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П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

От името на Управителния съвет на
Национална асоциация на сляпо-глухите в
България, най-искрено Ви поздравяваме с
Международния ден на белия бастун 15 октомври.
Ползването на белия бастун от хората с увредено
зрение е не само необходимост, но трябва да бъде
и известен на водачите на превозни средства и
обществеността.

Димитър Парапанов
Председател на НАСГБ

-

100 години от Балканската война

Балканската война, наричана още Първата
балканска война, е военен конфликт между
Османската империя, от една страна, и съюзените
България, Сърбия, Гърция и Черна гора, от друга,
продължил от 26 септември (9 октомври по нов
стил) 1912 г. до 17 (30) май 1913 г.

Победата на съюзниците слага край на
петвековното османско господство на Балканския
полуостров.
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 

 Управителният съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България 
(НАСГБ) избра Тодор Радев (член на УС на НАСГБ) за заместник-председател на УС на НАСГБ. 
Той е с дългогодишен опит в организационната работа в Съюза на слепите в България (ССБ) и 
НАСГБ, председател на Комисията по организационната дейност към УС на НАСГБ. Зам.-
председателят на УС на НАСГБ ще съдейства за реализирането на решенията на Управителния 
съвет. 
 
 УС на НАСГБ назначи за изпълнителен директор на НАСГБ и за директор на Националния 
център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” Светлозар Парапанов, който 
ще осъществява решенията на УС на НАСГБ. 

Димитър Парапанов, 
Председател на НАСГБ 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Светлозар Парапанов е роден на 19.05.1976 г. 

Има висше педагогическо образование. 

Учредител на НАСГБ (1997 г.), участник в екипа за съставяне 

на устава на НАСГБ. Съдейства при създаването на територи-

алните структури на НАСГБ. Дългогодишен координатор на 

НАСГБ и методист на НЦРСГ „Хелън Келър”. Участва актив-

но в живота на асоциацията и центъра, включително и в меж-

дународната дейност на НАСГБ, ползва се с авторитет сред 

националните организации на сляпо-глухите, Световната фе-

дерация на сляпо-глухите и Европейския съюз на сляпо-глухите. 

Първи редактор на „Бюлетин на НАСГБ” и на сп. „Звук и свет-

лина” в периода 2000 г. – 2005 г. Редактор на „Информационен 

бюлетин на НАСГБ”. 

 Ръководител на проект „Анализ и прилагане на модели за 

обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухи за повишаване на 

тяхната социална интеграция” 

  
Тодор Радев Иванов е роден на 17.02.1944 г.  

Има висше военно инженерно образование. Дългогодишен дея-

тел на делото на слепите. член на УС на Съюза на слепите в 

България. От 1989 г. е  Председател на Регионална съюзна ор-

ганизация (РСО) на слепите – Сливен. От 2001 г. е председа-

тел на ТО на НАСГБ – Сливен и член на УС на НАСГБ. 

Тодор Радев – заместник  

председател на УС на НАСГБ  

Светлозар Парапанов - 

 изпълнителен директор  

на НАСГБ  
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НОВА ИНИЦИАТИВА, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕОДОЛЯВАНЕ  
НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

 
ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 

„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА 

СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 
През 2012 г. НАСГБ спечели проект с наименование „Анализ и прилагане на модели за обу-
чение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тях-
ната социална интеграция”, изпълняван по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси” (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.  
 
Бенефициент по проекта е НАСГБ.  
Партньор по проекта е Унгарската асоциация на сляпо-глухите (УАСГ). 
Продължителността на проекта е 14 месеца. 
Максималната обща сума на проекта е 122 438,88 лева – Безвъзмездна финансова помощ от 
ОПРЧР 
 
Период на изпълнение: 01.06.2012 г. – 31.08.2013 г. 
Дейностите по проекта се изпълняват в България.  
 
Нужда от изпълнение на проекта: 
Проектното предложение е фокусирано върху нуждите на една специфична целева група – сляпо-
глухите хора в България, както и тяхната нужда от комуникация и общуване.  
 
Цели на проекта: 
Обща цел: Повишаване на социалното включване и интеграция на сляпо-глухите лица чрез пред-
ставяне и внедряване на иновативни методи за предоставяне на подкрепа и услуги. 
Специфични цели: 

- Представяне на добри практики в работата със сляпо-глухи лица, способстващи за тяхното 
социално включване чрез осигуряване на възможност за комуникация; 

- Създаване на иновативна методика за обучение на лица, които да подпомагат сляпо-глухите 
в тяхното общуване; 

- Обмяна на добри практики при осъществяване на дейността – интерпретиране на сляпо-
глухи лица; 

- Разработване на процедура за изготвяне на методическата основа за извършване на обуче-
ния на представители на целевата група.  

 
Целева група по проекта: 
Преки бенефициенти:  
- 5 интерпретатора, които ще преминат пилотно обучение за алтернативни методи на комуника-
ция със сляпо-глухи лица и за начините за преподаване на тези методи;  
- 150 души – представители на организации от европейския съюз, които ще вземат участие в 
Международна конференция.             
Непреки бенефициенти: Сляпо-глухите лица в България, които в бъдеще ще се ползват от услуги-
те на интерпретаторите-придружители. 
 
Заинтересовани страни: МТСП, МОН, образователни институции и др.  
Дейностите по проекта ще се осъществяват от:  
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Екип за управление на проекта:  
 Ръководител на проекта: Светлозар Парапанов, изпълнителен директор на НАСГБ и дирек-
тор на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”. 
 Координатор на проекта: Живка Огнянова, административен секретар в НАСГБ 
 Счетоводител на проекта: Димка Казанджиева, счетоводител на НАСГБ 
 
Експерти по проекта: 
Експерти от страна на Партньорската организация – Унгарска асоциация на сляпо-глухите 
(УАСГ):  
 1. Еда Кедвеш – Експерт и обучител, координатор от страна на партньора. Изпълнителен 
директор и главен експерт на Унгарската асоциация на сляпо-глухите, 
 2. Дороття Киралихиди – Експерт и обучител. Специален учител в областта на рехабилита-
ционните услуги за сляпо-глухи в УАСГ. 
 
От страна на Кандидата и Бенефициент по проекта – НАСГБ участват експертите по про-
екта, специалисти към Съюза на глухите в България, автори на речника на българския 
жестомимичен език:  
1. Миряна Мошева – Експерт по проекта; Координатор на Национален методически и консулта-
тивен център по проблемите на жестомимичния език (ЖМЕ) към СГБ. 
2. Спаска Джангозова – Експерт по проекта; Специалист по жестообразуване (образуване на нови 
жестове) към Националния център по жестомимичния език. 
 
Планирани дейности:   
1. Организация и управление,  
2. Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация,  
3. Анализ на провеждането на обучения за интерпретатори-придружители на алтернативни 
методи на комуникация.  
Дейността се осъществява от унгарските експерти.  
Цел на дейността: Проучване на най-често използваните алтернативни методи за комуникация и 
опита при провеждането на обучения за интерпретатори – придружители в страната на партньора 
на проекта – Унгария. 
Резултати: Извършен SWOT анализ на добри практики в Унгария; Изготвен доклад за прилага-
ни методики за обучение на алтернативна форма на комуникация на интерпретатори- придружи-
тели. 
 
4. Разработване на методика за обучение на интерпретатори-придружители 
Дейността се осъществява съвместно между унгарските експерти и българските експерти. 
Цел на дейността: Създаване на методика за обучение, която ще спомогне за подобряване на ко-
муникационните способности на сляпо-глухите лица чрез общуване с квалифицирани интерпре-
татори.   
Резултати: Разработена методика и подготовка на помощни материали – мултимедийни презен-
тации на мултимедийни дискове. 
 
