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ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,
КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА
НАСГБ И РЕДАКЦИЯТ А НА
СП. ЗВУК И СВЕТЛИНА

H

-

Уважаеми дами и господа ръководители,
получих исканите от мен шило и брайлова плоча. Малък,
но досаден проблем ме принуди за това. Прегъвката на
старата плоча се разхлаби и се получи леко
разминаване на двете й страни.

Благодаря за бързата реакция на пълномощника ми
и на ръководството. Бюрократичните формалности бяха
сведени до минимум време. Такава експедитивност
може само да радва. Плочата е много добра за
начинаещи. Ако има желаещи в ТО Харманли, нека ми
се обадят. Поемам ангажимент да ги обуча.

Надявам се брайловата плоча да помогне не само
на мен.

С уважение: Петко Абаджиев

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от

Петко Абаджиев, член на ТО към НАСГБ гр. Харманли.



 1 

Осми април 2011 година, хотел "Шератон" в София. Церемонията на националната кампания 
за отличаване на обикновени хора, извършили необикновени дела - спасен живот, проявили чест-
ност, храброст, съпричастност, дали рамо на нуждаещ се, застанали зад значима обществена кау-
за, видимо е най-хуманната кампания. 

Да направиш добро, когато си далеч от известността и светлините на прожекторите е присъ-
що само на достойни хора. Техните истории и постъпки не всякога стават популярни, но се за-
помнят. Лично министър председателят, Бойко Борисов, присъства на церемонията и връчи приза 
"Златен ритон" на Антоанета Иванова, служителка на телефон 112, спасила човешки живот. 

"Да даряваме благото и да го усещаме" - с тези думи Тончо Токмакчиев от БНТ връчи награ-
дата на Димитър Парапанов, който не жали сили, здраве и неуморно се бори за правата на сляпо-
глухите хора да водят достоен живот. 

Пожела му гражданска гордост и завърши: "Стократно да Ви се върне това, което Вие прави-
те". 

 

ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ 

35-ма получиха наградите на в-к: "24 часа" и БНТ в десетото 
издание. Сред наградените е и Димитър Парапанов,  
председател на НАСГБ  
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ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА НАСГБ – ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ  

 

Въпрос: Честито! Какво усещане имахте 
сред толкова достойни българи в залата? 

Отговор:  

Благодаря! Никога не съм предполагал, че 
ще бъда удостоен с такова внимание. Бях раз-
вълнуван на церемонията „Достойните бълга-
ри”. Едва ли с няколко думи мога да опиша 
присъствието си при награждаването на десет-
ки достойни българи, които са дали нещо от 
себе си за другите, нуждаещи се от помощ. С 
дълбоко удовлетворение разбрах, че сред тези 
хора е оценен и моя труд за добруването на 
хората с увреждания.  

 

Въпрос: Могат ли да се степенуват или класират деянията на хората? 

Отговор: 

Естествено, че могат. Степенуването зависи от това в каква – в по-голяма или в по-малка сте-
пен е деянието. То зависи и от това в каква ситуация и в какво състояние съответния човек е из-
вършил благородното деяние.  

Въпрос: Кампанията има два акцента: достойнство и българи. Кое е водещото? 

Отговор: 

Водещо е достойнството, а за нас – българите е гордост, че го имаме. 

Въпрос: Какви цели си поставяте за в бъдеще? 

Отговор: 

Целите са същите, които са и досега – да помагам на хората с увреждания. Искрено се на-
дявам, че ще бъда полезен за сляпо-глухите в България, в Европа и света със своя скромен принос 
за тяхното опознаване, обмен на опит, рехабилитацията и интеграцията на сляпо-глухите в об-
ществото. Ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от българ-
ския парламент е един от основните ни приоритети с колегите от другите организации на и за хо-
ра с увреждане.  
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Националната асоциация на сляпо-
глухите в България проведе общото си 
годишно отчетно събрание на седми ап-
рил тази година. То включваше цялостен 
отчет за 2010 година по организационна-
та, финансовата, културно-масовата, 
спортната дейност, както и дейността на 
НЦРСГ "Хелън Келър" през отчетния 
период. Дискусията се разгоря около 
членството в асоциацията, взаимодейст-
вието с местните органи, държавната и 
общинската власт, увеличаване на източ-
ниците за финансиране на дейността, из-
граждането на ползотворни контакти със 
сродни организации в страната и чужби-
на. Разработването и реализацията на те-
риториални програми за трудова заетост 
и интеграция на сляпо-глухите гражда-
ни. Подчертано бе затягането на органи-
зационната и финансовата дисциплина в 
аргументираното изказване на председа-
телката на контролния съвет Маринка 
Спасова и видимият резултат от висока-
та взискателност и контрол. В територи-
алната организация в гр. Добрич има 
много добро разбиране от страна на об-
щинската администрация и затова резул-
татите от дейността са отлични. Поздра-
вителният адрес, който кметицата на 
Добрич, Детелина Николова изпрати до 
общото събрание, говори за благородни-
те пориви на живота във вече четирина-
десет годишно сътрудничество. Ефектна 
помощ на нуждаещите се оказва нацио-
налният център за рехабилитация на 
сляпо-глухите в уменията за общуване, 
ориентация и придвижване в малкото и 
голямото пространство, брайлова гра-
мотност, полезни умения. През годината 
в 17 дисциплини са преминали 40 сляпо-
глухи клиенти и шестима придружители. 

С цел по-голяма ефективност има 
предложение дейността да се развива и 
по места. Подчертана бе високата актив-
ност в културния живот в Пловдив, Доб-

рич, Асеновград, Русе, Шумен, Кърджа-
ли, Плевен, Варна, Габрово, а в спортна-
та надпревара Пловдив, Варна, Добрич, 
Шумен, Кърджали, Русе, Бургас, Стара 
Загора, Сливен, Ямбол и по-малките на-
селени места като Неделино, Горна Оря-
ховица Казанлък, Дулово, Смолян и дру-
ги. Всички изказвания и препоръки се 
базираха на Устава на асоциацията, кое-
то говори за стегната дисциплина и ви-
сока отговорност. Приета бе програма за 
дейността през 2011 година, бюджета, 
размера на членския внос и други. Прие-
та бе декларация, в която се настоява 
Българският парламент да ратифицира 
Международната конвенция за опазване 
и насърчаване правата и достойнството 
на хората с увреждания, приета от ООН 
през декември 2006 година, също така и 
ратифицирана от Европейския съюз. Ка-
то равноправни членове на съюза рати-
фицирането на конвенцията е наше-
задължение и право. 
 Събранието реши 27 юни, рождена-
та дата на Хелън Келър да се превърне в 
„Ден на сляпо-глухите", в който по-
места и всички заедно гласно да поискат 
достойно място в обществото заостряй-
ки вниманието на обществеността към 
проблемите и тяхното решаване. 

 
" 3 С "  

ОЩЕ ЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА  



  4 

C!,%!,2�2,

І. Организационна дейност: 
1. Приемане от Общото събрание (ОС) на бюджета на НАСГБ за 2011 г. 
2. Общото събрание задължава УС и председателя да бъде направено проучване чрез Те-

риториалните организации и НЦРСГ „Хелън Келър” – Пловдив да оказват съдействие на всички 
заинтересовани институции за издирване и насочване на сляпо-глухи деца, за включването им в 
обучение – системата за ранно въздействие, в специалните училища и в масовите училища за ин-
тегрирано обучение. 

