчивия ми консултант, програмиста 
Николай Тодоров и моя англоезичен асистент 
Красимир Велев, преди две години проучвахме 
генезиса му. Прегледахме няколко американс-
ки и канадски сайтове и се убедихме, че орга-
низациите, които го предлагат, въобще не са 
имали предвид той да бъде празник, да има ку-
пони, наздравици и разни иху-изпълнения. В 
тези текстове нито веднъж не срещнахме думи-
те „празник” или „празнуване”. Препоръчваше 
се този ден да се отбелязва, като се поставят 
пред обществото и пред самите слепи пробле-
мите на безопасното предвижване на хората с 
нарушено зрение. 
 За съжаление, българинът изглежда щом 
чуе „Международен ден”, се настройва  
празнично, готов за купони, ядене и пиене.  
 Първи декември е Международен ден на 
болните от СПИН. Аз обаче не съм чул тези 
хора тогава да купонясват и да танцуват. Но 
само два дни след споменатия международен 
ден – 3-и декември, почти всички сензорно и 
соматично увредени са склонни нахъсано да 
друсат телеса, колички и протези по шумни ку-
пони и странни балове. Доколкото ми е извест-
но, само може би Капка Панайотова и нейните 
съмишленици от „Център за независим живот” 
сякаш единствени отбелязват по различен на-
чин „Международния ден на хората с уврежда-

ния” - с протестни 
действия и прескон-
ференции. Аз също 
съм склонен да смя-
там, че на този ден 
са изглежда съвсем 
уместни и протест-
ните действия, кръг-
лите маси, състеза-
нията по бързо и бе-
зопасно предвижва-
не с бял бастун и 
тям подобни, но не и 
вихрените празненс-
тва. А поводи и при-

чини за протести дал Господ, особено в послед-
но време. 
 В българската Уикипедия има кратка ста-
тия за Международния ден на белия бастун, 
която през декември 2008 година гореспомена-
тата тройка състави, и която организаторите на 
въпросните веселби могат да поглеждат отвре-
ме-навреме. Вероятно тази уикистатия има 
нужда от сериозни допълнения и по-нататъшни 
редакции, но сигурно ще се намерят нови 
 ентусиасти, които да я доработят. 
  15 октомври, доколкото ми е известно, е 
празник наистина за българските военновъз-
душни сили и те вероятно с пълно право си 
празнуват... Но отбелязването на Международ-
ния ден на белия бастун с празненства и назд-
равици са ми били много чужди, дори години 
наред доста са ме озадачавали. 
 Може и да не съм съвсем прав с упорити-
те си съпротиви към тази българска нагласа за 
веселби, винаги отключвана при словосъчета-
нието „международен ден”. Десетки, да не ка-
жа стотици са празниците, предполагани тъкмо 
от това словосъчетание - като „Международен 
ден на жената”, „Международен ден на труда”, 
„Международен ден на учителя” и т. н. Да не 
забравяме и ролята на нашата южняшка кръв… 
Може би е по-важно, че денят не го забравят 
нито средствата за масова комуникация, нито 
организациите на и за слепи. А вероятно пос-
ледните след време могат да започнат и негово-
то по-разнообразно отбелязване… 
 

Ангел СОТИРОВ 

ПРАЗНИК ЛИ Е МЕЖДУНАРОДНИЯТ  
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН? 
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За пореден път в Клуба на инвалида в 
НАСГБ своята учебна практика проведе група 
от петнадесетина момичета и момчета, четвър-
токурсници по специ-
ална педагогика от ПУ 
„Паисий Хилендарс-
ки” в Пловдив. Заняти-
ята се провеждаха вед-
нъж седмично, като 
започнаха в средата на 
октомври и приключи-
ха с участие в семина-
ра, организиран от 
НАСГБ по хаптичните 
методи на общуване. 

Учебната прак-
тика на студентите се 
води от преподавател-
ката в НЦРСГ „Хелън 
Келър” Ани Ройдева, която само преди две го-
дини също беше в групата на обучаващите се 
тук студенти и впоследствие подчини кариера-
та си в помощ на сляпо-глухите. В работата си 
със стажуващите тук млади хора Ани си е пос-
тавила задачата да ги запознае със спецификата 
на сляпо-глухотата като отделно увреждане, 
нуждите на хората с комбинирани зрително-
слухови увреждания, начините и методите за 

работа с тях, основните правила за комуника-
ция между здравите и сляпо-глухите, и между 
самите сляпо-глухи и др. Тя отделя голямо вни-

мание и на практичес-
ките упражнения, като 
обучаващите се, се 
поставят в условия, 
при които да изпитат 
проблемите на хората 
без слух и зрение при 
тяхното ориентиране и 
мобилност, които усе-
щания ще им подска-
жат и най-добрите на-
чини да им се помага. 
Днес в рехабилитаци-
онния център на асоци-
ацията като преподава-
тели, освен Ани, рабо-

тят още двама млади хора от випуска, който 
преди две години беше тук на учебна практика 
– Ваня Ташева и Деян Славов. Интересът и 
вниманието, които и тази година младите хора 
проявяват в занятията, говорят, че може би и 
между тях ще се намерят такива, които да пос-
ветят като специалисти живота си на хората с 
увреждания. 

„З С” 

МЛАДИ ХОРА СЕ ЗАПОЗНАВАТ  
С ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

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

В ТО-Стара Загора: 

МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ ОТКЛИКНА 
НА ПОКАНАТА НИ ЗА СРЕЩА 

 За ТО-Стара Загора ок-
томври се оказа месец, наси-
тен със срещи и събития. Разт-
ревожени от предстоящите 
промени на Кодекса за социал-
но осигуряване, поискахме 
среща с депутатите от ПП 
„ГЕРБ” в избирателен район 
Стара Загора. Учудващо за нас 
беше, че след първата ни сре-
ща по тяхно настояване прове-
дохме още две. 

 На последната, по наше 
искане, бе поканена и г-жа Ди-
ана Канева - директор на 
РДСП. След като бяха изслу-
шани поставените от нас въп-
роси, изведнъж изскочи пред-
ложението, дали не бихме ис-
кали да се срещнем с минис-
тър Тотю Младенов, за да ги 
чуе и той. Без да се замисляме, 
веднага приехме предоставе-
ната ни рядка възможност и 

само след минута получихме 
утвърдителния отговор на ми-
нистъра - след седмица ни ча-
ка в София. 

 Тук е мястото да благода-
рим на народните представи-
тели, че не само многократно 
изслушаха нашите проблеми и 
издействаха тази среща, но и 
присъстваха на нея, за да ни 
подкрепят. Министър Тотю 
Младенов изслуша поставени-
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те въпроси с голямо внимание 
и неподправена загриженост. 
Получихме абсолютна гаран-
ция, че няма да има подоходен 
критерий за изплащането на 
социалната пенсия от 2012. 
Разисквахме огромния проб-
лем за недостига на лични 
асистенти, безработицата при 

хората с увреждания, отказа на 
сляпо-глухите да бъдат изпла-
щани 13 лв. за придружител-
интерпретатор и още други 
важни за нас неща. 
 Тръгнахме си с надежда 
и очакване на скорошни резул-
тати от тази среща. 
 Измежду всички тези съ-

бития намерихме време да 
отидем до Созопол и да се 
поклоним на мощите на Св. 
Йоан Кръстител, а на Димит-
ровден посетихме Катедрал-
ния храм Св. Димитър в Стара 
Загора. Дано Божията благо-
дат да царува над всички нас! 

Ангелина КРЪСТЕВА  

В ТО-Велико Търново: 

ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ НА 
ДОСТИЖЕНИЯТА И ПРОБЛЕМИТЕ 

Великотърновци дадоха висока оценка на дейността  
на своята организация, поставиха и редица изисквания 

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

Отчетното събрание на териториал-
ната организация на НАСГБ във Велико 
Търново премина в задълбочено разглежда-
не на въпросите и проблемите, касаещи хо-
рата със зрителни и слухови увреждания в 
града. Това бе отразено както в доклада на 
председателят Димитър Станев, така и в из-
казванията. Налице бе и критично отноше-
ние както към доброто, което е постигнато, 
така и към допуснатите слабости. Сподели-
ха се и вижданията на териториалния упра-
вителен съвет за бъдещата работа. 