5. Провеждане на обучение за интерпретатори – придружители 
Дейността се осъществява от българските експерти и експерт от Финландия. 
Цел на дейността: Прилагане на разработената методика на практика с оглед оценяване на ней-
ната приложимост, оценка на качеството и направа на промени при необходимост. 
Резултати: 
Обучени 5 души, 
Изготвен доклад за приложимост на разработената в дейност 4 методика. 
Отправени препоръки от страна на чуждестранен експерт от Финландия.  
 
6. Провеждане на международна конференция 
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Цел на дейността: През месец май 2013 г. - провеждане на форум, на който да бъде обменен 
опит и познания между организации от ЕС, работещи с и за сляпо-глухите с фокус върху социал-
ното включване и ролята на активната комуникация за неговото постигане.  
Резултати: Издаден двуезичен справочник с представените на конференцията доклади и резю-
мета, свързани с комуникацията като основа за социалното включване на сляпо-глухите.  
Доклад за резултатите от проведената конференция.  
7. Анализ на проведените дейности 
Цел на дейността: Извършването на анализ на проведените дейности по проекта има за цел да 
обобщи извършеното до момента, вземайки под внимание направените препоръки по методоло-
гията по време на пилотната фаза и конференцията и да се издаде окончателно ръководство и по-
магала за обучение на интерпретатори-придружители в България. 
Резултати:  
Изготвен анализ,  
Издаден окончателен вариант на Методология за обучение на интерпретатори-придружители с 

помощни материали – мултимедиен диск  
Провеждане Финална пресконференция по дейност 2. 
Очаквани резултати:  
Създаване на по-добри възможности за комуникация на хора, живеещи при условия на социално 
изключване, които се нуждаят от специфични грижи.   
Разработване на методика за прилагане на иновативни за страната ни форми на комуникация на 
сляпо-глухите лица. 
Развитие на нов тип социална услуга: интерпретатор – придружител на сляпо-глухи лица, която 
ще допринесе за създаване на по-добри условия за социално включване. 
Споделяне на добри практики с представители на организации, представляващи специфичната 
целева група в Унгария.  
Добри практики ще бъдат споделени и по време на планираната международна конференция.  

* * * 
ПЪРВИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА 

 
 На 18.09.2012 г. в ЦУ на НАСГБ в гр. Пловдив се проведе Първоначална работна среща  
между партньорите Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и Унгарска 
асоциация на сляпо-глухите (УАСГ) с цел стартирането на проект „Анализ и прилагане на моде-
ли за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на 

тяхната социална интеграция”. 
 Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов откри 
тържествено срещата, поздрави участниците и поднесе на 
унгарските гости скромни подаръци - сувенири за спомен от 
нашата родина. Присъстваха унгарските експерти Еда Кед-
веш и Дороття Киралихиди, българските експерти Миряна 
Мошева и Спаска Джангозова, екипът за управление на про-
екта, специалните педагози в НЦРСГ „Х. Келър” Анна Рой-
дева и Деян Славов, специалистът международни дейности и 
преводач от английски Ангел Канев, редакторът на сп. „Звук 
и светлина” Снежанка Кирчева. 
 По време на срещата бе обсъдена бъдещата съвместна 
работа между екипа, унгарските експерти и българските екс-
перти. Унгарските специалисти информираха, че в Унгария 
функционира успешно държавно субсидирана система за ин-
терпретаторски услуги за глухи и интерпретаторско-
придружителски услуги за сляпо-глухи. Всеки глух или сля-
по-глух човек има право на 120 часа годишно безплатни ус-
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луги, получавани от професионални интерпретатори, работещи към 12 центъра за интерпретатор-
ски услуги (по един център във всеки от 12-те региона на Унгария). Интерпретаторите са подгот-
вени професионално чрез обучение от 1200 часа в начини за интерпретиране на глухи лица, като 
в края на обучението има допълнителни 90 часа за специализация в начини за интерпретиране и 
придружаване на сляпо-глухи лица. Работата на цялата система е регламентирана от Закона за 
жестомимичния език в Унгария, който функционира от 3 години. На сляпо-глухите лица в закона 
е отредено подобаващо място, като са описани 10 метода за интерпретиране на сляпо-глухи лица 
– повечето от тях са чрез осезанието (тактилни).  
 
 По долу поместваме част от впечатленията на унгарските експерти: 
“Това е първият път, когато идваме в България и посе-
щаваме асоциацията на сляпо-глухите. Ние се срещнах-
ме с много мили хора и това беше голямо удоволствие за 
нас. Още отначало почувствахме, че хората, които ра-
ботят в една и съща област лесно се разбират помежду 
си. Нашият Закон за жестомимичен език е на три годи-
ни и ние се надяваме, че български закон също ще се роди 
скоро. Ние считаме вашия проект за много полезен и 
ефективен! По време на проекта Дорка и аз, от името 
на Унгарската Асоциация на Сляпо-глухите, разбира се 
ще подкрепим и ще ви помагаме във вашата работа и 
амбиции. Надяваме се, че нашите общи дейности ще бъ-
дат успешни и продуктивни. Ние също така вярваме, че 
в близко бъдеще служба с придружители, помагаща за 
комуникационната достъпност ще бъде на разположе-
ние на сляпо-глухи лица.” 

* * * 
 На 26.09.2012 г. от 11:00 часа в Пресклуб БТА Пловдив, Светлозар Парапанов – ръководи-
тел на проекта проведе Начална пресконференция на тема „Представяне на спечелен от Нацио-
нална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проект с наименование „Анализ и прила-
гане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за по-
вишаване на тяхната социална интеграция”, изпълняван по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.  
Пресконференцията бе посетена с интерес от пловдивски медии. 

Светлозар Парапанов 

* * * 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 С решение на Изпълнителния комитет (ИК) на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) 
и със съгласието на Министерство на труда и социалната политика – Договарящ орган по проект 
„Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сля-
по-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция” по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, международните събития, финансирани по проекта:  
Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум 
на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите,  както и Третото Общо отчетно-изборно 
събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите, се отлагат от октомври 2012 г. на месец май 
2013 г. 

Димитър Парапанов 
Председател на НАСГБ 

Еда и Дорка - УАСГ 

(Унгарска асоциация на сляпо-глухите) 
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В ТО - Добрич: 

 

ПРЕЖИВЕНИ МИГОВЕ В ШИПКОВСКИЯ БАЛКАН 
 

 Рано сутринта на втори септември група от 20 души от териториалната организация на сля-
по-глухите от град Добрич пристигнахме в почивна станция „Релакс” в с. Шипково. Бяхме възхи-
тени от посрещането на управителя – Велизар Хинков, който е един слънчев, усмихнат човек. 
Стаите грееха от чистота. В стола, в който се хранехме ежедневно, обслужването също бе отлич-
но. Храната бе превъзходна. По вкусови качества по нищо не се отличаваше от домашно пригот-
вената. 
  Село Шипково е разположено в Троянския балкан. В близост до почивната станция има 
много забележителности. Всеки ден посещавахме различни места. Още в първия ден, след напра-
вена обширна разходка, си набелязахме местата, които желаем да посетим. Едновременно, си 
провеждахме и процедурите в близките минерални бани. Възползвахме се и от лечебните извори, 
които са четири на брой. През свободното време се наслаждавахме на природните дадености и 
чистия кристален въздух. През всичките дни на престоя ни, времето бе топло и слънчево. Посе-
тихме панаира в гр. Троян, Троянския манастир, фабриката за керамика за ръчна изработка и др. 
 Вечерите ни минаваха също интересно. Организирахме си вечер на хумора, на поезията, от-
празнувахме деня на Съединението (шести септември) с тържествена вечеря. Отпразнувахме и 
десетгодишнината на младото семейство Илия, Станислава и малката Габи от Добрич. 
 Запознахме се с наши съсъдбеници от Сопот, Карлово, Горна Оряховица, Плевен, Каварна и 
др. 
 Преброените дни минават бързо и неусетно. Отпочинали и щастливи, се прибрахме отново 
в родния град, като си обещахме догодина отново да посетим почивната станция на слепите в с. 
Шипково. 
 Благодарим от сърце на персонала и на управителя на „Релакс”, като им пожелаваме много 
здраве и все така по бащински да посрещат и изпращат своите гости! 