3. Да се търсят възможности чрез Европейските програми – Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” към МТСП за интерпретатори на сляпо-глухи, които да бъдат и 
сътрудници на ТО по места. 

4. Общото събрание задължава УС да настоява пред МТСП и правителството за отмяна на 
постановление на ППЗИХУ, като през 2011 г. се предоставят интерпретаторски-придружителски 
услуги за сляпо-глухи – 13 лева на сляпо-глухи с 100% загуба на работоспособност и 8 лева на 
сляпо-глухи с над 90 % загуба на работоспособност, съгласно чл.44, ал. 1, т. 4 от ЗИХУ (а не как-
то през 2010 г. ни предоставиха придружителска услуга 5 лева за слепи) 

5. Общото събрание задължава УС и председателят да продължат работата по изготвяне на 
проекти по Европейските програми за ремонт на базата на НЦРСГ и за подготовката и провежда-
нето в България на Седмата конференция по сляпо-глухотата на ЕСС и Третото общо отчетно из-
борно събрание на ЕССГ през 2012 г., (за което сме се обърнали с молба до правителството – ми-
нистрите: Томислав Дончев – управление на средствата от ЕС; Тотю Младенов – МТСП; Симеон 
Дянков – министър на финансите) 

6. Да продължи актуализацията на база данни за членовете на НАСГБ  
   7.  а) Да се издирват и приемат за членове на НАСГБ сляпо-глухи лица, отговарящи на 
изискванията за членство съгласно устава, но с приоритет на тотално сляпо-глухите и сляпо-
глухите с тежки комбинирани увреждания на зрението и на слуха, които действително се нужда-
ят от подкрепата на асоциацията (съгласно чл. 4, ал.2 от устава – Целите и приоритетите на 
НАСГБ). Да се ограничи приемът на членове с леки зрителни и с леки слухови увреждания, които 
не се нуждаят от подкрепата на асоциацията, тъй като те имат по-добра комуникация, общуват 
свободно и дори не се нуждаят от интерпретатори-придружители.  
 б) С цел създаването на ТО на НАСГБ в областите, където няма такива (Благоевград, Кюс-
тендил, София-област, Монтана, Враца, Видин, Ловеч, Пазарджик и Разград), да бъдат издирени 
и организирани сляпо-глухите, като се търси съдействието на ССБ, СГБ, ТЕЛК и ЛКК, Дирекци-
ите “Социално подпомагане”, общини, кметства, учебни и медицински заведения и др. 
 в) да се учредят ТО в градове, където има най-малко 5 члена – в гр. Чирпан и други селища. 
Дори да е и в области, където има създадени ТО. 
 8. НАСГБ да издаде указател на плоско-печатан и брайлов шрифт с телефоните и адресите 
на НАСГБ с поделенията й  
 9. Общото събрание задължава УС на НАСГБ да продължи да настоява българският парла-
мент да ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН – декември 
2006 г., в която сляпо-глухотата се признава като отделно увреждане, също така и ратифицирана 
от ЕС като първата междуправителствена група подписвала някога какъвто и да е договор за чо-
вешките права.  
 10. Общото събрание задължава УС и председателят на НАСГБ да продължат да настояват 
пред Правителството на Република България и държавните институции: 
 - Да се отчитат специфичните особености на хората с комбинирани зрителни-слухови ув-
реждания и техните конкретни индивидуални потребности от социални услуги за тяхната интег-
рация в обществото. 
  - Чрез актуализиране на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за при-
лагането му, да се предоставят необходимите за интеграцията на сляпо-глухите: 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАСГБ ПРЕЗ 2011 Г.  
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лични и социални асистенти, интерпретатори-придружители, приоритетно на тотално сляпо-
глухите и с тежки зрителни и слухови увреждания; 
 - специализирани помощни средства за общуване, комуникация, сигнализация,  
 - специфични услуги,  
 - индивидуални планове и програми за интеграция. 
  Чрез задоволяване на тези специфични потребности на сляпо-глухите, да се реализират ос-
новните им човешки права – достъп до: общуване и комуникация, информация, заобикалящата 
среда, образование и рехабилитация, като продължи подготовката на учители по слухово-речева 
рехабилитация и тактилна комуникация. УС на НАСГБ да настоява жестомимичния език и так-
тилния жестов език да бъдат приети като официални в училищата за глухи и НЦРСГ „Хелън Ке-
лър” Пловдив.  
     11. Провеждане на Девети национален празник на специфичните възможности на сляпо-
глухите включващ Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба до 
31.08.2011 г.  

12. Да бъдат проведени обучителни семинари по организационната, финансовата, социал-
ната, рехабилитационната, културно-масовата и др. дейности.  

13. Териториалните организации на НАСГБ, създадени през 2001 год. според възможнос-
тите си да отбележат 10 годишния си юбилей. 

14. Годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за 2010 г. да се проведат в периода 
01.05.-15.06.2011 г. Графикът да бъде приет от УС и да се изпрати на ТО. 
 
 

ІІ. Социална дейност: 
 
1. Да се полагат усилия за набиране на дарения за подпомагане на сляпо-глухите и дей-

ността на ТО. Както и дарения от спонсори за ПТС на членовете, тъй като в субсидията за 
2011 г. не е заложен параграф за ПТС. 

2. Да се подпомагат социално слаби сляпо-глухи, да се посещават болни и възрастни не-
подвижни, като се търсят средства от спонсори и дарения. 

3. Председателите и ТУС на ТО на НАСГБ да търсят възможности и съдействат за предос-
тавяне на лични и социални асистенти на нуждаещите се сляпо-глухи от помощ по проекти на 
общините и социалните служби. 
 

ІІІ. Рехабилитационна дейност: 
 

1. Съгласно решението на Общото събрание и Програмата за развитие на НАСГБ, приета 
от Общото събрание на 27-28.11.2009 г. за периода 2010 г. – 2014 г. с цел предоставяне на рехаби-
литационни услуги на сляпо-глухите, УС да продължи да полага усилия за подобряване матери-
алната база на НЦРСГ „Хелън Келър” – Пловдив, създаден в съответствие с удостоверение за ре-
гистрация № 224 от 19.03.2004 г., за предоставяне на социални услуги “Дом за хора със сетивни 
нарушения” и “Център за социална рехабилитация и интеграция” и пререгистриран с удостовере-
ние за регистрация № 364-03 за предоставяне на социални услуги “Център за социална рехабили-
тация и интеграция за възрастни хора” и № 364-04 “Дом за възрастни хора със сетивни наруше-
ния” от 09.10.2009 г. 

2. Да се търсят специфични форми, принципи, методи и средства за рехабилитация и ин-
теграция на сляпо-глухите в ТО по местоживеене. 

3. Да се продължи въвеждането на нови специфични модули, форми, принципи, методи и 
средства за обучение и рехабилитация, отговарящи на реалните потребности на сляпо-глухите.  