Преди всичко пролича голямата загри-
женост на ръководството на ТО от необходи-
мостта за издирване и привличане на нови чле-
нове, като се използва досегашното ползотвор-
но сътрудничество със ССБ. Похвални думи 
бяха казани за двамата активни членове на ор-
ганизацията, поетите Аврам Аврамов и Стефа-
на Славова за новите им творчески достижения 
и получените от тях литературни награди. В 
изказването си новоприетия член доц. д-р Пе-
тър Петров изрази задоволството си от актив-
ната работа на ТО и нейният председател, кой-
то определи като „истински боец” и предложи 
в бъдеще да се прецизират задачите така, че 
всеки от малобройният членски състав да се 
включва в общата дейност на организацията 
според своите сили, възможности и интереси. 
Аврам Аврамов поиска информация за щатните 
бройки в НАСГБ. Отправена бе и благодарност 
към медиите в града, към „Лайънс клуб” в Ар-
банаси, фирми и обществени организации, по-

пуляризиращи и подпомагащи дейността на 
ТО. Изчерпателни отговори на поставените 
въпроси дадоха г-жа Маринка Маринова, пред-
седател на КС на НАСГБ и г-н Димитър Станев 
– председател на ТО-Велико Търново. 

В хода на дискусията се поставиха жиз-
нено важни въпроси, касаещи сляпо-глухите 
хора от Великотърновската организация: 

- Приемането на закон за интеграция 

на хората с увреждания. 

- Държавата да поеме задължението 

за предоставяне на всички услуги, от които 

се нуждаят сляпо-глухите хора, така, както 

е в другите европейски страни. 

- Да не се отнемат от хората с ув-

реждания вече придобити права (какъвто е 

случаят с правото на ползване на безплатен 

междуградски автобусен транспорт). 

- Да се намали срокът за подмяна на 

слуховите апарати от 6 на 3 години.  

- Сляпо-глухите да бъдат снабдявани 

с модерни, съвременни технически средства. 

- Целевата помощ за интерпретатор-

придружител да стане 13 лв. 

- Справедливост при определяне на 

коефициентите според броя на членовете в 

организациите при участие в спорта и худо-

жествената самодейност в НАСГБ. 

 Събранието даде висока оценка на ра-
ботата на ТУС и на председателят Димитър 
Станев, като ги призова да работят с още по-
голяма енергия в името на сляпо-глухите. 

Доц. д-р в.н. Петър ВАСИЛЕВ  



 7 

 От 14 до17 октомври в Двореца на спорта 
във Варна за шестнайсети път се проведе фести-
валът „Листопад на спомените”, който се явява 
традиционен преглед на пенсионерските съста-
ви в различни музи-
кални жанрове – ест-
рада, фолклор и патро-
тични песни. Във фес-
тивала тази година се 
представиха над 290 
състава с 1700 участ-
ници от цялата страна, 
което е своеобразен 
връх в досегашните 
издания. 
 Председател на 
журито бе известния 
музикален деятел Михаил Букорешлиев, а в 
състава му – популярната поп изпълнителка 
Мими Николова.  
 Териториалната организация на сляпо- 
глухите – Добрич, бе представена от състава за 
стари градски песни „Антица” и рецитаторско-
то дуо Калинка Ковачева и Светла Маринова. В 
условията на една наистина огромна конкурен-
ция от отлично подготвени състави нашето 
участие бе повече от успешно. Съставът ни бе 

награден с „Диплом І място”. И за да бъде удов-
летворението ни пълно, със същата награда бе 
удостоен и другият представител на НАСГБ – 
дует „Настроение” на Димка и Кирил Дамянови 

от ТО-Пловдив, които 
също демонстрираха 
пред журито не само 
чудесни гласови въз-
можности, но и вложи-
ха много артистизъм в 
своите изпълнения. А 
може би най-голямата 
награда за двата съста-
ва бе участието както 
на група „Антица” – 
Добрич, така и на дуо 
„Настроение” – Плов-

див, в заключителния Гала концерт на фестива-
ла, в който бяха поканени да демонстрират сво-
ето майсторство най-добре представилите се 
състави. Така за пореден път доказахме, че въп-
реки уврежданията си ние, сляпо-глухите, мо-
жем да се равняваме и дори да побеждаваме в 
конкуренцията на хора без здравословни проб-
леми. 

Калинка КОВАЧЕВА –  
председател на ТО на сляпо-глухите в Добрич 

* * * * * * * 

ДОСТАВИХМЕ РАДОСТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА  

 Членовете на териториал-
ната организация на сляпо-
глухите в Добрич гостувахме 
на 4-ти ноември в близкото се-
ло Дончево по покана на чита-
лищното настоятелство. Пово-
дът за посещението ни бе ус-
пешното приключване на сто-
панската година. 

 Организацията ни се 
представи със своите самодей-
ци - състава за стари градски 
песни „Антица”, рецитаторско-
то дуо Калинка Ковачева и 
Светла Маринова, дуета за на-
родни песни Станчо Станчев и 

Мария Андреева, както и инди-
видуалните изпълнители Стан-
чо Станчев, Мария Андреева и 
малката Симона Маринова. Че-
тиригодишното момиченце 
събра бурните аплодисменти на 
публиката. На висок глас, с 
нужното актьорско майсторст-
во, то издекламира стихотворе-
нието „Питат ли ме дей зора-
та”. Очевидно детето е насле-
дило рецитаторските умения на 
баба си Светла Маринова. Свои 
стихове представиха Калинка 
Ковачева и Светла Маринова. 
Програмата продължи час и 
половина. 

 Домакините изразиха сво-
ята благодарност за радостта, 
която им доставихме, изпра-
щайки ни с цветя и подаръци. 
Аплодисментите отекваха дъл-
го време в малката зала. Не 
пропуснаха да ни поканят и за 
новогодишните празници. От-
пътувахме си доволни и щаст-
ливи. Радваме се, че успяхме да 
впечатлим присъстващите на 
концерта с нашите умения. 

 

Калинка ПАНАЙОТОВА 

 В ТО-Добрич: 

БЯХМЕ СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ В „ЛИСТОПАД НА СПОМЕНИТЕ” 
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 Двудневна екскурзия до Обзор осъщест-
вихме част от членовете на териториалната ни 
организация. При пристигането си бяхме пос-
рещнати и настанени от управителя на станция-
та на слепите г-н Тодор Николов. Съвместно с 
приятелите ни от ТО на слепите проведохме 
турнири по шах и табла. На следващия ден пък 
надпреварата ни продължи със състезание по 
бързо ходене и по бягане, а следобеда посветих-
ме на разглеждането на Обзор. 
 Особено приятни за всички бяха вечерите, 

когато се веселяхме, пяхме песни и рецитирах-
ме стихове. 
 В последният ден от пребиваването ни 
осъществихме поход до „Първомайска поляна”, 
на три километра от градчето. Там прекарахме 
чудесно, веселихме се от сърце, а за доброто ни 
настроение допринесе и вкусния обяд с пригот-
вена на барбекю храна. 
 . 