 

� � � �  

С ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ГОСТ ОТКРИХМЕ  
ДЕЙНОСТТА НА КЛУБ „ДЕТЕЛИНА” 

 
 На 17-ти септември клуб „Детелина” към ТО на НАСГБ събра своите членове. Подобно на 
учениците, които днес тръгват на училище, така и ние, на тази дата открихме клубната дейност за 
тази есен. Гост на събирането бе краеведът Атанас Пеев. Поводът за неговата покана бе и предс-
тоящия празник на гр. Добрич – 25-ти септември. 

Гостът е роден през 1951 г., в с. Златия – Добричко. Той сподели, че е влюбен в Добруджа 
и целия си живот е посветил на делото да събира и съхранява интересни и важни исторически 
факти за нашия край. Специалистът направи обширен разказ за развитието на града ни от 1941 г. 
до наши дни. Той обстойно запозна присъстващите с любопитни факти – например, че 13 е броят 
на всички градоначалници. През 1941 г. жителите са наброявали 4 000, а сега 90 хиляди. 
 Всички се потопихме в разказа на госта. Задаваха се много допълнителни въпроси. 
 В края на събирането г-н Пеев бе поздравен със стихове от личното творчество на Калинка 
Ковачева, Руска Иванова, Димитър Кънчев, с песните на Недялка Вълчева и др. 
 Отбелязахме и именния ден на София Ганева. Подарихме на нея и на госта букет от свежи 
хризантеми. След скромна почерпка, в добро настроение, се отправихме по домовете си.  

 
Блока подготви: Калинка Ковачева 
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В ТО - Шумен: 

КРАСИВ РОМАН Е ЛЮБОВТА! 
 

 На 14.10.2012 г. сляпо-глухите от Шумен отбелязаха 5 години от създаването на група 
„Еделвайс”, 60 години юбилей на 
Айше Исмаил и Милен Михов и 
рождените дни на шест члена за 
второто четеримесечие в читали-
ще „Напредък”. Гости на тържест-
вото бяха председателите на РСО 
и ТСО на ССБ – Любка Лазарова 
и Преслава Химирска със своите 
сътрудници, и представители на 
Рехабилитационния център – Га-
лина Петкова и Миглена Русева. 
Председателят Янко Стайков отк-
ри тържеството със кратко слово, 
а сътрудничката Върбина Станко-
ва припомни на всички за създава-
нето на групата и нейните успехи. 
Бе прочетен поздравителния адрес 
от ССБ, в който ни поздравяват за 
неизчерпаемата енергия и ни по-
желават много здраве, вяра и сили 
за отстояване на проблемите, които не са малко. Салонът се изпълни със звуците и изпълненията 
на групата от народни, стари градски и солови песни. Група „Еделвайс” духнаха свещичките на 
красивата и вкусна торта, поръчана специално за повода. 
 Двамата юбиляри разказаха за своя житейски път, трудностите през които са минали и бор-
бата за оцеляване в този нелек живот. Поднесоха се подаръците на рождениците и юбилярите с 
пожелание за здраве, лично щастие и да са все така отговорни и изпълнителни. Всички присъст-
ващи бяха почерпени от рождениците и останаха доволни от вкусната торта. 

Върбина Станкова 

* * * 
В ТО - Асеновград:   

ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, НА ПОЕЗИЯТА, НА МУЗИКАТА 
 

 Това е 1 октомври. По този повод НЧ "Св.преп. Паисий Хилендарски – 1997 г." и ТСО на 
слепите – Асеновград организираха музикално-поетичен концерт. Участие в него взеха Литерату-

рен клуб "Орфей" към читалището, Рус-
ка Димитрова, сътрудник към ТСО на 
слепите – Асеновград и неговият предсе-
дател Иван Шопов. Гвоздеят на програ-
мата беше дует "Настроение" – Димка и 
Кирил Дамянови, членове на ТСО на 
слепите – Пловдив. Изпълнението им - 
един великолепен репертоар, беше въз-
торжено, многократно и продължително 
аплодирано. 
Естетически и емоционално удовлетво-
рена си тръгна многобройната публика. 

 

Йордан КОЖУХАРОВ 
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В ТО - Горна Оряховица: 

 

ЖЕНА СЪС ЗЛАТНО СЪРЦЕ 
 

 С тези редове искаме ние, членовете на ТО-НАСГБ Горна Оряховица, 
да отправим нашите благодарности към една жена с голямо, златно сърце,  
което сърце тя отвори за нас през 2011 г. Казва се Невена Маринова – бивша 
учителка, преди години принудена да замине за Гърция да гледа стари хора, 
поради ниските учителски заплати. Когато си тръгвала учениците я изпра-
тили със сълзи на очи и страдали от нейното заминаване. Невена се беше 
завърнала от своя гурбет тъкмо, когато ме избраха за председател на ТО на 
НАСГБ Горна Оряховица и аз тръгнах да търся дарения за членовете си. Та-
ка случайно попаднах на нея и помолих за парична подкрепа на организаци-
ята ни. От тогава всяка година Невена спонсорира териториалната ни орга-
низация с каквото може. Поканихме я да участва на наши събирания по по-
вод различни празници и тя се включи с готовност. През цялото време не се 
почувства неудобно, че е сред хора с увреждания, включи се в танците и за-
качките, помагаше на всеки един и ние осезателно почувствахме нейната бо-
гата и открита душевност към хората. Много сме щастливи, че се запознахме 
с Невена Маринова и съдбата ни свърза с нея. Дано и други като нас срещнат човек с такова ог-
ромно, златно и благородно сърце. Пожелаваме на Невена усмивката никога да не слиза от лице-
то й, радостта да съпътства ежедневието й и дай Боже да е още дълги години наш приятел. Напи-
сахме тези редове, за да научат още хора за тази смела, трудолюбива и щедра жена. 
 Бъди ни Невенке, още дълги години жива и здрава и благодарим, че те има сред нас! 

 

� � � �  

 

НА ПОЧИВКА 
 

 Всяка година моето семейство с Гергана и Любо Траянови ходим заедно на почивка на 
Шипченските минерални бани. Те се намират на 20 км. от гр. Троян в посока Рибарица. Там къде-
то се храним и спим е бивш хотел-ресторант на "Балкантурист", сега ремонтиран. Стаите са обо-
рудвани с най-необходимото и най вече са със санитарен възел към всяка стая, което е най-
удобното за хора с увреждания. Столът е огромна зала, която побира почиващите на едно хране-
не, а храната е от хубава по-хубава. Управителят Велизар Хинков прави веднъж в седмицата дис-
котека на почиващите с почерпка по 100 гр. ракия придружена с голяма салата. Има и барче заре-
дено с всякакви напитки за добро настроение и повдигане на духа. Наблизо се намират санатори-
ума и басейните, което е прекрасно улеснение за почиващите. Персоналът е страхотен с обслуж-
ването, вниманието и човешкото си отношение към нас. Природата е прекрасна със свежия си, 
чист и прохладен въздух. На края на селото се намира завод за керамика, който посещаваме ре-
довно при всяко ходене и си купуваме нещо за спомен. Ние сме много доволни от престоя и иск-
рено благодарим на персонала за всичко, което правят за доброто настроение на почиващите. По-
желаваме им да са живи и здрави още дълги години, за да ни посрещат в станцията. Ние ще про-
дължаваме да посещаваме Шипково, но препоръчваме на тези, които още не са ходили непремен-
но да плануват почивката си там.  
 