4. Да се подготвят специалисти, владеещи тактилния начин на комуникация със сляпо-
глухи, като се проведат курсове в сътрудничество със специалисти от НМКЦ по ЖМЕ 
(Национален методически и консултативен център по жестомимичен език) към СГБ и като се 
ползва водещия чуждестранен опит на Русия, Норвегия и др. страни чрез взаимни, разменни по-
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сещения между специалисти на НЦРСГ „Хелън Келър” и чуждестранните им колеги. 
 5. Използвайки положителната чуждестранна практика, да се въвеждат в употреба, да се 

разширява използването им и да се усъвършенстват алтернативните начини за общуване, необхо-
дими на сляпо-глухите със значителни, дълбоки и тотални слухови и зрителни увреждания. При-
оритет в тази насока са индивидуалните програми, форми, принципи, методи и средства на реха-
билитация. За тази цел: 

а) за да се приложат и у нас, водещите в света алтернативни начини за общуване със сля-
по-глухи (като тактилен жестов език, различни видове ръчни азбуки, тактилни сигнали и др.);  
 да бъдат адаптирани към българските езикови, социално-културни и психологически особенос-
ти. За тази цел да се проведат курсове и семинари.   

б) да се състави методика за обучение в начини за общуване със сляпо-глухи, със следните 
цели: подготовка на преподаватели за сляпо-глухи; обучение на самите сляпо-глухи в алтерна-
тивни начини за общуване; подготовка на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи. 

 в) да се застъпи по-широко и хаптичното общуване като начин на комуникация с тотално 
сляпо-глухите. 

 г) да се издаде помагало на тема „Как да контактуваме със сляпо-глухи”, обясняващо за 
начините за общуване със сляпо-глухите и как всеки съпричастен може да установи контакт със 
сляпо-глух човек.  

 6. Да се въведе дистанционно обучение по компютърна грамотност, както и ориентиране 
и мобилност по местоживеене на сляпо-глухи с по-добър слух за изучаването на необходимите 
маршрути и поради ограничената база на центъра. 

7. Да се популяризира добрия опит в компютърната грамотност на сляпо-глухи добре вла-
деещи компютърните технологии чрез състезания „Без мишка”, семинари, групови работни сре-
щи между сляпо-глухи ползващи и владеещи компютърни конфигурации. 

 8. Да се проведе практическа конференция по проблемите на сляпо-глухотата с актива на 
НАСГБ. 

 

ІV. Културно-масова и спортна дейност: 
 

1. Да се отбелязват по подходящ начин 131 години от рождението (27.06) и 43 години от 
смъртта на сляпо-глухата Хелън Келър.  

2. Общото събрание определя 27.06. – рождената дата на Хелън Келър да се отбелязва в 
България, като Ден на сляпо-глухия гражданин. 

3. По повод 202 години от рождението на Луи Брайл и 24-май - Денят на българската прос-
вета и култура и на славянската писменост да се проведат в два кръга състезания за брайлово пи-
сане и четене за завършили училищата за слепи, късно усвоили брайл в рехабилитационни цент-
рове и брайлисти с тотална и практическа сляпо-глухота от НЦРСГ „Хелън Келър”: 

* първи кръг – в ТО на НАСГБ, в които има брайлисти  
* втори кръг - за класиралите се за национално състезание по брайлово писане и четене 
 4. Да се създадат условия за практикуване и популяризиране в ТО на шахмата и спорта 

(лека атлетика, канадска борба и спортна табла).  
 5. Да се организира в ТО и проведат почивка, отдих и туризъм в санаториуми и в рехаби-

литационни бази на ССБ в с. Шипково – Ловешко и Обзор – Бургаско.  
 6. Да се издирват нови таланти и се поощряват занимаващите се с художествената само-

дейност и изкуство. При възможност да се създават самодейни групи при съотношение 50% сля-
по-глухи и 50% други физически лица (ДФЛ) от слепи певци и инструменталисти с остатъчен 
слух с певчески и музикални качества. 

7. Всяка Териториална организация според възможностите си, да поддържа фотоалбум, 
както и видеозаписи-филми, които да са живата история на Териториалната организацията и на 
НАСГБ за идните поколения. 

 8. Да се провеждат екскурзии и туристически излети за разнообразяване живота на члено-
вете на НАСГБ. Да се организират съвместни срещи между ръководствата на ТО за обмяна на 
опит. 
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9. Да се проведат прегледи на художествената самодейност в ТО. 
10. Да се проведе Девети национален празник на специфичните възможности на сляпо-

глухите включващ Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба, пос-
ветен на 14 годишнината от създаването на НАСГБ (15.08.1997 г.) 

11. Да се проведат двустранни срещи между териториалните организации на НАСГБ по 
лека атлетика, канадска борба, шахмат и спортна табла. 
         12. Да се организират в ТО на НАСГБ изложби с фотоалбуми, приложно и изобразително 
изкуство, кулинарни умения. 
   13. Да се отбелязват по подходящ начин Денят на Освобождението на България от османс-
ко иго (3 март), Великден (април), Ден на протеста (5 май), Гергьовден, Ден на храбростта и бъл-
гарската армия (6 май), Денят на  българската просвета и култура и на славянската писменост (24 
май), Денят на съединението (6 септември), Денят на независимостта на България (22 септември), 
Международен ден на белия бастун (15 октомври), Ден на слепия гражданин (13 ноември), Меж-
дународен ден на хора с увреждане (3 декември), Коледни, Новогодишни и други религиозни 
празници, както рождени и именни дни на членовете.  

14. Да се издаде стихосбирка на Поетичен клуб „Вдъхновение” при НАСГБ. 
 

V. Издателска дейност: 
 

1. През 2011 г. списание “Звук и светлина” да се издава 12 броя (ежемесечно). Списанието 
да излиза на плоско-печатен шрифт, като говорещо списание на компакт-диск, брайлов шрифт и 
като он-лайн издание.  

2.  Издаване на плоско-печатен и брайлов шрифт на: 
   1) Сборник от преведени статии по рехабилитация на сляпо-глухите; 

      2) Сборник от доклади от Международният семинар по сляпо-глухотата  25-31.05.2010 г., 
с участието на специалисти от Русия, Норвегия, Хърватска, Италия и България.  
   3. Издаване на брошури, диплянки, рекламни материали, календари и др. Актуализиране 
съдържанието на уеб-сайта на НАСГБ. 

 
VІ. Международна дейност. 

 
1. През 2011 г. НАСГБ да продължи контактите си и взаимодействието си със Световната 

федерация на сляпо-глухите (СФСГ) и Европейския съюз на сляпо-глухите, както и с национални 
сродни организации на и за сляпо-глухи. 

2. Участие на председателя на НАСГБ като одитор на ЕССГ в заседание на ИК на ЕССГ 
през есента на 2011 г., в Швеция. 

3. Според финансовите възможности да се осъществят двустранни срещи по лека атлети-
ка, шахмат, канадска борба, спортна табла и да се изнесат концерти в съседни страни с цел обмя-
на на опит, популяризиране на спорта и културата. 

4. Да се осъществят контакти със сляпо-глухи от балкански страни с цел създаване на на-
ционални асоциации и изграждането на Балкански консултативен комитет към ЕССГ.  