 Иванка КОСТОВА – 
председател на ТО-Бургас 

В ТО-Бургас: 

ПРЕКАРАХМЕ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В ОБЗОР 

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

 По свой си начин сляпо-глухите от НЕДЕ-
ЛИНО отбелязахме Международния ден на бе-
лия бастун. След официалното честване на 15 
октомври в Клуба на пенсионера в града реших-
ме тази година празникът да бъде отбелязан и с 
посещение на гръцкия курортен център Кавала 
на Бяло море. Светкавично бе създадена орга-
низация и на 16 октомври в 08:00 ч. в двата 
микробуса – единия 13, другият 17-местен, част 
от членовете на ТО на НАСГБ бяха вече заели 
местата си. Председателят Стойко Карамфилов 
очерта маршрута на екскурзията – Златоград, 

прочутия параклис „Константин и Елена” в мес-
тността „Превала”, гр. Термис, Ксанти, Кавала. 
 На отиване спряхме на площада в Ксанти, 
пред шумните и буйни фонтани на града. Нас-
ред площада Стойко Карамфилов със своя акор-
деон подкара родопско хоро около фонтаните, 
което събуди жив интерес у много от жителите 
на гръцкия град. На импровизираното хоро се 
хванаха и много нашенци, работещи тук. След 
кратка почивка и кафе-пауза потеглихме отно-
во. По пътя спирахме край маслинова и порто-
калова гора и към 11:30 ч. вече бяхме в центъра 

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ОТДАДОХА ПОЧИТ  

НА БЕЛИЯ БАСТУН 

В ТО-Търговище: 

НАПРАВИХМЕ СИ ЧУДЕСНА ЕКСКУРЗИЯ! 

Съвместно с ТСО на слепите в Търговище осъ-
ществихме една чудесна екскурзия до Русе. 
Събрахме се рано сутринта, весели и усмихнати 
потеглихме на път. Първата ни спирка бе манас-
тирът „Света Марина”, чието разглеждане ни 
изпълни с възторг. Посрещна ни игуменката, 
разказа ни за манастира и за живота на самата 
Света Марина. Бяхме впечатлени от разказа за 
трудния живот в манастира. Председателката г-
жа Колева ни помогна да си напълним лековита 
вода от манастирската чешма. Всеки запали 
свещичка за здраве. 
 За съжаление музеят в Русе беше в ре-

монт. Това обаче не попречи на доброто ни нас-
троение. Посетихме други къщи, спряхме край 
Дунав, наблизо се чуваха корабчетата и се усе-
щаше мириса на тиня. Разходихме из градът, 
който е един от най-красивите в нашата страна. 
  Беше чудесна екскурзия. Затова искаме да 
изкажем благодарността си на териториалната 
организация на слепите Търговище за тяхната 
покана и помощта им да ни помагат и съдейст-
ват. 

  
Сашка ТОДОРОВА –  

сътрудник на ТО - Търговище 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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на Кавала. Разгледахме ферибота, някои от чле-
новете ползваха лодка, за да се разходят по 
вълните на морето, направихме много снимки. 
Спретнахме си и една родопска софра на пла-
жа. Бяха постлани две родопски одеала и върху 
тях сервирани най-различни родопски ястия и 
деликатеси. Нашата поетеса Венета Родопска 
прочете кратък очерк за възникването и чества-
нето на 15 октомври – Денят на белия бастун. 
По време на тържествения обяд самодейките – 
Стефка Карамфилова, Елка Доганова, Анета 
Чакърова и Снежана Чакърова – със съпровод 
на Стойко Карамфилов на акордеона, подкара-
ха обичайните родопски песни и на пясъка на 
Бяло море се изви едно дълго родопско хоро. 
Някои от членовете ни дори се топнаха в соле-
ната морска вода, но тя бе студена и не се осъ-
ществи идеята им за плаж. 
  След близо 3 часа престой на плажа, сле-
добед разгледахме града. Някои от членовете 

се качиха на кулата, извисяваща се над града, 
откъдето той се вижда целият и един много ро-
мантичен пейзаж на залива на Бяло море. 
 В 16:00 часа потеглихме обратно към Не-
делино. По пътя към родопския град се отбих-
ме в гр. Термис, където от всяка пукнатина на 
скалата блика гореща минерална вода. Всички 
до един посетихме минералните басейни и все-
ки си потопи краката в минералната вода. Ня-
кои стигнаха по-далеч, като дори си направиха 
по една минерална баня. За спомен пред мине-
ралните извори, сътрудничката на ТО-
Неделино – Юлия Георгиева, засне с камера 
последното пребиваване на гръцка територия. 
Последното ни кафе беше в Златоград. 
 
 

Стойко КАРАМФИЛОВ- 
председател на ТО-Неделино 

* * * * * * * 

Териториалната организация на сляпо-
глухите и ТСО на слепите във ВЕЛИКО ТЪР-
НОВО винаги са работили в близко сътрудни-
чество по всякакви поводи. Денят на белия бас-
тун отново бе повод за съвместни мероприятия. 
 На 13 октомври председателят на ТО Ве-
лико Търново Димитър Станев организира, със 
съдействието на Община Велико Търново, без-
платна екскурзия до Соколския манастир и Ет-
нографския музей „Етъра”. Елена Борисова от 
общината беше подготвила лекция за значение-
то на манастира, в който с благоговение се 
преклонихме. След което се разходихме из 
„Етъра”, със съжаление установихме, че все по-
малко работилници са действащи, а повечето 
са музейни експозиции. Завършихме екскурзи-
ята с посещение в любимия ни Клуб на инвали-
да, където ни чакаше достойна почерпка. 
  На 15 октомври Женският Лайънс клуб 
„Царевец”- Велико Търново, със съдействието 

на TO на ССБ, организира младежка дискотека 
с почерпка и викторина. Приветствено слово и 
пожелания за добра съвместна дейност отправи 
председателката на клуба - г-жа Дешка Димит-
рова. Участваха членове от съюзните организа-
ции в Дряново, Търново и Горна Оряховица. 
 На 18 октомври ТО на НАСГБ и ТСО на 
ССБ отбелязаха в Клуба на инвалида Междуна-
родния ден на белия бастун с активното учас-
тие и спонсорство на Смесения Лайънс клуб 
„Велико Търново - Арбанаси”. Приветствие и 
почерпка поднесоха президентът Стефан Анто-
нов и зам.-президентът арх. Колева. След из-
черпателно слово за значението на белия бас-
тун в живота на незрящите, продължихме с бо-
гата културно-музикална програма, с главно 
действащо лице - Стефанка Славова. Завър-
шихме с викторина и кулинарни изкушения. 

 Димитър СТАНЕВ - 
Председател на ТО – Велико Търново 

 Да отдадат почит на белия бастун сляпо-
глухите от ШУМЕН се събраха в салона на 
читалище „Напредък”. Сътрудничката на орга-
низацията изнесе беседа за историята на този 
тъй важен за хората със зрителни проблеми ат-
рибут. Присъстващите бяха запознати и с отво-
реното писмо на Национално представителните 
организации на и за хората с увреждания в Бъл-

гария относно отнемането на техните права при 
обсъждане на пенсионната реформа. 
 Г-жа Химирска, председател на ТСО на 
слепите, наш гост, направи подробни обясне-
ния и отговори на редица въпроси, вълнуващи 
членовете на организацията ни. 
 С голямо внимание хората разгледаха 
подготвената кулинарна изложба, организира-

* * * * * * * 
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 За обикновения човек 15 октомври е 
просто една дата от календара. За хората с на-
рушено зрение обаче е нещо значимо – Между-
народен ден на белия бастун, символ на слепо-
тата в целия свят. На този ден те споделят своя-
та болка и желанието си за по-достоен живот, 
самостоятелност и реализация в обществото. 
 По инициатива на ТСО на слепите в гр. 
ДОЛНИ ДЪБНИК и гр. ЛЕВСКИ с председа-
тели Веселина Вълчинкова и Т. Любенов, както 
и ТО на сляпо-глухите в ПЛЕВЕН с председа-
тел Величка Драганова, бе организирано мило 
и вълнуващо тържество. 
 Още в 9 сутринта се събрахме в пенсио-
нерския клуб „Здравец”. Скъпи гости ни бяха 
представители на гр. Ловеч – хора със зрителни 
и слухови проблеми, както и трима представи-
тели на читалище „Георги Парцалев” в града. 
 След кратки поздравления започнаха емо-
ционалните изпълнения на присъстващите. 
Първа, със собствено стихотворение, се предс-

тави Величка Драганова, а П. Йончева рецити-
ра няколко свои стихотворения, посветени на 
50-годишния съвместен живот с любимия си 
Никола. Не издържа сърцето и на най-
възрастната в нашите редици – Надето Ивано-
ва, на чийто рамене тежат вече 85 години. Тя 
също ни поздрави. Следваха наздравици с най-
хубави пожелания, а когато акордеонистът Ма-
рин разпъна акордеона, се извиха кръшни хора 
и танци. 
 На този ден ние най-добре почувствахме 
смисъла на думите на покойният вече от 7 го-
дини председател на слепите Васил Вълчинков: 
„Не унивайте, приятели мили, не се срамувайте 
от недъга свой, щом до нас стоят добри хора, 
които в трудности са наша опора.” 
 Благодарим ви, добри хора! Нека винаги 
във вашите сърца има място и за хората със 
зрителни увреждания. 