 

Блока подготви: Иван Лицов  

Невена Маринова 
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В ТО - Харманли: 
 

ШИПКОВО ОТНОВО НИ СЪБРА 
 

 На 25 август т. г., потеглихме рано сутринта от Харманли със специален автобус за Димит-
ровград, Поповица и оттам за Шипково. Автобусът се напълни и със смях и закачки ние поехме 
към Балкана. В Поповица качихме нашите приятели Илия и Петкана Гуделови и разбира се, Ко-
льо с акордеона. В Сопот спряхме за сутрешното си кафе, а в Шипково пристигнахме за обяд. В 
станцията ни посрещнаха любезните домакини в лицето на Велизар Хинков и целия персонал и 
след като ни предложиха вкусен обяд, ни настаниха в определените за нас стаи. Заредиха се праз-
нични и наситени с приятни преживявания дни. Хубавото време позволяваше през престоя ни да 
прекарваме по цял ден на басейна, а когато решим, да правим дълги разходки до селото или до 
близки красиви местности. Много си харесахме намиращия се наблизо туристически комплекс 
„Планински рай” и с удоволствие ходехме на разходка там, за да изпием второто си за деня кафе. 
Снимките, които направихме в почивната станция, ще останат да ни напомнят за този прекрасен 
кът от страната ни. Не пропуснахме да посетим и гр. Троян, Троянския манастир и изложбата на 
художествени занаяти в Орешака. Естествено разходихме се на пазара в четвъртък в Троян, заед-
но с нашите приятели от гр. Перник, които със Соня Захариева също почиваха в Шипково. А пък 
от цеха за керамични изделия в селото всеки от нас си отнесе за спомен красиво изработен съд, с 
който се слави този район. Вечерите в Шипково никога не са скучни. Песни и смях огласят стан-
цията всяка нощ от почиващите групи, които си имат певци и певици и надпявайки се помежду 
си, създават приповдигнато настроение в цялата станция. Ние пък си имахме и музиканти и зато-
ва около нашата група беше най-интересно и шумно. Гала вечерта заедно с диджей от Троян раз-
туптя сърцата на стари и млади, събра всички ни за кръшни танци и хора до късно през нощта. 
Но хубавите моменти в живота ни бързо си отиват, а дните в Шипково са само осем на брой. На 3 
септември сутринта автобусът ни потегли обратно, за да ни отведе към домовете ни, заредени с 
позитивна енергия и с вярата и надеждата, че догодина отново ще се срещнем в така обичаната от 
всички нас станция на ССБ - „Шипково”. 

Диана Делчева 
* * * * * * 

В ТО- Пловдив: 
 

ДВУСТРАННА СПОРТСМЕНСКА СРЕЩА 
 

 На 29.09.2012 г. членовете на ТО на НАСГБ Пловдив и някои членове на клуба на инвалида 
към Община Пловдив – район централен се събраха да проведат вътрешно първенство по спортна 
табла и карти – сантасе. След слабото си представяне по табла на републиканското във Варна, 
пловдивчани се амбицираха и решиха да премерят сили вътре в организацията и да не допускат 

занапред слабост в тази дисциплина. 
 Състезанията се откриха от председателя на НАСГБ - 
Димитър Парапанов, който връчи и поздравителен адрес на 
членовете на ТО на НАСГБ - Пловдив и Клуба на инвалида 
по случай 1-ви октомври - Международният ден на пенсио-
нера. Пожела на състезателите спортсменски хъс и да спе-
чели най-добрият. Спортната табла премина, като състеза-
телите премериха сили срещу всеки, а не на принципа на 
елиминацията. По точки на първо място се класира – Илия 
Кърджанов – член на ТО и клуба на инвалида; на второ 
място – Хасмик Варданян – член на ТО и клуба на инвали-
да и на трето място – Тодор Минчев – член на клуба на ин-
валида. От състезанието по карти на първо място се класи-
ра – Никола Стоянов член на ТО и клуба на инвалида. Спе-
челилите челни места бяха наградени за първо и второ мяс-
то кърпа за баня, а за трето кърпа за ръце и лице. Състеза-
телите на карти получиха подложки за топло, като награди, 
а на всички участници бяха връчени сапуни като поощри-
телни награди. След протичане на състезанията, участни-
ците се почерпиха и плануваха следващите си изяви. 

Снежанка Кирчева 
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 В ТО - Варна:  

 ЧЕСТВАНЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 
 НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И ДЕНЯ НА МУЗИКАТА – 01.10.2012 г. 

 На 1-ви октомври т.г. в ТО на НАСГБ – Варна, се проведе празнично тържество, посветено 
на възрастните хора и музиката. Бяха поканени и членове на ССБ да участват в празненството. За 
случая беше подготвена и поднесена подходяща музикална програма, с която бяха поздравени 
всички пенсионери, гости и приятели. С честването на този празник – деня на възрастните хора, 
ние не се радваме, че сме пенсионери, защото знаем колко е труден и тежък животът на хората с 
ниски доходи, с много житейски проблеми, каквито сме ние – хората със зрителни и слухови ув-
реждания, а празнуваме за това, че сме до-
живели и достигнали до тази почетна, 
златна възраст, въпреки многото затрудне-
ния, съпътстващи досега живота ни.  
 Празнуваме и за това, че имаме хъс и 
воля да се борим с трудностите и желание 
за живот и за веселие. 

 
"Да пишем, пеем и играем. 
Да творим и да мечтаем, 
че животът е чудесен, 
щом е сътворен с песен!" 

 
 Празничното тържество беше откри-
то от председателя Станчо Добрев, който с 
кратко слово поздрави всички дошли на 
празника и им пожела приятно прекарване и добро настроение, след което даде думата на худо-
жествения ръководител Ганка Параскевова, която поздрави присъстващите и обяви първата песен 
– „Пенсионерите безброй, като пчеличките във рой” – песен, с която бяха поздравени всички пен-
сионери. Със следващото дуетно изпълнение – „Стари ли сме, щом обичаме”, Ганка Параскевова 
и Станчо Добрев поздравиха всички колеги и приятели, които обичат песента, обичта и любовта. 
С още една хорова песен – „Няма нищо по-чудесно в тоя свят” – поздрав за всички обичащи му-
зиката, поезията и живота, приятели и гости. Програмата продължи с авторско стихотворение – 
„Отлетяла младост” от Ганка Параскевова. Още един прекрасен дует „Покани ме ти на среща” – 
хумористична стара градска песен, изпълнена от Ганка Параскевова и Тошо Кирилов. И с послед-
ната песен „Ний бяхме млади и красиви” – поздравихме всички празнуващи в залата и закрихме 
нашата музикална програма. Тя беше кратка, но много емоционална, съдържателна и подходяща 
за този ден. Той премина в музика, танци и задушевни приятелски разговори. И за напред се на-
дяваме все така да празнуваме всички празници в организацията и между нас да има уважение и 
признателност за това, което се прави за всички членове на организацията за да бъде животът ни 
по-разнообразен, по-осмислен и по-съдържателен. Накрая на тържеството пожелахме на всички 
участници и на всички присъстващи, много здраве и дълголетие. 

 Изказваме благодарност на всички изпълнители, на всички членове, наши колеги, гости и 
приятели дошли на нашето тържество. 