 
От Управителния съвет на НАСГБ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ 

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Общото събрание на НАСГБ отчита за положително възстановения в края на 2010 г. диалог с 

правителството по проблемите на хората с увреждания. Това е позитивна стъпка в правилна посо-
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ка специфичните, социални проблеми на хората с увреждания да бъдат чути и решавани от пра-

вителството. Основният и най-съществен проблем е ратифицирането от Българския парламент на 

Международната Конвенция за опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с 

увреждания, приета от ООН през декември 2006 г., също така и ратифицирана от Европейския 

съюз (ЕС), като първата междуправителствена група, подписвала някога какъвто и да е договор 

за човешките права. Както и приемането на плана за действие по Програма 2020 на Европейския 

съюз. Поради отпадането от януари 2012 г. за получаване на 25 % от социалната пенсия към ин-

валидната, съгласно чл.101 от Кодекса за социално осигуряване, в параграф 67 от закона за изме-

нение и допълнение да се дадат ясни и категорични гаранции. А именно, че след прехвърляне на 

добавката в размер на 25 % от социално инвалидната пенсия в ЗИХУ ще бъде запазен досега 

действащия ред и няма да се предприеме ограничаване на правоимащите – да няма подоходни 

критерии за получаването й. 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания са твърдо решени да 

продължат конструктивния диалог с правителството с цел да не се допусне отнемане на човешки 

права на хората с увреждания. 

Общото събрание на НАСГБ настоява да бъде повишен статутът на Агенцията за хората с ув-

реждания (АХУ) от изпълнителна в държавна агенция, като инструмент на изпълнителната власт, 

който формира, координира и контролира  политиките в защита правата на хората в неравностой-

но положение. Настояваме правителството да приеме национална стратегия за трудова заетост и 

реализация на хората с увреждания, план за действие, осигурен с необходимия ресурс и програма 

за държавна защита на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, които 

да участват по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската ико-

номика”. 

 

Подкрепяйки с всички сили борбата на Национално представителните организации за защита 

правата на хора с увреждания в Република България, Общото събрание на НАСГБ задължава Уп-

равителния съвет, заедно с всички Национално представителни организации на и за хора с увреж-

дания, да настоява пред Правителството на Република България и държавните институции: 

• Да се отчитат специфичните особености на хората с комбинирани зрителни-слухови ув-

реждания и техните конкретни индивидуални потребности от социални услуги за тяхната 

интеграция в обществото. 

• Чрез актуализиране на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за при-

лагането му, да се предоставят необходимите услуги за интеграцията на сляпо-глухите: 

− лични и социални асистенти, интерпретатори-придружители, приоритетно на тотално 

сляпо-глухите и с тежки зрителни и слухови увреждания;  

− специализирани помощни средства за общуване, комуникация, сигнализация; 

− специфични услуги; 

− индивидуални планове и програми за интеграция. 
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• Чрез задоволяване на тези специфични потребности на сляпо-глухите, да се реализират 
основните им човешки права – достъп до: общуване и комуникация, информация, заобика-
лящата среда, образование и рехабилитация, да се подготвят бакалавърска степен специал-
ни педагози и интерпретатори-придружители. УС на НАСГБ да настоява жестомимичния 
език и тактилния жестов език  да бъдат приети като официални в училищата за глухи, как-
то това е направено в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) 
„Хелън Келър” Пловдив. 

•  Достъп до трудова заетост. 
От Общото събрание на НАСГБ 

Наградени бяха също: 
 

 - Соня Захариева, председател на ТО на НАСГБ и ТСО на ССБ в гр. Перник, член на УС на 
НАСГБ — със златна значка по случай 50 годишния й юбилей и активната ползотворна и отго-
ворна дейност и работа с хора с увреждания. 
 - Илия Димитров Гуделов — с предметна награда по-случай неговия 70 годишен юбилей. -
учредител на НАСГБ (15.08.1997 г.), член на УС на НАСГБ: 1997 г. – 2001 г., дългогодишен акти-
вен самодеец. 
 - посмъртно Емил Димитров Пехливанов, редактор на списание „Звук и светлина” със злат-
на значка, за неговата активна и всеотдайна работа като редактор на списание „Звук и светлина” 
през периода 2005 г. - 2011 г. Той има заслуги за образцовото оформление и доброто съдържание 
на списанието. 

Елена Василева, председател на ТО на НАСГБ 

и на ТСО на ССБ в гр. Хисаря бе наградена със 

златна значка по случай 80 годишния й юбилей 

и дългогодишния й всеотдаен труд за подобря-

ване живота на слепите и сляпо-глухите. 

Председателят на НАСГБ награждава Боряна 

Веселинова Коскина, учредител и председател на 

ТО на НАСГБ - Казанлък със сребърна значка по 

повод нейната 40 годишнина и заслугите й за раз-

витието на НАСГБ като член на УС, 2001 г. - 

2009 г. 
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В ТО - Шумен: 

 
ВЕСЕЛИ, ЗАСМЕНИ, РУМЕНИ, ЧЕРВЕНИ  

 
 Март е месецът на празниците. 
 Тържественото честване на 1-ви, 3-ти, и 8-ми март сляпо-глухите от град Шумен проведох-
ме в читалище „Напредък”. 

Още с влизането си всички членове, придружители и гости бяха закичени с червено-белия 
символ на пролетта с пожеланието да сме весели, засмени, румени, червени. 

В залата на читалището имаше уредена изложба на мартеници от членовете на ателие 
„Хоби”, на жените от „Дом за стари хора”, от Петранка Караянева - фриволи специална техника, 
в която се работи с малки совалки и от Веска Василева – макраме. 
 С много голям интерес и внимание разгледахме изложбата и разнообразните модели, които 
бяха над 500 вида. 

От къде идва този обичай, връзването на мартениците? – припомнихме си някои легенди и 
си разказахме нови. 

Изнесе се кратка беседа за значението на 3-ти март – Националния празник на страната ни, 
за героичната борба на българския народ срещу поробителите. 

Осмомартенското тържество започна с прочит на „Приказка за една сълза” и беседа за 
празника. 
 Традицията продължава. И на този ден имаше красива кулинарна изложба и дарената вкус-
на торта от г-жа Димитрова. Разнообразните изделия затрудниха безпристрастното компетентно 
жури в лицето на читалищните ръководители Гаденкова и Стефанова. 
След задълбочена преценка на изложените вкусотии на първо място беше класирана „Горска по-
ляна” на Войка Димитрова. Второто място заеха „Солените банички” на Йорданка Стайкова и на 
трето място „Витата баница” на Стоянка Млекова. Те бяха подобаващо наградени, а останалите 
получиха утешителни награди. Всички си хапнахме от вкусните изделия. 
 Прочетохме поздравлението до всички жени от ТО Добрич и специално изпратеното за слу-
чая стихотворение от Калинка Ковачева „Изповед на една жена”. 
 Оживление внесоха разнообразните игри и конкурса „Най-елегантно облечена жена”. 
 Отбелязахме и 75 годишния юбилей на Александра Тодорова – Сашка. Прочете се очеркът, 
посветен на юбилярката, отпечатан в последния брой на списание „Звук и светлина”. 

Тя получи много цветя, подаръци и поздравления. 
 

 
 

И НИЕ СМЕ ЧАСТ ОТ СЪБУЖДАЩАТА СЕ ПРИРОДА 
 

Както всички хора и инвалидите с двойно сензорни увреждания очакват с трепет разпуква-
щата пролет с птичи песни и цветя. На 21-ви март, за празника „Първа пролет” голяма част от 
сляпо-глухите си направихме излет до парк „Кьошковете”. 

Денят беше хладен, но много приятен. Още с влизането в парка се почувства свежият, чист 
въздух. Дишахме с пълни гърди. Наслаждавахме се на природата, макар и току-що събуждаща се. 
 Черните мисли и енергия, понатрупали се през студените, зимни дни се изчистваха и посте-
пенно отстъпваха място на красивото и приятното. 