Веселина ДАНЧЕВА 

* * * * * * * 

 15 ОКТОМВРИ – Денят на белия бастун, 
бе отбелязан по достойнство и в ДОБРИЧ. 
Клуб “Детелина” бе изпълнен с празнично нас-
троение, въпреки, че този ден не е за празник, а 
повод да припомним на обществеността, че има 
хора, чийто помощник за по-самостоятелен жи-
вот за съжаление е именно белият бастун. 
 Отбелязахме датата със състезание за тех-
ника и бързина при придвижването с помощта 
на белия бастун, в което с ентусиазъм се вклю-
чиха 18 души. Журито, съставено от служители 
на ЦСРИ в града – председател Галя Георгиева 
и членове Кристина Димитрова и Сашка Каро-

ва, определи победителите. Първото място за-
воюва София Ганчева, наградена със спортна 
чанта. На второ място се класира Марийка Ата-
насова, която получи чайник, а с третото си 
място Руска Иванова спечели чаши за чай. 
Имаше и една поощрителна награда, която оти-
де при Елена Демирева. 
 След състезанието имаше почерпка, по 
време на която се проведе викторина, чиято 
тематика бе употребата на белия бастун и учас-
тието му в живота на слепите хора. 
 

Калинка КОВАЧЕВА 

* * * * * * * 

нето на която е вече наша традиция на този 
ден, когато жените влагат своите умения и фан-
тазия за приготвянето на най-разнообразни 
сладки, соленки, кексове и различни други вку-
сотии. Всички бяха оценени и наградени за по-
ложеното старание, а експонатите се превърна-
ха в почерпка за присъстващите. 
 На следващия ден членовете на ТО на 
сляпо-глухите присъствахме и на организира-
ната от РСО и ТСО на слепите среща в окръж-
ната библиотека с областния управител Дими-
тър Александров и представители на различни 
институции в областта, посветена отново на 

Международния ден на белия бастун. На сре-
щата слепите и сляпо-глухите поставиха пред 
областните ръководители и редица наболели 
въпроси относно нуждите и придобивките на 
хората с увреждания. 
  Отбеляза се и четиригодишнината на ре-
хабилитационния център в Шумен с изложба-
базар. Курсисти по компютърна грамотност, 
приложно изкуство, готварство спортна дей-
ност и др. разказаха за голямото значение на 
центъра в техния живот. 

Върбинка СТАНКОВА – 
 сътрудник на ТО-Шумен 
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 Сега съм в Национален център за рехаби-
литация на сляпо-глухи “Хелън Келър” 
гр.Пловдив, където усъвършенствам уменията 
си в компютърната грамотност. Скоро обаче 
курсът ще свърши и трябва да се връщам в 
Добрич, А ТАМ БУКВАЛНО СЪМ НА УЛИ-
ЦАТА. Доскоро работех по програма за хора с 
увреждания и свързвах двата края. Имам прия-
телка, и тя с увреждане, живеехме заедно на 
квартира, но сега останах на една пенсия – 180 
лв. и вече не стигат за наем. Момичето си оти-
де в къщи, но аз къща нямам, от седем години 
живея сам и бъдещето ми е съвсем мътно… 
 Казвам се Трифон Лазаров от Добрич и 
съм на 29 г. Бях дете на 7 г., когато ми откриха 
дегенерация на ретината. Майка ми забелязала, 
че вечер не виждам, тръгнахме по лекари, ма-
кар и трудно диагнозата ми я откриха. Учих в 
нормално училище – тогава все още бях по-
добре с очите, носех очила и се оправях. Стоях 
на първите чинове, за да гледам по-добре. За-
върших основното си образование, а средното 
– във вечерна гимназия. Това стана, защото в 7 
клас децата вече се ориентират, а аз нямах ин-
формация къде мога да уча с моето заболяване 
и реших поне средно образование да завърша 
макар и вечерно. Завърших преди 11 години. 
Тогава бях по-добре с очите – вечер виждах 
силуети, нещо като кокоша слепота и работих в 

строителството – без образование какво да ра-
ботя. Сега обаче не мога. ОТ ТРИ ГОДИНИ 
МНОГО МИ СПАДНА ЗРЕНИЕТО И ВЕЧЕ И 
АЗ НЕ ЗНАМ КАКВО МОГА ДА ПРАВЯ. 
Всъщност съм сигурен в себе си, мога да върша 
много неща, но по-бавно, а работодателите не 
вземат такива, които работят бавно, пък и не 
искат да отговарят за хора с увреждания. Не 
поемат тази отговорност. Опитвал съм да си 
търся работа, но като им кажа за заболяването 
си, и дотам. Последно, както казах, до минала-
та година работех по програма към общината – 
поддръжка на двор към детска градина. Там 
бях три години, но програмата изтече и съм без 
работа – пенсионер по болест. Искам да работя, 
много неща мога, но се сблъсквам със съпроти-
вата на здравите. Като че ли за нас няма място 
в това общество… 
 Постоянно срещам негативни реакции. 
Често, ако се сблъскам с някого, ми казват – 
КАТО НЕ ВИЖДАШ, КАКВО ПРАВИШ ПО 
УЛИЦИТЕ. Наскоро даже ми се случи – ремон-
тират част от центъра в Добрич, пък и слънцето 
беше много силно, и аз се спънах в сложени на 
тротоара плочки, за малко да падна. Веднага 
отстрани започнаха да ми правят забележки – 
какво правиш тук бе, не мислиш ли, че като 
пресичаш може да те блъсне кола, седи си у 
вас... Аз бастун не нося, все пак малко виждам 
и гледам да се справям сам, за да не ми стават 
лениви очите. Справям се и вечер, но на позна-
то място, на чуждо е абсурд. 
 Докато бяхме с приятелката ми, все пак 
беше друго. Заедно сме от две години и поло-
вина, нямаме брак с нея.Тя е с епилепсия. Раз-
бираме се, помагаме си, всеки ден сме заедно, 
тази връзка е важна за мен. Имаш до себе си 
човек, който те разбира. Аз всъщност се при-
теснявам повече за нейното заболяване, откол-
кото за моето, не искам тя да се притеснява за 
мен. Все пак моето е по-лесно – може да се 
блъсна някъде, но ще се оправя, а тя, ако няма 
кой да й помогне, когато трябва, може да стане 
зле. Често има припадъци, а нея лекарите 
всъщност я водят здрава. Хваща ме яд - тези 
лекари може да я отпишат от живота! Или тол-
кова са специалисти, или е просто безразличие 
към хората. Пък и не само към хората – изобщо 
лекарите… Не знам дали само в Добрич са та-