 

Ганка Параскевова 
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96 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПОЕТА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 
 
 Димчо Дебелянов е роден на 28 март 1887 г. в Копривщица в семейството на Вельо Дебеля-
нов и Цана Илиева Стайчина, в което е последното, шесто дете. Кръстен е на дядо си Димчо Де-
белян. 
 Ако в алкохолните разгули той е активен участник, то що се касае до жените и любовта Де-
белянов е дистанциран, сдържан и дискретен. Като средновековен рицар силно влюбчивият Дебе-

лянов цял живот обожава и любовно съзерца-
ва жената отдалече. Неговите любови обик-
новено са несподелени и неосъществени. Де-
белянов обаче предпочита ролята на вечния 
поклонник пред тази на окован във "веригите 
на брака" съпруг. Така например, когато раз-
бира от сестра си, че една от госпожиците, с 
които се разхожда по шосето за Самоков, ис-
ка да се омъжи за него, той маха с ръка и от-
говаря: "Не е тая работа за мене... Когато се 
обичат, не трябва да се свързват с веригите на 
брака! Раждай деца, плътско - това опошлява 
любовта!..." 
Дебеляновите "музи" не са видни светски да-
ми. Ученички, провинциални учителки, сту-
дентки, тук-там и някоя артистка за цвят. Две 
от любимите му умират трагично. Най-
дългата му любовна връзка е с Иванка Дер-
менджийска. Цели 13 години двамата имат 
любовни отношения, които поддържат главно 
чрез писма. Любовта им е споделена, но не-
възможна. Логично родителите й не одобря-
ват връзката й с бедния и неперспективен 

младеж и правят всичко възможно да ги разделят. След като завършва училище, те я изпращат да 
учи в Швейцария. Когато се връща, тя става учителка в Ихтиман. Едва след смъртта на поета 
Иванка се омъжва за учител от Панагюрище. 
  Две от най-хубавите си стихотворения - "Черна песен" и "Аз искам да те помня все така", 
Дебелянов посвещава на друга учителка. Поетът е силно, но нещастно влюбен в Мара Василева 
(наречена от него Звънчето). Тя уж е отзивчива към него. Но, когато получава очакваното с не-
търпение писмо от своята любима, Дебелянов е неприятно изненадан. Оказва се, че неговата коз-
лодуйска любима си има и друг обожател. Погрешка тя слага в адресирания до Димчо плик пис-
мо и портрета си с надпис, придружени за друг. Тази нелепа случайност го подтиква да напише 
"Черна песен". Не след много време Мара Василева умира от туберкулоза. 
 Поредният обект на неговото обожание е Елена Петрунова, дъщеря на овдовял полковник. 
Димчо и абитуриентката Елена били запознати на тротоара на ул. "Московска” от Константин 
Константинов. Младият поет е силно впечатлен от красивата абитуриентка. Но само толкова. 
Малко по-късно по щастливо стечение на обстоятелствата Димчо и Константин Константинов 
наемат квартира в дома на Петрунови (на мястото на кино "Одеон", това са покрайнините на Со-
фия в началото на 20 век). Дебелянов се влюбва безнадеждно. Според мълвата Елена, която вече 
учи френска филология, е влюбена в друг - в бъдещия професор по право Любомир Владикин. 
Девойката е с буен темперамент. Когато баща й решава да се ожени повторно, тя рязко се проти-
вопоставя. Назрява сериозен конфликт между баща и дъщеря, който завършва трагично в нощта 
на 9 юни 1911 г. Малко след полунощ полковник Петрунов застрелва дъщеря си докато тя спи и 
след това се самоубива. Дебелянов и Константинов тъкмо се прибирали. Дебелянов изтичва до 
стаята на Елена и вижда окървавения труп на своята любима. Той заридава и промълвява "Умря 
една светица!". Цяла нощ се скита из София с Константинов. На сутринта започва неистово пиян-
ство до забрава. В компанията на Константинов, Георги Райчев, Георги Машев и Йордан Мечка-
ров Димчо удавя мъката си. На 13.10.1916 г. в боя близо до Горно Караджово (днес Моноклисия), 
на 29 години и 6 месеца пада убит подпоручик Дебелянов. Погребан е на следващия ден в двора 
на българската църква в Демир Хисар. През 1931 г. по инициатива на литературния кръг „Живо 
слово“, костите му са пренесени в родната му Копривщица, а по-късно родната му къща е рестав-
рирана и превърната в къща-музей. Името на Димчо Дебелянов носи морският нос „Дебелянов“ в 
Антарктика. 

Къщата-музей на Димчо Дебелянов  

в  Копривщица 
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НЕЗАБРАВИМИ ЕМОЦИИ В БЛАГОЕВГРАД 
 
 От 7 до 9 септември в Благоевград се състоя 64-ият конгрес на Българския есперантски съ-
юз. Събитието премина при добра атмосфера. В самото 
начало певчески хор изпълни химнът на есперантистите, 
след което дойде ред на председателят на БЕС 
(Български есперантистки съюз) проф. Божидар Леонов 
да открие конгреса. Той приветства всички присъства-
щи. Обсъждаха се някои текущи проблеми, отнасящи се 
до устава и езиковата комуникация между есперантисти-
те. Имаше гости от Сърбия, Холандия и други страни. 
Нашето присъствие от страна на сляпо-глухите зае дос-
тойно място сред участниците. Групата ни беше в със-
тав: Маринка Маринова, моя милост – Димитър Димит-
ров и Георги Чернев. Всички ние прекарахме чудесни и 
незабравими дни. Бяхме изненадани от факта, че проф. 
д-р Иван Шишманов е дал своя принос за развитието на 
есперантското движение в България. Преди 100 г. той 
изнася лекция в софийския университет, с която поставя 
едно великолепно начало. Негова е също така инициати-
вата за откриване у нас на първите училища за деца с 
нарушено зрение. Едно от тях носи неговото име във 
Варна. Тази информация наистина беше нещо съвсем 
ново за нас. 
 След конгреса се състоя концерт на самодейни групи и изпълнители. Основно прозвучаха 
незабравими български песни и стари шлагери в превод на есперанто. 
 Хубавите моменти продължиха с пълна сила, като последва екскурзия до Мелник и Рупите. 
Посетихме църквата и гроба на пророчицата Ванга. Спомените за нея вечно ще ни дават сила и 
вдъхновение да носим доброто в себе си. Тя беше един прекрасен човек, оставил светла диря в 
сърцата и душите на всички нас. 
 Стигнахме и до Мелник, където имахме прекрасната възможност да отдъхнем. Мнозина ус-
пяха да посетят Курдопуловата къща и да опитат от мелнишкото вино. Наистина Мелник е един 

малък, но красив град, привличащ наши и чужди 
туристи. 
 Лично за мен също имаше немалко вълнуващи 
моменти, но в друга посока. Неочаквано, но факт. 
След пристигането ни в Благоевград реших да нап-
равя една полезна разходка из града и за моя голяма 
радост посетих радио-телевизионния център, където 
осъществих незабравима среща с водещия на ради-
опредавания г-н Христо Ваклинов. Лично той ме 
покани за кратко в негово предаване, за да разкажа 
за повода, по който гостувам в града. Стана дума и 
за предаванията, които прави. Мнозина от нас слу-
шат сутрешното предаване „По първи петли”, което 
той води в продължение на 20 години. Мога да ка-
жа, че съм изключително удовлетворен от тази наша 

среща и дори станахме приятели. Няма да пропусна да добавя още, че той за мен бе първият из-
вестен човек, с който лично се срещам на живо. 
 За финал, като обобщение накрая ще добавя още, че имам голямото желание да осъществя 
много такива срещи с любими за мен и на всички нас имена, но всичко с времето си. 