Посетихме и разгледахме зоопарка. Попяхме си, повеселихме се, почерпихме се в кафе 
„Боровец” и се прибрахме много щастливи и доволни в очакването на следващото събиране за 
Великден. 
 

Върбина Станкова 
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В ТО- Пловдив: 

ПЪРВИ АПРИЛ СЪВМЕСТНО С ЕВРЕЙСКАТА ОБЩНОСТ 

За първа година сляпо-глухите самодейци бяха поканени от еврейската общност в Плов-
див. Евреите се бяха събрали в читалище Шалом Алейхем да празнуват първи април и за случая 
група „Здравец” подготвиха четиридесет минутна програма. На тържеството освен нашата група, 
бяха поканили и фолклорна група „Тракийци”. Представихме се с индивидуални изпълнения: 
Милка Дечева, Ася Бурова, Димитър Стоянов и Марин Маринов с тамбурата, с музикален съпро-
вод на тъпана Венци и на гайда Найден от музикалното училище „Любен Каравелов”. Освен ин-
дивидуалните песни, пяхме и закачливо хумористични. На последните изпълнения хората не се 
сдържаха и станаха да играят хоро. А ние си знаем, че Марин като засвири и ако има кой да иг-
рае, спиране няма. Напълнихме им сърцата. Ръководителката сподели с нас, че вече сме приятели 
и без наше участие няма да провеждат празник. След празненството самодейците споделиха това 
преживяване доволни от себе си и щастливи от оценката на хората. За нас не е важно дали ще 
има почерпка, а как ще ни приемат слушателите. 

Ще напълним ли сърцата им със своите изпълнения и ще остане ли спомен от пеенето. А 
всеки, който ни е слушал знае, че не сме поканени за участие само там, където още не са ни слу-
шали. Желаем на групата за в бъдеще още по разнообразни контакти и да подържат постигнатото 
професионално ниво, както и да не спират да израстват като изпълнители.. 

Ася Бурова 

ЕДИН НОВ СПОРТ НАБИРА СКОРОСТ 

 През 2009 г. за пръв път в страната се проведоха Параолимпийски дни. Там бяха включени 
редица специализирани, или адаптирани за незрящи хора игри. Сред тях беше и спортната табла. 
Още на следващата година и НАСГБ и ССБ направиха републикански първенства по тази дис-
циплина и се видя, че интересът е изключително голям. Пловдивчани определено бяха фаворити 
– Васил Христов от ТО Пловдив бе шампионът при сляпо-глухите, а купата на отборен първенец 
бе донесена в Пловдив от Иван Басангов и Георги Генов, след оспорвания турнир, организиран 
от ССБ в Старозагорски минерални бани. 

 На 23 март т. г. решиха да премерят сили представители на двете НПО от Пловдив и регио-
на. Срещата, определена като приятелска и опознавателна се състоя в клуба на РСО на ССБ – 
Пловдив. Всеки отбор беше съставен от четирима състезатели. Определеният за съдия Христо 
Колев беше възпрепятстван и съдийството пое Георги Генов. Той разясни правилата на играта, не 
толкова строги като официалните, но достатъчно респектиращи и предразполагащи към честна и 
спортменска игра. Първата маса бе определена за дамите от двата отбора – Снежана Кирчева и 
Светла Недева – все пак март е най-женският месец от годината. Другата състезателка от НАСГБ 
– Хасмик Варданян – се  наложи да седне срещу противник от мъжки пол. За втора, трета и чет-
върта маса състезателите теглиха жребий и заровете затракаха. 

 В първия кръг състезанието бе отборно – четиримата състезатели от НАСГБ трябваше да 
изиграят до достигане на 7 точки срещу противниците си от ССБ. Той същевременно беше нача-
ло и на последващо индивидуално класиране. Резултатът беше 3:1 в полза на представителите на 
ССБ. Оспорвано продължиха и срещите за индивидуалните челни места. В крайното индивидуал-
но класиране първите три места заеха Данаил Караджов, Антон Кисьов и Иван Басангов, състеза-
ващи се от отбора на ССБ. 

 Надяваме се, че с тази среща се положи само началото на популяризирането на спортната 
табла сред хората с увредено зрение. Тази забавна и приятна игра може да бъде чудесно средство 
за контакти и общуване, които често за зрително затруднените определено са дефицит. 

Жоро Генов  
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В ТО- Варна:  

ОТВЪНКА УХАЕ НА ЛЮЛЯК 
На 21.03.2011г. членовете на ТО на 

НАСГБ и членовете от ТО на ССБ във Варна, 
съвместно отпразнуваха два празника в един- 
8-ми март и Първа пролет. На фона на музика-
лен съпровод от песента „Отвънка ухае на лю-
ляк" сляпо-глухите и слепите на двете органи-
зации се събираха в клуба за предстоящото 
тържество. Групата изпълнители облечени 
стилно- жените в дълги, черни поли и с блузи в 
пролетни цветове, а мъжете в черни костюми, 
тържествено заеха местата си на сцената. Учас-
тниците в програмата подготвена от ръководст-
вото се състоя от: Станчо Добрев, Ганка Парас-
кевова, Ваньо Биячев, Цонка Трифонова, Нина 
и Иван Минкови, Веселка и Борис Боеви, Пав-
линка и Станислав Парушеви. Преди да се 
пристъпи към специалните поздрави Ганка Па-
раскевова изнесе слово по-случай Междуна-
родния ден на жената. За нейната роля в едно 
семейство, за значимостта й в обществото и 
света. Имайки предвид, че е успяла да си изво-
юва официален празник в календара, мъжете 
трябва да са щастливи от присъствието на това 
нежно същество до себе си. Веднага се запя пе-
сента „Аз зная защо тъй бяла е косата ти майко 
добра” - песен която развълнува сърцата на же-

ните и всички присъстващи. Последва худо-
жествен литературен рецитал и музикални из-
пълнения за празниците по повода, за които се 
бяхме събрали. Рецитираха се прекрасни стихо-
ве и се изпяха нежно лирически песни за май-
ката, за жената, за настъпващата пролет и прос-
тора огласен от птичи песни. Празничната 
програма завърши с песента "На сърце ми стар 
мерак лежи", при която песен публиката стана 
на крака и запя в залата. След което гръмнаха 
бурни аплодисменти и викове за „още, още, 
още”, но всяко нещо си има край, колкото и 
хубаво да е то. Музиката и танците развихрили 
се след приповдигнатото настроение, компен-
сираха програмата в препълнената зала. 
 Благодарим на Станчо Добрев за добре 
подготвеното и организирано тържество, като 
му желаем и занапред да е все така активен и 
изобретателен, в резултат на което посещае-
мостта на мероприятията се увеличава с всеки 
изминат ден. Поздравяваме и ръководството 
около него за подкрепата и ентусиазма, с който 
работят. Накрая се разотидохме с развълнувани 
и разтуптени сърца от копнеж за следващия 
празник.   
                                           Ганка Параскевова  

В ТО- Русе:  

СБЪДНАТА МЕЧТА 
 След дългите обещания на община Русе, най-после териториалната организация на 

НАСГБ  в града можем да се похвалим с новия клуб наречен „Светлина”.  Благодарение на пода-
дената ръка на г-н Парапанов, за което му благодарим и му пожелаваме много здраве и да пости-
га големи успехи във всички негови начинания.  Не сме направили още официално откриване на 
клуб „Светлина”, защото търсим спонсори, но си го ползваме като наш втори дом. Всеки вторник 
и четвъртък се събираме членовете на организацията; първо преглеждаме сп. “Звук и светлина” и 
сп.”Зари”, след това си правим репетиция на малкия ни състав „Нежни чувства” за стари градски 
песни, а сега започнахме да пеем и народни песни. Мъжете се събират да играят табла или шах, а 
има и такива, които просто минават и се отбиват да си поговорят.  