МЛАД ЧОВЕК СЪМ, НО ПЕРСПЕКТИВИТЕ МИ СЕ ГУБЯТ… 
 Работодателите не поемат отговорността да назначават хора с увреждания 
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кива, или навсякъде… Мисля, разбира се, за 
семейство, но за деца – абсурд. И не защото 
може да са с наследствена обремененост – ня-
мам такива страхове, в семейството ми само аз 
съм с такова заболяване. Просто ПО НАЧИНА, 
ПО КОЙТО ЖИВЕЯ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ, 
КОИТО ИМАМ, КАК МОГА ДА СЪЗДАВАМ 
И ОТГЛЕЖДАМ ДЕЦА. Какво мога да им 
дам… 
 Относно заболяването ми, си имам някак-
ви свои теории. Ще споделя нещо, в което не 
съм сигурен, но си го мисля. Когато работех в 
детската градина, наоколо сложиха много от 
тези антени на кабелните оператори. И край 
тях аз усещам една такава специфична мириз-
ма. А когато усетя тази миризма, пред мен 
всичко става някак виолетово. Вследствие на 
това в съзнанието ми изникна един смътен спо-
мен – може би тогава съм бил на годинка – две, 
в детската ясла. Имаше в яслата едни облъчва-
ния на децата, спомням си самия прожектор – 
нещо огромно, с много силна светлина. На ня-
кои от децата им слагаха очила, а за мен няма-
ше, и от тогава ми се е набила тази миризма, 
която сега усещам отново. И си мисля, дали от 
там не ми се е развалило зрението. Казали са 
ми, че трябва да стискам очите, но бил съм дете 
и от време на време от любопитство съм пог-
леждал и съм виждал прожектора. От тогава ми 
се е набила тази светлина. След напрежение и 
физическо натоварване пак ми изниква тази 
миризма и всичко става виолетово. Миризмата 
от наелектризирането ми припомни всичко то-
ва. В градината, където работех, имаше една 
госпожа, която навремето е била в яслата. Пи-
тал съм я, но не искаше да ми каже, било ня-
каква тайна, някакви медицински експеримен-
ти, уж за заздравяване на костите. Отначало 
беше учудена, че си спомням. Обаче аз помня. 
НЯМАХ ОЧИЛА КАТО ДРУГИТЕ И УСЕ-
ЩАХ ТОПЛИНАТА В ОЧИТЕ СИ. И със зат-
ворени очи пак се виждаше – силна светлина. 
 Всъщност не съм сигурен в това, което 
казвам. Може пък да е било вследствие на Чер-
нобил – тогава съм бил 5 годишен. Знае ли чо-
век… 

 Що се касае до слуха – с дясното ухо не 
чувам добре. Относително. Обичам да се зани-
мавам с електротехника, с озвучителни систе-
ми и не знам дали от там дойде проблемът ми 
със слуха, или от някъде другаде. Бях си пропи-
щил ушите с високоговорителите. С лявото 
често чувам пищящ звук, а дясното е някак заг-
лъхнало, усещам го като вибрация. 
 В асоциацията съм от 2007 година. С Ка-
линка, председателката на териториалната ор-
ганизация на сляпо-глухите в Добрич, се позна-
ваме добре. Стана веднъж дума, че освен проб-
леми с очите и с ушите не съм добре и тя ме 
покани в тяхната организация. Тъкмо, казва, ни 
трябват и спортисти. Но, честно казано, не 
участвам активно в живота на организацията – 
още от малък съм свикнал да бъда сам, изоли-
рам се цял живот. В спорта – вдигал съм тежес-
ти и съм пътувал доста. Сега в Пловдив участ-
вах в скок от място, гюлле и бягане. Пробвах се 
и на канадска борба – за първи път, но не се 
получи. Не знам, може пък щангите да ми пре-
чат на канадската. Явно ми е слаба ръката, за-
щото щангите са главно в краката. Пък и не 
знам и техниката. 
  Сега съм тук, в Пловдив, за да се обуча-
вам, главно в ползването на говоряща програма 
при компютъра, като първо минах обучение на 
писане по десетопръстната система. На мен 
компютъра не ми е непознат. Работил съм в 
компютърна зала, (откъдето също имам съмне-
ние, че може да се е доувредило зрението ми) и 
горе-долу съм напред с материала, но отдавна 
не съм пипал компютър. Ползвам все още екра-
на на клавиатурата, с мишката. Трябва ми оба-
че повече – скайп, връзки с хората. ИМАМ ИН-
ТЕРЕС ДА ИЗУЧА ОСНОВНО ГОВОРЯЩА-
ТА ПРОГРАМА, ДА МОГА ДА РАЗЧИТАМ 
НА КОМПЮТЪРА. Иска ми се да работя с 
Уърд, инсталиране на програми, ако мога нещо 
работа да си намеря с това. 
 Що се касае до бъдещето – на този етап 
нямам планове. Много не се събирам и с хора – 
дразня се от клюките. С един говориш, нещо 
споделиш, всички научават. Затова отбягвам 
хората и затова съм сам...  

Бележка на редакцията: С личното съдействие на председателя на НАСГБ Димитър 

Парапанов и на Велик Атанасов, председател на РСО на ССБ - Пловдив, на Трифон Лазаров 

трайно е издействан покрив над главата в общежитието на слепите в Пловдив. Той про-

дължава обучението си в компютърна грамотност в НЦРСГ “Хелън Келър” и в същото вре-

ме си търси подходяща работа, за да влезне животът му в релси. 
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ОКТОМВРИ В ПЛОВДИВ – МЕСЕЦ НА ЮБИЛЕИТЕ: 
 

НАНКА ГЕОРГИЕВА – НА 70 ГОДИНИ 

 Едва ли има човек от 
НАСГБ, който да не познава 
счетоводителката на НАСГБ 
Нанка Георгиева. Строга и 
безкомпромисна, що се отнася 
до финансовата дисциплина в 
дейността на асоциацията като 
цяло и в отделните територи-
ални организации, в същото 
време тя е приветлив, усмих-
нат и услужлив човек, готова 
винаги да помогне със съвет 
на нуждаещите се. Благодаре-
ние именно на нейната намеса 
се вземат бързи мерки за отст-
раняване на допусканите в от-
делните организации грешки 
при воденето на документаци-
ята, при изразходването на 
средствата и при отчетите. За-
това има толкова много прия-

тели в цялата страна, затова и 
така многобройни са поздрав-

ленията и благопожеланията, 
които получи за своя юбилей – 
навършването на кръгли 70 
години на 20 октомври. 

 Целият трудов стаж на 
Нанка е свързан с хората със 
зрителни увреждания. Повече 
от 21 години е счетоводител и 
главен счетоводител към ПП 
„Успех” в Пловдив, след това 
продължава трудовата си би-
ография 7 години в НЦРС в гр. 
Пловдив, а от 9 години здраво 
държи юздите на финансовите 
дела в асоциацията на сляпо-
глухите. 
 Събитието Нанка отбеля-
за с тържество и богата трапе-
за в централата на асоциацията 
в Пловдив. По този случай 
председателят на НАСГБ Ди-
митър Парапанов й връчи по-
четен адрес, в който се казва: 

МНОГОУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, 

 По повод 70 годишният ви юбилей, от името на УС на НАСГБ и от свое име ви 

поздравявам с пожелание за здраве и дълголетие. В продължение на 40 години вие сте 

сред слепите и сляпо-глухите, като дългогодишен специалист – главен счетоводител 

на „ПП Успех”, „НЦРС Пловдив” и НАСГБ. 

 Вие оставихте трайна диря в съзнанието на няколко поколения слепи и сляпо-

глухи. 

 Нека Бог Ви дава здраве и се радвате на деца, внуци и правнуци! 