Димитър Димитров 
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ПЕТ ГОДИНИ ДУЕТ НАСТРОЕНИЕ 

 
 Всичко започна на 10 октомври 2007 г. На сцената на кино „Гео Милев” в град Пловдив се 
появи един музикален дует, който искаше да пее за хората в залата, за тяхното добро настроение. 
Така започна осъществяването на една наша голяма мечта. 
След няколкократно прескачане от група в група, аз – Кирил Дамянов и моята половинка Димка 
Дамянова решихме да си направим семеен дует и да се захванем сериозно с пеене. 
 Спомням си лятото на 2007 г. По това време тъкмо бях започнал да карам компютърни кур-
сове и усещах, че компютърът ще бъде моя най-голям помощник по пътя на музиката. Няма да 
забравя обаче първия човек, който ни подаде ръка. Той се казва Илия Кърджанов. Той ни намери 
първите сингбеци, с които започна музикалната ни кариера. 
 Връщам се в онези години, защото тогава с Димето мечтаехме да направим нещо самостоя-
телно. Знаехме какво искаме, но колко трудно ще ни бъде, никога не сме предполагали. Не ни 
притесняваше самото пеене. Големият проблем беше, как и откъде да намерим музикалните съп-

роводи. Само аз си знам как-
во ми е струвал всеки един 
сингбек. Преди сингбеците 
на сцената ни помагаше ста-
рата китара от един магазин 
за втора употреба. С нея из-
карахме няколко фестивала, 
от които тя – милата, ни до-
несе второ място от участие 
във фестивал за градска пе-
сен в Пловдив, златен медал 
в Перник и още две-три при-
зови места. Добрата стара 
китара, кога настроена, кога 
разстроена, помагаше ни да 
вървим напред и да се утвър-
ждаваме като дует. 
 

 Спомням си как на един благотворителен обяд в Ж.К. „Тракия” в бързината бях забравил да 
я взема и, когато ни помолиха да попеем, малко се попритесних. Жена ми ме хвана за ръката, из-
лязохме пред хората и изпяхме италианската канцонета „Санта Лучия”. Разбрах, че няма нищо 
страшно. Тогава Димето се показа по-голяма куражлийка от мене, въпреки че след това често се 
притесняваше преди да се качим на сцената. И до днес сценичната треска не я е оставила. Но пък 
тя е душата и гласа на дует „Настроение". Аз я допълвам с каквото мога освен да пея заедно с 
нея. Задачата ми е да намирам сингбеци, да търся контакти с организатори и хора, които могат да 
ни помогнат със средства. Уреждам всичко необходимо около изявите ни. Един вид аз съм не-
формалния импресарио на дуета. Димето от своя страна гледа да се грижи за нашия стайлинг. Ле-
ле каква дума! Стайлинг! Означавало дрехи, прически, с две думи – външен вид. Хората които ни 
познават и знаят, че сме незрящи, се чудят как се справяме. Тайна – майна, както казва един поз-
нат. Как, с много мъки и мерак разбира се. Миналата година пяхме на „Листопад на спомените” 
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във Варна. Класираха ни за вечерния гала концерт и от мерак решихме да останем на него. Група-
та, с която пяхме преди дуетната ни изява, си тръгна и ние останахме сами. Какво чудо беше, не е 
за разправяне. Как сме се прибрали в Пловдив, изобщо не ме питайте. Но всичко това бледнее 
пред 5-те минути на подиума сред звезди като Мими Николова, Мими Иванова, Развигор Попов и 
Кирил Аспарухов.  
 
 През изминалите пет години нашият семеен дует „Настроение” има хиляди такива истории. 
Обиколихме страната надлъж и на шир. Пяхме на какви ли не сцени. От задимени стаички на 
пенсионерски клубове до супер модерни зали, оборудвани по последна дума на техниката. В па-
метта ми обаче се е запечатила най-страхотната картина от досегашното ни музикално пътешест-
вие, когато двамата с Димето на един от пловдивските стадиони пред може би над 2500 души из-
пяхме хитовите парчета „Без правила” и „Елате ни на гости”. Докато подавахме микрофоните на 
водещия на програмата, чувах маса народ срещу нас да скандира „Още! Още!”. Мисля, че до края 
на живота си няма да забравим този миг. И нещо друго няма да забравим. Отивахме в Асеновград 
да пеем на Араповския манастир. Вървим по перона на гарата и си говорим за наши си работи. В 
един момент се чува глас на жена:  
 - Извинявайте, може ли за малко. 
 Спряхме се и зачакахме да чуем какво иска госпожата. Тя се приближи до нас и рече: Аз 
съм Ви слушала как пеете и Ви се възхищавам на това което правите. И поднесе на Димето стрък 
полско цвете. Сега вече получаваме букети, грамоти, плакети. Плащат ни да пеем, но повярвайте 
ми, онези срещи с непознати хора, които те спират за да те поздравят никога не се забравят. Тук-
таме се намират и такива, които се опитват да ни правят мръсни номера. Пречат ни по един или 
друг начин да си вършим работата и най-вече това, което правим с много любов. Може би в ду-
мата любов се крие и разликата между нас и тях. Честно казано, не ги разбирам. Според нас има 
място за всички под слънцето. Дует „Настроение” си е намерил своето място. Грижим се за него 
и се стремим да го представи пред хората в най-добрата му светлина. Всеки, който е дошъл в за-
лата или на площада за да ни чуе, има право да получи най-доброто. И поради тази единствена 
причина ние сме длъжни да се раздаваме докрай на нашите фенове. 
 В репертоара ни има песни от кой ли не музикален жанр. Някои известни, други не толкова 
известни, но и едните и другите са ни еднакво скъпи и близки на сърцето и душата. Обичаме си 
ги като наши. Независимо че са написани от други хора, за други изпълнители, имам чувството 
че са сътворени специално за нашия дует. Като хванеш „Елате ни на гости”, „Трендафилът мири-
ше”, „Музика и любов”, „Стари мой приятелю”,”Колко много те обичам”, „Мое щастие”, преми-
неш през „Чуй ме, Дилмано” и „Без правила” и стигнеш до „Болярка”,  „В градина мома седе-
ше”и „Рипни Калинке”, всичките са наситени с много емоция, страст и може би някакъв косми-
чески заряд. Текстовете им са толкова истински и така ни грабват със своята жизнерадостност, че  
просто няма как да не ги запееш. А когато усетиш радостта в очите на публиката, щастието наис-
тина е пълно.  
 Сега от позицията на натрупания опит виждаме колко много трябва да сме напред с матери-
ала. Дует „Настроение” има изграден облик и ние с всички сили се стремим да поддържаме необ-
ходимото ниво, за да сме на висота. В днешните кризисни времена е доста трудно, но не е невъз-
можно. Нали е казано "Искаш ли нещо много силно, рано или късно то ще се случи". Както преди 
пет години в Пловдив се случи раждането на дует „Настроение”. 