Това беше дългогодишната ни мечта, най-после и ние сляпо-глухите в Русе да има къде да 
се събираме и да общуваме. Там където има клуб и работата върви по-добре. 

За тримесечието сме отпразнували рождени дни на 13 члена и именни дни на 4 члена. 
 Всички получиха по един скромен подарък, а някои от членовете получиха поздравителни 
картички от НАСГБ. Да са ни здрави и много работливи юбилярите г-н Иван Жеков и  
г-жа Росица Маринова! 
 Знаем, че сега предстои усилена работа, но нали за това се борихме шест години. Уверени 
сме, че ще се доказваме като активна и дейна организация занапред. Да си пожелаем общи успехи 
и напредък в преодоляването на общите проблеми касаещи сляпо-глухите в България, не само в 
Русе. 

Панайот  Димитров 
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АПРИЛ Е 
 

Април. Свежа утрин. 

Гальовно, на вълни 

ароматен дъх се носи 

на цветя, треви... 
 

Високо в небето 

спокойно кръжи 

лястовиче ято, 

запяват щурци. 
 

Април е. Начало 

за нови мечти, 

бленувани любови, 

благодатни дни…  

З О В 
 

Елате,  птици пъстрокрили, 

в посрещналите пролетта гори. 

На вас помахват с млади клони 

златоцвети омайни липи. 

От сладост всеки стрък прелива, 

богато ще ви нагости. 

 
Елате! Покрай нас на воля 

изпейте песните прекрасни, 

докато младостта е в сила. 

И без страх от снежни преспи 

царувайте,   царици знатни, 

с рожби мили, рожби златни.  

П О Д А Р Ъ К 

Как ми се искаше само 

един – наистина златен – букет 

от цъфнали минзухари 

да набера днес аз за теб. 

 
Но щях ли да те зарадвам 

с китка убити цветя, 

които никога – вярвам –  

не ще ми простят за греха. 

Че ги лишавам от право 

да радват света с красота, 

дори да ми кажеш „Браво!” 

с твоята нежна уста. 

 
Друго реших и не крия, 

че искам,и то още днес, 

да те отведа там горе, 

при истинския букет! 

И на чудната морава, 

сред млади треви и цветя 

в очите да те погледна 

изричайки тези слова: 

 
- Подарявам ти цветята 

и всички ухайни треви, 

но както си растат по земята, 

от сърце. 

Стихове и снимки— 

Лушка Маджарова 

� � � � 
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В Е Л И К Д Е Н 
Великден (Възкресение Христово, Пасха), е денят, в който християните празнуват възкре-

сението на сина Божи Исус Христос. 
 Подготовката за честването му започва седмицата преди Великден, наричана Страстна сед-
мица. Празнува се 3 дни. Вечерта преди полунощ свещеникът обявява Възкресението с думите 
„Христос Воскресе”. При обявяването на възкресението, свещеникът изнася запалена свещ, от 
която всички присъстващи палят своите свещи, които носят по домовете си. Последованието, 
свързано със запалването на свещите е заимствано от подобно, което се извършва в Йерусалим в 
храма „Св.Възкресение”, при слизането на Благодатния огън. 

Великденски символи: боядисването на яйца, месене на козунак 
В България традиция е яйцата да се боядисват на велики четвъртък или велика събота, като броят 
им зависи от членовете на семейството. Първото се оцветява винаги в червено от най-възрастната 
жена. Докато е още топло и прясно боядисано, тя рисува кръстен знак на челата на децата, а пос-
ле на всички останали от семейството. Това яйце се поставя пред домашната икона, в сандъка с 
чеиза на момата или се заравя в средата на нивата, за да я пази от градушки. Според поверието 
този, чието яйце остане здраво (пеливан) ще е най-здрав през годината. 

Обредните хлябове са неотменна част от традицията за Великден. Обикновено се правят в 
кръгла форма и се украсяват с плетеници, като между тях се слага нечетен брой яйца. В България 
те носят различни наименования - богова пита, великденски кравай, яйчник, плетеница, харман, 
кукла и т.н. Домакинята замесва и малки великденски хлебчета с по едно бяло или червено яйце в 
средата, които се дават на първия гост, кумовете и девера. Обредните хлябове се замесват в чет-
въртъка преди Великден. Една от тези пити се прави сладка и това е великденския козунак. За 
първи път козунак се приготвя през 17 век във Франция. Разпети петък или още Велики петък е 
времето за душевно пречистване. В този ден не се работи.  

Друг изключително важен великденски символ в централна и източна Европа е агнето. То 
представя Исус и се свързва с неговата смърт и тъй като е принесено в жертва в деня на Възкре-
сението. Християнската традиция представя Исус като божи агнец. В много домове традицията 
повелява да се яде агнешко на първия ден след 40 дневния пост. А обличането на нови дрехи на 
Великден са християнска традиция, като символ на възраждането новия живот през пролетта и на 
Възкресението. 

 6 май е денят на Св. Георги – покровител на овчарите и 
стадата. Заедно с Великден се смята за най-големият пролетен 
празник. 
 В традицията Св. Георги винаги е представен като конник, 
който не само побеждава змея, но и освобождава девойката, пре-
допределена за жертва. Така е изграден и образът му в народните 
песни. Обредните практики почти изцяло имат езически харак-
тер: жертвоприношението на агне (курбан) и месенето на обре-
ден хляб, наречен за Св. Георги, не са само израз на почит, но и 
издават желанието на скотовъдците да заслужат покровителство 
над стадата си. Коли се първото мъжко агне, родило се през го-
дината, прикажда се, освещава се. Всички се събират на обща 
трапеза, която се прикажда, веселят се и пеят песни. 
 На трапезата освен печено агнешко трябва да има пресен 
лук и чесън, салата, пиле, хляб и вино. 

ГЕРГЬОВДЕН – 6 МАЙ  

� �  
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11 АПРИЛ 1876 -та -  135 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ  
Не сляпото бунтарство, не отмъстителната сила на робския гняв, не стихията на инстинкта 

за самосъхранение изяви българския народ във великото въстание от Април 1876 година. Всесил-
ната идея на свободата съзряваше в градове и села на тайните комитетски съзаклятия пред кръс-
та, камата и пищова, а на Великото народно събрание в Оборище тя доби плът и кръв. 
 Оборище - местност недалеч от гр. Панагюрище. Сред гъстата букова гора, делегатите, 
представители на Комитетските събрания чертаят в продължение на два дни картата на въстание-
то и хода на събитията. Днес това място е светиня, увековечила свободолюбивия гении на бъл-
гарския народ. Решенията, взети с "вишегласие" т.е. доброволно от всички присъстващи чертаят 
повсеместно вдигане на въстание на 1 май 1876 година със строго разписани задължения на всич-
ки комитски хора. 