           С УВАЖЕНИЕ: Димитър Парапанов – 

        председател НАСГБ и директор на 

 НЦРСГ „Хелън Келър”- Пловдив 

* * * * * * * 

КИРИЛ ДАМЯНОВ НАВЪРТЯ ПОЛОВИН ВЕК!  
 На сакралната дата 10.10.2010 г. един от 
популярните членове в асоциацията на сляпо-
глухите празнува забележителен юбилей. Ки-
рил Дамянов от ТО-Пловдив навърши кръглите 
50 години! 
 Ако има пример за многостранно развита 
личност, това без съмнение е той. Разностран-
ни са както интересите, така и талантите му. От 
една страна, Кирчо е запален спортист, предсе-
дател на обединения спортен клуб на сляпо-
глухите в Пловдив „Марица”, с реален дял за-

това, клубът в последните 
спортни прояви в рамките на 
НАСГБ да е безапелационен 
първенец. 
  От друга, Дамянов е 
известен не само сред сляпо-
глухите, но и сред хората с 
увреждания от цялата стра-
на, като музикант и певец, 
активен участник в проявите 
на художествената самодей-
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ност. Чрез създадения от него и съпругата му 
Димка дует „Настроение”, те са редовни участ-
ници в най-различни фестивали за народни, 
стари градски песни, естрада и джаз не само за 
хора с увреждания, откъдето неизменно пече-
лят престижни награди. Последният, най-
пресен пример, е представянето им на фестива-
ла „Листопад на спомените” във Варна през 
октомври т.г., откъдето се завърнаха с диплом 
за първо място. 
 Към всичко това трябва да добавим, че от 
години вече Кирил Дамянов се изявява и като 
нежен лирик, отразяващ чувствата и вълнения-
та си в прочувствени стихове. През 2008 годи-
на, заедно със Димка, издадоха първата си об-
ща стихосбирка „Огън и лед”, която бе посрещ-
ната възторжено от многобройните им прияте-
ли и почитатели. 
 Кирил Дамянов е роден в село Вракупо-
вица, сега Струмяни, на 5 км. от границата с 

Македония. Едва завършил средното си образо-
вание в техникум по дървообработване, той 
получава увреждане на зрението си и може би 
това го принуждава да се премести в Пловдив, 
където започва работа в ПП ”Успех”. Тук на-
мира и през 1984 година свързва живота си с 
Димка, с която са неразделни вече повече от 25 
години, преодолявайки много трудности, но и 
постигайки чудесни успехи в различни попри-
ща. 
 Хората от асоциацията на сляпо-глухите, 
ръководството на НАСГБ и колективът на спи-
сание „Звук и светлина” честитят юбилея на 
Кирчо Дамянов и му желаят дълги години здра-
ве, лично и семейно щастие, неизчерпаема 
енергия и още много завоевания в разностран-
ните прояви на неговия неспокоен дух и мно-
гобройни таланти! 

„З С” 

РАДОСТ МОЯ 
 

Аз знам, че винаги ще бъдеш с мен 
и дъхът на нежни цветя ще носиш, 
да ме опиваш в своя плен. 
Аз знам, че ти си най-доброто, което имам… 
 

Нашепващата ти уста, 
на твойта талия свежестта, 
на раменете ти нежността – 
на дърветата зелените листа. 
 

Твойто име за мен е в безкрая. 
В очите ти, в нежния ти смях, 
успях Човека – с главна буква да разпозная. 
Затова те обикнах без страх. 
 

На всичко земно ти си подвластна. 
Ти знаеш, като никой друг, 
в каква любов си съпричастна. 
Каква е вярата ти тук. 
 

Ела със мен, без промисъл дълбока 
и тъй – добра, ме погледни. 
И със силата на своя поглед 
право във сърцето ме рани! 

Станчо ДОБРЕВ 

ОБИЧАМ! 

 
Обичам бурното море, 
с вълните пенести, игриви. 
Отгоре - синьото небе 
със облачета бели и красиви. 
 

Обичам житните поля, 
слънца от слънчогледи нацъфтели 
и ширналите се поля 
кехлибарни гроздове налели. 
 

Обичам верните приятели, 
които с мен са в радост и беда 
и тайно си мечтая някога 
да стигна до небесната дъга. 
 

Обичам двете си момчета 
отдавна станали мъже. 
Сега са моята подкрепа 
във трудните ми мигове. 
 

Обичам бащината стряха 
със ореха голям, напет. 
Там дните ми безгрижни бяха 
и станах аз Човек. 
 

Обичам родния си край 
със Йовковата лястовица бяла. 
 Ти, мой прекрасен земен рай, 
във който с обич съм живяла!... 

Калинка КОВАЧЕВА 
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СОС БЕШАМЕЛ 
(предложение на Дечка Стефанова от Шумен) 

 
 Продукти: 2-3 с.л. масло, 2-3 с.л. брашно, 2,5 ч.ч. прясно мляко, 2 жълтъка, ч.ч. бульон, 
сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Маслото се загрява и към него се прибавя брашното. Постепенно 
се разрежда с чаша и половина прясно мляко и се бърка, за да се получи еднородна смес. При-
бавя се още половин ч.ч. мляко, разбитите жълтъци, чашата бульон и солта. Бърка се на огъня, 
докато заври. Отстранява се и се залива с още половин чаша мляко. 

 
АПЕТИТКА 

(предложение на Мария Димова от Ямбол) 
 

  Продукти: 10 кг. домати, 2 кг. чушки чорбаджийски, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. олио, 1 ч.ч. оцет, 
сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Доматите се смилат и се варят. Чушките се пържат в олиото и ко-
гато доматите са почти готови, се прибавят към тях, както и всичко останало. Оставя се още 
малко да поври, докато може да се прави пътечка в тавата. 
 

БЕЗМЕСНА МУСАКА С ГЪБИ 
(предложение на Иванка Костова от Бургас) 

 
 Продукти: 1 кг. картофи, 300 гр. гъби, 2 глави лук, 100 мл. олио, 1 ч.л. млян черен пипер, 
1 ч.л. тарос (естрагон), 1 с.л. червен пипер, сол и чубрица на вкус. 
 Начин на приготвяне: Картофите се нарязват на тънки филийки, нарязаните гъби се за-
душават с лука в олиото. В намазнена тавичка се нареждат половината картофи, изсипват се гъ-
бите с лука, а отгоре се нареждат останалите картофи. Подправя се с чубрицата, черния и черве-
ния пипер, тароса и солта. Сипват се 2 ч.ч. вода и се пече около 45 мин. 

 
ПАСТЕТ ОТ ЕЗИК 

(предложение на Митър Митров от Каварна) 
 

 Продукти: 250 гр. свински език, 50 гр. прясно краве масло, 1 яйце, 3 стерилизирани крас-
тавички, 2 червени пиперки (мариновани или печени), черен пипер и сол на вкус. 
  Начин на приготвяне: Езикът се сварява и се обелва докато е топъл. Охлажда се и се 
смила. Маслото се разбива с претрития през гъста цедка жълтък и се смесва постепенно със 
смления език и подправките. Сместа се разбива и се украсява в чинийки с парченца от пиперки-
те и белтъка на свареното яйце, както и със спирали, ветрилца или филийки от киселите краста-
вички. 
 

ГЮВЕЧ ОТ ТИКВА С ТЕЛЕШКО 
(предложение на Златка Ганева от Добрич) 

 
  Продукти: Една средно голяма тиква, 500 гр. телешко месо, 400 гр. гъби, 1 с.л. захар, 1 
с.л. сол, соев сок, зехтин. 
  Начин на приготвяне: Тиквата се измива добре, отрязва се от нея капаче и се издълбава. 
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Почиства се от семките и се оставя да се отцеди. Телешкото месо се нарязва на кубчета. Гъбите 
се измиват и нарязват на филийки. Месото и гъбите се задушават в зехтина, след което се овку-
сяват с подправките. Сместа се изсипва в тиквата и се слага капачето. Така тя служи като гювеч 
и придава специфичен вкус на месото. Пече се около час във фурна при 180 градуса. 
 