 
Кирил Дамянов 
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110 ГОДИНИ ХРАМ-ПАМЕТНИК  
„РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” – ШИПКА 

 

 Храм-паметникът е построен в западната част на гр. Шипка на южните склонове на Стара 
планина. Близо до него е началото на Шипченския проход, който е най-удобната връзка между 
Северна и Южна България. Това определя и неговото важно военно-стратегическо значение. 
 Свободата на България е извоювана благодарение на самоотвержената борба на българския 
и руския народ. Шипка стана символ на българо-руската бойна дружба.  
 Представители на прогресивната руска общественост са дали инициативата да се построи 
Храм-паметникът като израз на всенародната признателност към саможертвата на загиналите при 
Шипка. 
 На подписката за събиране на средства откликват всички слоеве от руското общество и за 
кратко време е събрана значителна парична сума.  
 На 25 април 1880 г. е основан „Комитет за изграждането на православен храм в подножието 
на Балкана в памет на воините, загинали във войната 1877-1878 г”. В него са включени видни 
дейци за освобождението на България: граф Николай Павлович Игнатиев, Олга Николаевна Ско-
белева, княз Алексей Николаевич Церетелев, великият княз Евгений Максимилианович Лейхтен-
бергски и други. За председател е избран П.А. Василчиков. 
 Комитетът публикува в печата възвание към руския народ и обявява конкурс за архитекту-
рен проект, който е спечелен през 1881 г. от акад. Арх. Антоний Йосифов Томишко, руски възпи-
таник, чех по народност. Храмът е наименован „Рождество Христово” в памет на последните ре-
шителни сражения в района на Шипка, станали в дните на този християнски празник.  
 Местните жители подаряват парцел земя недалеч от пътя, който свързва Шипка с Габрово.  
 В Пловдив се формира поделение на Комитета по строителството на храма, в което влизат 
представители на българската общественост от Източна Румелия и руски дипломати. 
 Строителните работи започват през 1885 г. и след известно прекъсване се възстановяват 
през 1896 г. Строежът се ръководи от проф. арх. А. Н. Померанцев, а непосредствен ръководител 
в Шипка е арх. А. Н. Смирнов. В съзиждането на Храма участват опитни руски и италиански 
майстори, а така също и много българи от съседните села. 
 Храм-паметникът е открит тържествено преди 110 г. – през 1902 г., когато се чества 25-
годишнината от Шипченската епопея. Стохилядно множество от всички краища на страната се 
стича за този ден, а така също и опълченците, предвождани от знаменосеца Никола Корчев със 
Самарското знаме. Провежда се военен парад, а на местата на епичните сражения се срещат стари 
бойни другари. С голям възторг е приветствана руската делегация, в която участват ветерани от 
войната и представители на руските полкове, сражавали се за свободата на България. 
 Храм-паметникът е построен в духа на руските църкви от седемнадесети век. Централното 
тяло на храма е трикорабно кръстокуполно, а в западната му страна е кулата-камбанария. На поз-
латените кубета са монтирани десет позлатени кръста.  
 Кулата-камбанария е висока 53,35 м. В горната си част е облицована с бели и зелени емай-
лирани плочки. В нея са монтирани 17 камбани, 12 от които е подарило Руското артилерийско 
ведомство, а 5 – П.И. Оловянишников. Най-голямата тежи почти 12 тона, а най-малката – 20 ки-
лограма. 
 В най-новата история храм-паметникът влезе със звъна на голямата си камбана, дала сигнал 
в Казанлъшкия край за Септемврийското въстание през 1923 година.  
 Всяка година стотици хиляди български и руски граждани отдават почит към паметта на   
загиналите и поставят стръкче цвете на техните братски гробове. 
 На майсторлък да бия камбаните на Храм-паметника „Рождество Христово” съм се учил от 
руснака Михаил Владимирович Арепиев – дядо Миша, както го помнят по-възрастните хора в 
Шипка. През 1966 г. за пръв път хванах въжетата на камбаните и вече 46 г. огласям с тяхната пе-
сен околността при всеки празник.  
 Вече обучих един монах да поеме от мен майсторлъка и щафетата да бие камбаните, който 
се надявам да бъде достойна смяна. 

Дечко Гарбатулов  
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ХАПКИ С ЧЕРВЕНА ЧУШКА И СИРЕНЕ 
(предложение на Светла Маринова от Добрич) 

 Продукти: 4 филии хляб, 1 червена чушка, 100 гр. сирене, 1 яйце, 50 гр. шунка. Време за 
приготвяне – 10 минути. 
 Начин на приготвяне: Измитата и изчистена чушка се нарязва на малки кубчета. Смесва 
се с предварително разбитото яйце, натрошеното сирене и нарязаната шунка. Получената плънка 
се разпределя върху хапките от хляба наредени в тавичка, след което се запичат на грил за някол-
ко минути. 

ЛОКУМКИ 
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 Продукти: 15 гр. мая за хляб, 300 мл. олио, 300 мл. вода, брашно, пудра захар, ванилия и 
локум. 
 Начин на приготвяне: Маята се разтваря във водата. Прибавя се олиото – колкото поеме, 
замесва се средно твърдо тесто, което може да се точи. Правят се топки и се разточват с дебелина 
половин см. Режат се на осем триъгълника, като във всеки се слага парченце локум и се свива на 
кифличка. Пекат се в умерена фурна. Още докато са топли се овалват с пудра захар и ванилия. 
 

ХРУПКАВИ ПЕЧЕНИ КАРТОФЕНИ КЮФТЕНЦА 
(предложение на Александър Александров от Шабла) 

 Продукти: 1 кг. картофи, 1 ч.л. кимион, 2 с.л. магданоз, черен пипер и сол. 
За панировката: 6 с.л. брашно, 6 с.л. галета, 1 яйце. 
За соса: 300 гр. кисело мляко, 2 скилидки чесън, 5 стръка копър. 
 Начин на приготвяне: Сварените в подсолена вода картофи се обелват и намачкват с ви-
лица. Към тях се прибавят подправките и се разбъркват много добре. От получената смес се пра-
вят малки кюфтенца. Овалват се в брашно, после в яйцето и накрая в галетата, поставят се в на-
мазана тавичка. Изпичат се на 200 градуса до получаване на хрупкава коричка. Сервират се топ-
ли, залети с чесновия сос, получен от разбитото кисело мляко, счукания чесън и ситно нарязания 
копър. 

ДЕСЕРТ С ИЗВАРА И ОРИЗ 
(предложение на Дочка Герчева от Шумен) 

 Продукти: половин л. прясно мляко, 250 гр. извара, 1-2 с.л. захар, 1 с.л. масло, 1 к.ч. ориз, 1 
с.л. какао, 1 ванилия. 
 Начин на приготвяне: Сварете ориза в прясното мляко и го оставете да се охлади. Добаве-
те захарта, маслото, намачканата извара, ванилията и леко разбъркайте. Разделете десерта на две 
части, като едната половина оцветите с какао. Поднесете го студен. 
 

САЛАТА ОТ ЦАРЕВИЦА И КРАСТАВИЦИ 
(Предложение на Иванка Костова от Бургас) 

 Продукти: 420 гр. консервирана царевица, 100 гр. крутони, 1 краставица, 1 малка глава чер-
вен лук. 
 За заливката - 5 с.л. олио, 2 с.л. бял винен оцет, 1 ч.л. захар, 1 скилидка чесън, 2-3 стръка 
магданоз, 2-3 стръка копър, сол на вкус.  
 Начин на приготвяне: Отцедената царевица се поставя в купа за салата заедно с обелената 
и нарязана на едри парчета краставица. В купата се прибавят още нарязания на кръгчета лук и 
крутоните. За заливката – в купа се сместват олиото, оцета, захарта и ситно нарязаните чесън, 
магданоз и копър. Приготвя се заливката с посочените по горе съставки като се разбиват с вилица 
до пълното разтваряни на захарта. Салатата се залива и разбърква със заливката и се поднася.  
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ХРАНЕНЕ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА 