Копривщица - 20 април 1876 г.  
 Над града еква  първата пушка.На каменния мост лежи първият 
прострелян турчин. Народът ликува. Турските заптиета са стресирани 
и объркани. Тодор Каблешков пише "кърваво" писмо: "Братя, вчера 
пристигна в село Неджиб ага из Пловдив, който поиска да затвори ня-
колко души заедно с мен. Като бях известен за вашите решения, ста-
нали в  Оборещенското събрание, повиках няколко души юнаци и 
след като се въоръжихме отправихме се към конака, който нападнах-
ме... Пушките гърмят, придружени от ека на църковните камбани, 
юнаците се целуват един други по улиците... Ако вие братя, сте били 
истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия 
пример и в Панагюрище." 

 
      Панагюрище не се предава. 

Градът е бил опасен с окопи и своеобразни "бастиони", където са дебнели две батареи от 
черешови топчета. Девет хилядният град, уголемен с прибягалите в него селяни, вече е бил готов 
за "война”, подобно на онези европейски градове-републики от Средновековието, които без страх 
са се опълчвали срещу крале и императори. 
 Първият опит на турската конница от "казак-алая" въоръжена с дълги пушки "винчестер" не 

успява да пробие защитата и нейното преосмисляне 
на стратегията и тактиката на боя. 
 Панагюрци отстояват свободата си цяла седми-
ца. На 28 април турците се готвят за решителен удар, 
а въстаниците заемат позиция в Балабановата кория, 
разчитайки на гъстата гора и познатата местност. Тук, 
според описание на очевидци, на 29 април става ре-
шителното сблъскване,което говори за нападателния 
дух на панагюрци. Тук Райна Княгиня развява ушито-
то от нея знаме и повдига духа на бойците. Пак тук за 
първи път Хафъз паша въвежда артилерия. Завалява 
дъжд, барутът на въстаниците омеква и престава да 
действа. 
 На 30 април рано сутринта бойците от Балабано-
вата кория се оттеглят.  В боевете участват над 600 
храбри мъже, но силното желание за свобода и само-
жертва, не са достатъчни. Срещу тях застават 8000 

пехотинци и 600 конници. Прибавете планинските оръдия и една тълпа от разярени башибозуци, 
която пашата държи в резерва. Чудното е, че неравностойността в численост и екипировка не раз-
колебават бойците и те се бият храбро до последната възможност. 

Клисура  затваря венеца на епопеята на априлци - клетвата, изказвана просто, но постоян-
но четем: "не сме тръгнали против турчина човек, а сме се дигнали против турчина тиранин!" В 
главите на младите апостоли се дочува незаглъхналия глас на Васил Левски: "Ние не гоним турс-
кия народ, нито вярата му, а царя и неговите закони, с една дума турското правителство, което 
варварски владее не само нас, но и самите турци." 

Подбра и подготви за печат Вера СЪЛЧЕВА 
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ПРАЗНИЧНИ РЕЦЕПТИ 
 

 (Предложения от Йордан Цирков от Габрово) 

ВЪЗЛИ ОТ КЪПАНО ТЕСТО 

Продукти: 5 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. прясно мляко, 20 гр. мая - (1 кубче ), 150 гр. мазнина, 
брашно колкото поеме, настърганата кора и сока на 1 лимон. 

Начин на приготвяне: В прясното мляко разтваряме маята. Прибавяме разбитите със за-
хар яйца, мазнината, кората от лимона и брашното. Замесваме тестото, завиваме с кърпа и слага-
ме в хладка вода да втаса. Когато изплува на повърхността на водата, тестото е готово. Правите 
от него топки с големината на малка ябълка. С двете ръце оформяте фитили с дебелина на пръст. 
Завързвате ги на възел. Намазвате с яйца, поръсвате с кристална захар и печете в тава, намазана с 
масло, на умерена фурна. 

 

АГНЕШКО ФИЛЕ ВЪВ ФОЛИО 

 

Продукти за 6 порции: 3 с.л. олио, 6 парчета агнешко филе, 3 с.л. масло, 1 глава лук, 1 
скилидка чесън, 200 гр. спанак, 200 гр. топено сирене, сол, млян черен пипер. 

Начин на приготвяне: Пържим филетата от двете страни. Намазваме 6 парчета алумини-
ево фолио с олио и слагаме върху тях изпърженото месо. Задушаваме нарязаните на дребно лук и 
чесън в олио до омекване, добавяме леко задушения спанак, солта, черния пипер и объркваме. 
Разпределяме спанака и топеното сирене върху изпържените филета. Завиваме фолиото и печем 
при 180 градуса за няколко минути. 

 

 (Предложения от Калинка Ковачева от Добрич) 

ПЕЧЕНО АГНЕШКО 

 

Продукти: 1 агнешко бутче, дреболии, 500 гр. тесто, 100 мл. бяло вино, 100 мл. олио, 60 
гр. масло, 1 ч.л. сол, 1 жълтък, черен пипер, розмарин. 

Начин на приготвяне: Обезкостете бутчето и направете в него отвор за плънката. Наре-
жете дреболиите и ги задушете с малко масло в тиган. Посолете и прибавете смлян черен пипер, 
розмарин и бялото вино. С тази смес напълнете бутчето и зашийте отвора. Посолете и поръсете с 
черен пипер месото отвън. Смесете останалото масло с олиото и намажете бутчето. Поставете го 
за 15 минути в загрята до 230 градуса фурна след което го извадете и оставете да изстине. Разсте-
лете тестото върху набрашнена тава, сложете бутчето в средата и го увийте добре в тестото. От-
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горе направете украса от „листа” и „цветя” от тесто. Намажете повърхността със жълтък и печете 
във фурна около 30 минути. 

 

КОЗУНАК 

Продукти: 5 яйца, 1 и половина ч.ч. прясно мляко, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. разтопено масло, 1 
кг. брашно, мая, настъргана лимонова кора или половин шишенце лимонова есенция, стафиди, 1 
жълтък. 

Начин на приготвяне: Млякото се затопля и в него се разтваря маята с 1 ч.л. захар и 2 
с.л. брашно. Яйцата се разбиват с останалата захар, прибавя се маслото (три четвърти ч.ч.)и нас-
търганата кора от лимон. В брашното се прави кладенче и се изсипва маята и яйчената смес. За-
месва се тесто, намазва се с масло и се оставя да втаса на топло. 

Когато стане двойно, намазваме пак с разтопено масло, в което е разтворена ванилията и 
го разделяме на 3-4 топки. Прибавяме стафидите. Оформяме ленти, които сплитаме на плитка и 
прехвърляме в кръгла форма с дупка в средата. Преди да сложим в печката намазваме козунака 
със жълтък. Фурната се включва на 150 градуса и козунака се поставя вътре. Когато е готов изк-
лючваме фурната и го оставяме вътре за още десетина минути. Когато се поднася, в дупката в 
средата може да се сложат боядисани яйца за украса. 

СЪОБЩЕНИЯ: 

 Управителният съвет на НАСГБ с решение на заседанието си от 
07.04.2011 г. уведомява членовете на НАСГБ:  
 Ще се проведе конкурс за редактор на сп. „Звук и светлина”. Кан-
дидатите – сляпо-глухи членове на НАСГБ могат да подадат документи 
до 30 юни 2011 г. – молба, автобиография и диплом за завършено обра-
зование.До провеждането на конкурса за редактор се определя  
Снежанка Кирилова Кирчева.  