ПИЛЕШКО С БУЛГУР 
(предложение на Русанка Русева от Шумен) 

 
 Продукти: 2 пилешки бутчета, 1 ч.ч. булгур, лук, домати, червен пипер, 1 пилешки бу-
льон, джоджен, олио, масло. 
 Начин на приготвяне: Месото леко се припича. Лукът се нарязва на ситно и се задушава 
в маслото, прибавя се месото и малко сол, и всичко се задушава 15 мин. Добавя се булгурът и 
червеният пипер. Залива се с топла вода, в която е разтворен пилешкия бульон и джоджена , ва-
ри на тих огън. Когато ястието е полуготово, се слагат доматите. 
 

ЯХНИЯ ОТ СТАР ФАСУЛ 
(предложение на Руска Ангелова от Добрич) 

 
 Продукти: 2 ч.ч. фасул, половин ч.ч. олио, 3-4 глави лук, 2-3 домата, 1 ч.л. червен пипер, 
магданоз, джоджен, сол и по желание – 4-5 лютиви чушлета. 
 Начин на приготвяне: Фасулът се почиства, измива се и се залива със студена вода. Вари 
се на умерен огън. Лукът, нарязан на ситно, се задушава в мазнината до омекване, прибавя се 
червеният пипер и доматите. Задушават се леко. Свареният фасул се прецежда и се разпределя в 
пръстени гювечета, като отгоре се разпределя запръжката. Върху нея се поставя по едно лютиво 
чушле и по едно резенче домат. Посолява се, поръсва се с магданоз и джоджен и се сипват по 2-
3 с.л. от водата, в която е врял фасула. Гювечетата се запичат на фурна. Поднасят се топли. 
 

ЩРУДЕЛ ОТ ГРИС 
(предложение на Снежана Кирчева от Пловдив) 

 
 Продукти: 1 ч.ч. грис, 1 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. плюс още 2 с.л. захар, 1 ч.ч. едро смлени оре-
хи, ¾ ч.ч. олио, 1 бакпулвер, 1 ч.л. канела или ванилия, 1 кг. ябълки. 
 Начин на приготвяне: Прави се суха смес от захарта, брашното, грисът и бакпулверът. 
Ябълките се обелват и настъргват и към тях се прибавят 2 с.л. захар, канела (или ванилия) и 
орехите. Двата вида смеси се разделят по на три равни части. С олиото се намазва тавата, в коя-
то ще се пече щрудела. Продуктите се нареждат по следния начин: 1/3 от ябълковата смес, пос-
ле 1/3 от сухата смес и така докато свършат, като отгоре трябва да е сухата смес. Върху нея се 
изсипва олиото и с накланяне на тавата се разпределя равномерно. Пече се при температура 170 
градуса. 
 

КРЕМ КАРАМЕЛ С ЖЪЛТА ТИКВА 
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич) 

 
 Продукти: 3 ч.ч. прясно мляко, 5 яйца, 3 ч.ч. захар, 2 ванилии, 500 гр. настъргана тиква, 
50 гр. краве масло. 
 Начин на приготвяне: Тиквата се задушава в кравето масло, 2 с.л. захар и малко вода. 
Пасира се и се смесва с яйцата и млякото, след което се изсипва в тавичка, в която е карамели-
зирана захарта. Пече се на слаба фурна, без да завира, за да не стане на шупли. След като изсти-
не, се обръща в табла, реже се на триъгълници и се гарнира отгоре с розички от сметана. 
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ОБУВКИТЕ – АКСЕСОАРЪТ НА АКСЕСОАРИТЕ 
 ЗА ВСЯКА ЖЕНА 

 

КАКВИ СА МОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕСЕН-ЗИМА 2010/11 г.? 

 Акцентите в предстоящия моден сезон есен/зима ще бъдат меките материи, галещите силу-
ети, богато нагънатите, свободно падащи платове. Дрехите ще са нежни и удобни, със стеснени 

линии. Издължените блузони, жилетките, тесните панталони и миниполи 
ще доминират модния силует. Сред предпочитаните материали са дълго-
косместа кожа, естествена кожа, плетива и вълна, които допълват излъч-
ването за небрежна естественост.  
 А какво ще се случи с аксесоара на аксесоарите - обувките? През 
настъпващия сезон есен/зима главната роля ще бъде отредена на ботуши-
те, като височината варира от съвсем ниски боти до глезена, през ботуши 
до прасеца, достигайки до подчертаващите крака ботуши над коляното 
от гладка кожа или велур, с връзки, рок-модели или съвсем класически и 
елегантни. Особено внимание тази година е обърнато на горната част на 
ботуша, където се очаква разнообразие без прецедент. За преходния пе-
риод модерни са ботите с маншет до глезена или обувки с ток и балери-
ни с капси. 
Новите тенденции при обувките 

 Отворени пръсти: сега моделите са с платформа, с панделка, изискан сатен, дантела или 
каре. Начело на модните тенденции са ботите с висок фронт, небрежно изрязани на места. 
 Платформи: токът на платформа се превръща в неизменен моден диктатор. Дали затворе-
ни обувки или ботуши, екстравагантни или съвсем изискани, супер женствени и секси, оптичес-
кият удължител на женските крака успя да се наложи. 
 Обувки и балерини с маншет: ако през лятото това бяха сандалите, то сега глезена обгръ-

щат обувките и балерините! Със страхотните маншети семплите моде-
ли се превръщат в топ тренд.  
 Боти: дали с кокетен маншет, цип, връзки или декорации, ниски-
те шафтове (горната част на ботуш) на новите боти са забележителни и 
убедителни с разнообразни дизайнерски елементи.  
 Glamrock: тази зима е позволено капсите да бъдат малко повече. 
Сребристи и блестящи, те облагородяват ботите и балерините, като им 
придават доза рокерски темперамент.  
 Ботуши с маншет: мускетарската визия под мотото „Един за 
всички – всички за един“ е много актуална. С подвижните маншети за 
нула време може да се сътворят 
ботуши над коляното. 
 Ботуши с висок шафт: 
Абсолютно задължителни през 
зимата. Тази година те са особе-

но женствени и секси, тесни, от гладка кожа или велур, ту 
до коляното, ту над него. 
 Ботуши с връзки: дали с дълъг шафт или като ра-
ботнически боти, познавачите едва ли ще пропуснат боту-
шите с връзки. Освен солидната подметка с грайфер, ата-
куващите върха модели притежават и груб планинарски 
вид. 
 Зимни ботуши: със стабилните модели за зимата снегът и ледът вече не са проблем. Ус-
тойчивата на хлъзгане гумена подметка с грайфер осигурява необходимата стабилност, а галеща-
та вътрешна подплата и маншетът от дългокосместа кожа даряват нужната топлина. 
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 Любовта е водещата сила на човечеството, откакто то съществува. Безброй са разка-

зите и историите за изпепеляващата любов през вековете, които се предават от поколение 

на поколение. Любовните истории, разбира се, имат различно проявление и съдба. Интерес-

но е обаче, че най-ярко са се запазили тези с трагичен край. 

  Кои са най-известните любовни двойки – действителни или измислени, които съвре-

менния човек познава – за тях ще ви разкажем в няколко последователни броя: 

 
 Ромео и Жулиета: Това е може би най-известната любовна двойка през вековете, превърна-
ла се в синоним на любовта. Тази история показва на каква саможертва са готови влюбените за 
своя възлюбен. Едноименното произведение е трагедия от Уилям Шекспир, в което се разказва за 
нещастната любов и смъртта на двама млади, чиято трагедия в крайна сметка обединява двата 
враждуващи рода, но на каква цена. Тази трагедия е една от най-известните негови пиеси и е счи-
тана за най-популярната любовна история. Пиесата завършва с думите „И до днес светът не знае 
любов по-чиста и съдба по-клета от тази на Ромео и Жулиета!“ 
 Антоний и Клеопатра са герои от истинската история на любовта между Антоний и Клео-
патра. Това е една от най-запомнящите се, интригуващи и филмирани истории на всички време-
на. Любовната история на тези две исторически личности по-късно е драматизирана от Уилям 
Шекспир и все още пиесата се играе по цял свят. Връзката на Антоний и Клеопатра е истински 
тест за любов. Те се влюбват от пръв поглед, а връзката между тези две силни исторически лич-
ности поставя Египет в силна позиция на политическата сцена. 
 Римското обществено мнение е срещу Антоний, като го обвинява в аморалност, защото е 
изоставил съпругата си и децата си заради царицата на Египет. Клеопатра получава титла 

„царица на царете“ и е назначена за регент на 
Египет и Кипър заедно с Цезарион, обявен за син 
и наследник на Цезар. Римляните са силно при-
теснени от нарастващите правомощия на египтя-
ните. Въпреки всички заплахи, Антоний и Клео-
патра се женят. Водената от тях политика предиз-
виква реакцията на Октавиан (осиновения син на 
Юлий Цезар), който обвинява царицата, че под-
копава властта на Рим и убеждава римляните да 
се обяви война на Египет. 
 Докато води битката срещу римляните, Ан-
тоний получава фалшива вест за смъртта на Клео-
патра. Шокиран и обезверен от „новината“, той 
пада върху меча си. Когато Клеопатра научава за 

смъртта на любимия си, тя е потресена и се самоубива… Голямата любов изисква големи жертви! 
  Ланселот и Гуиневир: Трагичната любовна история на сър Ланселот и кралица Гуиневир 
е вероятно една от най-известните истории в Легендата за крал Артур. Ланселот е най-
известният, първият от рицарите на Кръглата маса в двора на крал Артур. Сър Ланселот отхвърля 
всички красавици, защото е влюбен в кралица Гуиневир, съпругата на крал Артур. Тяхната любов 
процъфтява бавно, тъй като Гуиневир първоначално се държи настрана от Ланселот. В крайна 
сметка обаче любовта и страстта побеждават и те стават любовници. Една нощ сър Агравейн и 
сър Мордред, племенник на крал Артур, водят група от 12 рицари в покоите на Гуиневир, където 
те нахлуват при любовниците. Когато аферата е разкрита, Ланселот успява да избяга в последния 
момент, а кралицата е осъдена на смърт, но Ланселот я спасява като убива 40 рицари. Цялата тази 
афера води до трагична развръзка на събитията, падането на Камелот и смъртта на Артур. Нещас-
тният Ланселот приключва дните си като отшелник, а Гуиневир става монахиня в Еймсбъри, къ-
дето умира. 

(следва) 

ДЕСЕТТЕ НАЙ-ИЗВЕСТНИ ЛЮБОВНИ ДВОЙКИ В ИСТОРИЯТА 
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 Две съседки, останали поради кризата без работа, се чудят какво да правят. 
Едната предлага: 
 - Нищо не ни остава, освен да ходим на магистралата да вадим пари… 
 Седнала наблизо, баба Тодора подслушала разговора,  и разбрала, не разбрала, се намесила: 
 - Че вземете ме и мене, де. Вярно, стара съм, но всичко мога да правя. Ако се наложи, ще 
работя и седнала, но каквото трябва, ще го свърша… 

 

☺☺☺ 
 

 Пътен полицай спира монахиня за това, че шофира малката си стара кола прекалено бавно 
по магистралата. 
 - Минималната позволена скорост тук е сто километра в час, сестро - казва той. - А вие ка-
рате с по-малко от четиридесет. Представлявате опасност за другите пътни превозни средства. 
 - Съжалявам - отвърнала монахинята, но видях много знаци, на които пише "четиридесет", а 
не "сто". 
 - Това не е ограничението на скоростта - пояснил полицаят. - А номерът на магистралата. 
 В този момент той погледнал на задната седалка и видял още две монахини, които трепере-
ли от страх. 
 - Какво им е? - попитал полицаят. 
 - Току-що идваме от магистрала двеста - отговорила сестрата. 

 

☺☺☺ 
 

 - Съседке, вашето куче гони някакъв човек с велосипед! 
 - Това не е нашето куче! То не може да кара велосипед! 

 

☺☺☺ 
 

 Един влиза в магазина за пойни птици и пита: 
 - Изви-и-и-нявай-й-й-те, има-а-а-те ли гов-в-в-о-орящи п-п-п-п-а-а-п-пагали? 
 - Вън! Вън! Вън! – крещи продавачът - Ще ми повредиш стоката! 

 

☺☺☺ 
 

 На брега на Галилейското езеро един горненец попитал лодкаря колко ще му вземе, за да го 
превози до другия бряг. 
 - Петдесет долара. 
 - Много, бе! - стреснал се горненецът. 
 - Трябва да знаете, че по езерото е вървял сам Исус Христос, и то пеша! - напомнил лодка-
рят. 
 - Нищо чудно, при такава цена! 

 

☺☺☺ 
 

Католически свещеник пазарил слугиня. 
- Ако работиш при мене, ще те направя истинска християнка. 
След време слугинята се оказала "в положение". 
- Отче, какво щяхте да правите от мене, пък то какво стана! 
- Държа си на думата, дъще, от един християнин направих двама! 

 

☺☺☺ 
 

Двама приятели си говорят и единият казва на другия: 
 - Абе Иване, сега ако преспя с жена ти, какви ставаме ние? 
А другият му отговаря : 
 - Квит Пешо, квит! 
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ЛОГИЧЕСКИ И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ 
Задача 1: 
 В една кошница има 5 ябълки. Как да се разделят тези ябълки на 5 момичета, така, че всяко 
да получи по една ябълка и една да остане в кошницата? 
  

 Отговор:  
 
 Задача 2: 
 Кажете колко котки има в стаята, ако във всеки от четирите й ъгли има по една котка, срещу 
всяка котка има по 3 котки и върху опашката на всяка има по една котка.  
 

 Отговор:  
  
 Задача 3: 
 За една книга заплатили 10 левa и още половината от цената на книгата. Колко струва кни-
гата? 
 

 Отговор:  
 
 Задача 4: 
 Имало ли е година от миналия век , която като я запишем с цифри на хартия, а хартията 
обърнем с горния край надолу, числото, което се е образувало на обърнатата хартия, да показва 
същата година? 
 

 Отговор:  
 
 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
ЧЪРЧИЛ ОТКРИТО НИ Е НЕДОЛЮБВАЛ 

 Чърчил е безспорно един от великите политици на двайсети век, тачен високо от анг-
личаните за умелата защита на интересите на страната си. В същото време обаче ние, бъл-
гарите, нямаме основание да бъдем поласкани от нескрито отрицателното му отношение 
към нас. 
 Като пренебрегнем добре известните му думи за българите и банята, които всъщност не се 
знае дали е изрекъл, ето няколко цитати от Чърчил: 
 По повод приобщаване на България към германската политика през Втората 
световна война: 
  “ България, против желанието на своя селски народ и против собственото си жела-

ние, се повлече след Кайзера...” И още: “Аз познавам българите от 30 години. Те са грешен 

народ, който заслужава да му бъде преподаден строг урок... София трябва да бъде бомбарди-

рана колкото се може по-скоро.” 
  Когато Н. Балабанов декларира пред американците, че българското правителство е готово 
да разисква промяната на своята политика без да поставя никакви предварителни условия с изк-
лючение на едно-единствено – да бъдат запазени границите на България от преди началото на 
Втората световна война, Рузвелт предлага бомбардировките над България да бъдат прекратени. 
Чърчил отговаря: 
  “След като лекарството е свършило толкова добра работа, нека да продължат да по-

лучават допълнителни дози от него.” 

И накрая един цитат, който, за съжаление, не можем да опровергаем: 
 "Българският народ не е в състояние да предложи на световната история нищо друго, 

освен посредствени политици, които със всяка нова генерация го водят към нови и нови про-

вали.”  

Хиляда деветстотин шейсет и първа. 

Двадесет лева. 

Едно от децата ще получи ябълката заедно с кошницата. 

Четири котки. 
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