� � �  

Уважаеми дописници, 
 редакционната колегия на списание „Звук и светлина” има молба 
към Вас за в бъдеще, когато ни изпращате готварски рецепти да бъдете 
по-точни в тегловните мерки. Тоест имаме предвид, когато е лъжица ви-
наги пред нея да има супена, кафяна или чаена, а не само л. защото така 
се отбелязва литър. Същото се отнася за чаша пред нея да се пише чае-
на, кафяна или водна, а грамовете с гр., а не само с буквата г. Тези изис-
квания са за по прилежно и правилно изписване на рецептите. 
 Молим също така кореспондентите на списанието да си измислят 
по два - три псевдонима, за разнообразие и избягване повторяемостта 
на едни и същи имена. 

� � � � 
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ПЕТИ ЮБИЛЕЕН РЕПУБЛИКАНСКИ, МНОГОЖАНРОВ  
ФЕСТИВАЛ  НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. ПЕРНИК  
 

Тази година ще се проведе Петият Юбилеен републикански, многожанров фестивал на хо-
рата с увреждания в гр. Перник.  
 Който желае да вземе участие във фестивала, може да изпрати заявка на посочените по долу 
адрес и телефон за връзка. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 

 

 Във фестивала могат да участват всички лица с увреждания с изявен талант в областта на популяр-
ната музика /стари градски и народни песни/, танци, собствени литературни творби, занаяти и дру-
ги, които са класирани до трето място на регионални фестивали. 

Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи: 

а) до 18 години б)до 35 години        в) над 35 години 

3. Изисквания на участниците в музикалния жанр: 

а)за групови изяви /до 12 човека/ - две песни - общо 7 мин. 

б) за индивидуални - дует или трио - една песен 

Участниците подсигуряват сами музикалния съпровод. Не се допуска плейбек - само жива 
музика или сингбек. Допускаме от група само по две индивидуални изпълнения.  

4. Изисквания за танцов състав: 

а) по два танца/до 12 човека/ - общо 4 мин. с подсигурен съпровод.  

5. Изисквания към художествения и занаятчийския жанр: 

а) всеки художник или занаятчия може да представи до 10 творби.  

6. Литература: 

а) участникът може да прочете или издекламира собствено произведение до 3 мин. 
Творбите трябва да се изпратят до 01.06.2011 г.  

7. За участниците от чужбина: 

а) всички ще се изявяват на своя собствен език. Литературните творби трябва да се 
изпратят до 01.06.2011 г., с оглед необходимо време за превод. 

 

8. Заявки за участници ще се получават до 01.06.2011 г.на адрес: 

гр. Перник 2308, кв. Църква, Клуб на инвалида към СИБ 

В заявките моля впишете: 

Трите си имена, възраст и ТЕЛК - решение; 

Имената на творбите, с които ще се представите;  

Желание за коя дата искате да се изявите: 9 или 10.07.2011 г. 

Организаторите ще се съобразят с Вашето предпочитание при възможност. Посочете 
вашите телефони и адрес за обратна връзка. 

Очакваме Вашите заявки на горепосочения адрес и на телефони: 

076 69 07 35; 076 69 06 73; 0894 764 790; 0898 483 409 

до 1 юни 2011 г. 

ПЕРНИК, кв. ЦЪРКВА 

Калинка Ковачева 
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ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ ЗА ТРИ МИЛИОНА 

 Те са без съмнение най-прочутите творби на ювелирното изкуство. Скъпо-
ценните великденски яйца, изработени от фирмата "Фаберже" за руския импера-
торски двор, днес струват милиони. Тези овоиди изработени от злато, платина, 
брилянти, изумруди, перли и всякакви други скъпоценности, никога няма да из-
лязат от мода. 

 Корените на рода Фаберже водят до Южна Франция. Предците на бижутера 
били хугеноти и след приемането на Нантския едикт през 1685 г., трябвало да бя-
гат в Русия. Там през 1846 г. се родил бъдещият основател на фирмата - Петер 
Карл Фаберже. Изучил бижутерския занаят в Германия, после впечатлил импера-
тора със съвършената си работа при реставрирането на някои скъпоценности от 
Ермитажа. На по-младия му брат Агатон обаче принадлежи идеята ПРОМЕНИ-
ЛА ЗАВИНАГИ ЮВЕЛИРНОТО ИЗКУСТВО. 

 През 1882 г. на компанията "Фаберже" било възложено да изработи специа-
лен подарък за императрица Мария от името на Александър Ш. Агатон предло-
жил подаръкът да е с формата на великденско яйце, със скрит в него сюрприз. 

 Яйцето било изработено от злато и покрито от плътен слой бял емайл. Черуп-
ката се разтваряла, за да открие намиращата се вътре миниатюрна златна кокош-
ка, а вътре в кокошката имало още по-малко рубиново яйчице и императорска 
корона. 

 Сувенирът направил страхотно впечатление и на Фаберже било поръчвано за 
всеки Великден да изработва по още един брой. 

 Александър III останал верен клиент на Фаберже до смъртта си, а после тра-
дицията била продължена и от наследника му Николай П. Общо за императорска-
та фамилия били създадени 54 великденски яйца. 

 Сред най-прочутите яйца са: "Коронация" - 1897 г, "Лилиите от долината"  – 
1891 г., "Петър Велики" – 1903 г, "Ренесанс" - 1894 г. и др. "Дванадесет степенно-
то яйце" се намира в колекцията на английската кралица Елизабет П, 

"Носачката" и 
"Шантиклер" – в колекци-
ята на сп."Форбс" 
  

 Днес Теодор Фаберже, 
установен в Париж, достой-
но продължава делото на 
прочутия си дядо. 

 През 1989 г. прочутата 
"Сотбис" продаде златното 
яйце " Елховата шишарка" 
за три и половина милиона 
долара. 
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☺ ☺ ☺ 

НА РИБОЛОВ 

- Синко, дай тесто от колата, за да ловим риба с него. 

- Тате, аз не знаех, че е за риболов и го изядох. 

- Донеси тогава хляба. 

- И него изядох. 

- Никога вече няма да те взимам за риба! Айде, изяж и червеите и да се връщаме! 

 

НЕДОРАЗУМЕНИЕ 

  Служител , който току що е получил заплатата си: 

- Дали сте ми 50 лева по-малко! 

- Всичко е точно, предишният път ви дадох 50 лева повече, а си замълчахте?! 

- Да, тогава направихте една грешка, но сега правите втора и не мога повече да си затварям 
очите! 

 

ПРЕЦЕНИЛ 

  Гено отишъл на лекар и след прегледа докторът го попитал: 

 - Замисляли ли сте се до къде ще стигнете с това пиене? Кое ви е по-скъпо – животът или 
пиенето? 

- Ооо, докторе, разбира се, че пиенето, животът ми е без пари. 

 

ПОДАРЪКЪТ 

 - Вуте, утре жена ти има рожден ден, какво ще й подариш? 

- Е па билет за рейсо към Горно Камарци – нивата там требе да се прекопа, па и майка й е от 
там, таман че се видат! 

 

РЕКЕТЬОРИ 

- Рекетьори отвлякоха жена ми… 

- Какъв откуп поискаха? 

- Никакъв, предложиха ми 100 бона да си я прибера обратно. 

☺ ☺ ☺ 
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