  Здравословното хранене е балансирано по състав на мазнини, въглехидрати и белтъчини 
меню, отговарящо на потребностите на организма със своята хранителна ценност. Според прог-
нозата на Световната здравна организация към 2015 г. всеки трети човек на планетата ще страда 
от наднормено тегло. Калоричността на съвременния градски жител се е увеличила основно за 
сметка на лесноусвоимите въглехидрати и мазнини. Средно ние консумираме със 70 процента 
над нормата захароза, с 50 процента холестерол и с 30 процента повече мазнини. В комбинация с 
неподвижния начин на живот, който водим, това провокира натрупване на излишни килограми, а 
в последствие и проблеми със здравето. Заедно с това кошницата ни с храна е обедняла с ценни 
сортове риба, яйца, месо, плодове и зеленчуци, които са основните източници на белтъчини, ви-
тамини и микроелементи. Мястото на тези важни за здравето на човека храни заеха евтините тес-
тени изделия, „фаст фууд-а”, заместителите на мляко и месо и др. „дарове” на съвременната ци-
вилизация. Дори тези от нас, които се отнасят внимателно към своето хранене, рискуват да оста-
нат излъгани. „Вътрешността” на сочните плодове, зеленчуци, натуралното месо и на др. 
„здравословни” продукти често не съответства на апетитния външен вид. За никого не е тайна, че 
съдържанието на витамини и микроелементи в продуктите е значително по-ниско, поради обед-
няването на почвите и новите методи на агротехника, животновъдство, продължително транспор-
тиране на вносната продукция, неправилно съхранение и производство, не отговарящо на стан-
дартите. Лишени от възможността да получим полезни и ценни за здравето продукти, ние започ-
ваме да наблягаме на по-достъпните блюда. От една страна преяждаме, превишавайки нормата за 
калоричност на храната, а от друга – изпитваме скрит глад, лишавайки организма си от микро и 
макронутриенти. Проблемите, свързани с некачественото хранене, отдавна прекрачиха границите 
на страната ни и изискват решаване на световно равнище. Естествено всеки един от нас може да 
избере здравето и да промени хранителните си навици. 

 Първо, увеличете физическата си активност и се старайте на всяка цена да запазите бодрия 
си дух и доброто си настроение. Прекарвайте повече време на свеж въздух и се отдавайте на ак-
тивна почивка. Разходката с децата в планината е по-полезна от посещението на близката слад-
карница или шопинга – както за организма, така и за семейния бюджет. Второ, избирайте внима-
телно продуктите, с които се храните. Изучавайте етикетите така, както четете листовките на ле-
карствата в аптеката. „Оцветете” дневното си меню с всички цветове на дъгата. Колкото повече 
цветове – толкова повече витамини. За удовлетворяване на хранителните потребности на нашия 
организъм в менюто ни трябва да присъстват не по-малко от 30 вида храни. Към “задължителни-
те” продукти се отнасят хлябът, месото, рибата, млякото, плодовете и зеленчуците, зърнените 
култури и растителните масла. Трето, използвайте хранителни добавки и витаминно-минерални 
комплекси. Това е ефективен и рационален начин за оптимизиране на дневното меню в съвремен-
ните условия. Набавяйки си недостигащите компоненти в храната (белтъчини, витамини, минера-
ли, полиненаситени мастни киселини, фибри, фитонутриенти и пр.) във вид на специални шейко-
ве, капсули и таблетки, ние ефективно отстраняваме хранителния дефицит, избавяме се от незд-
равия патологичен апетит и насищаме организма си с всички необходими вещества, които ни по-
магат да се борим с умората, болестите и процесите на стареене. 

  Препоръчваме ви: Алайв мултивитамин, 1 гр., плодов антиоксидант, 450 мг., зеленчуков 
антиоксидант, 450 мг., Витамин С – Алайв, 500 мг., Витамин С – биофлавони, 500 мг., Витамин С 
шипка, 500 мг., витамин С – минерален произход, 500 мг.,  Витамин  С  Рилийз, 500 мг., Корал 
калций, 805 мг., Калциев комплекс, 500 мг., Калций + магнезий + витамин  Д, 250 мг. 

 

Източник: Общомедия 
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АБСОЛЮТНИ ПРАВИЛА ЗА КРАСОТА 

 НА ЖЕНИ В ЗЛАТНАТА ВЪЗРАСТ 

 Всяка жена е красива, когато се грижи за себе си и знае как да поддържа хубав външен вид. 

Макар че няма вечна красота, може да се приближим максимално до нея. Ето няколко безспорни 

правила, които могат да послужат и за идея за козметичен подарък на майка, баба, колежка 

или приятелка. Не слагайте тъмно червило. 

 Червените и кафяви цветове визуално правят устните по-малки. Розовите нюанси и безцвет-

ния гланц действат освежаващо. С безцветен молив очертайте устните си, след което ги оцветете 

в нежно розово или коралово. Наситеното ярко червило прави още по-забележими малките  

бръчици около устните. 

 1. Никога без спирала! 

 - Винаги, когато излизате, слагайте кафява спирала на миглите. 

 - Кафявият цвят омекотява образа. 

 - Тъмните кръгове около очите 

 2. С коректор маскирайте тъмните кръгове около очите, с нежни движения започнете от 

вътрешния ъгъл на окото и постепенно, с потупвате, продължете до края му. Коректорът трябва 

идеално да се прелее в пудрата или крема за тонална основа на лицето. 

 3. Лек руж 

 - С възрастта лицето става бледо, затова използвайте руж за скулите. Бъдете пестеливи и 

изберете тон, близо до кожата. Завършете с малко руж в самия край, под веждите. 

 4. Пудра 

 - Потърсете професионален съвет от консултант в специализиран магазин за козметика, за 

да изберете най-подходящата пудра. Не използвайте тъмни нюанси, защото ще придадат на лице-

то ви изкуствено изражение. 

 5. Обем за тънките коси. Тънката коса лесно губи обем, прилепва до главата и бързо се 

омазнява. Тя изисква много грижи – мийте я с мек – био или детски шампоан, като използвате 

съвсем малко количество. Потърсете специаизирани продукти за коса за обем – балсам, маска, 

масло и пудра. 

 6. Бретон – задължително. Бретонът ще ви подмлади по два начина – прикрива бръчиците 

по челото и придава мекота на лицето. Ако косата ви е чуплива или много гъста – помолете фри-

зьора да филира бретона ви.  След измиване, по краищата на косата нанесете масло за блясък. 

 7. Парфюм за младост. Най-младоликият аромат е на розов грейпфрут. 

 Потърсете парфюм  с тази активна съставка и ще миришете на младост. 

 8. Маникюр за изящни ръце. Красиво оформените нокти с малка дължина или с френски 

маникюр ще подмладят ръцете ви. Използвайте бледи цветове – екрю, капучино, розово. 

 9. Подобрете метаболизма си, като цяло намалете обема на порциите, яжте храни срещу ос-

теопороза и се усмихвайте – тогава красотата отвътре ще проличи и отвън. 

 

Надежда Маринова 
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 На изповед при свещеника идва надарена красавица с дълбоко деколте. 

 Свещеникът поглежда в деколтето и казва: "О, боже! " 

 От небесата се чува глас: 

 "Ей, най-накрая ме призова за да видя нещо, което си заслужава!"  

 

☺ ☺ ☺ 

 

 Кредитен милионер се обяснява в любов: 

 - Нямам думи... 

 Тя: 

 - Тогава мини на цифри! 

 

☺ ☺ ☺ 

 

 Мутра звъни в театъра: 

 - Добър ден, казаха ми, че играете хубава пиеска. Искам два билета за утре. 

 - За "Ромео и Жулиета" ли? 

 - Не бе, за мене и гаджето.... 

 

☺ ☺ ☺ 

 Баща казва на сина си: 

 - Край! Повече не чакай нито стотинка от мене! Откакто се ожени за оная кикимора за мен 

 си все едно умрял. 

 - Добре де, дай поне пари за едно погребение... 

 

☺ ☺ ☺ 

 

 Истински съпруг е този, който излиза от автомобила и казва: 

 - Скъпа, ти паркира идеално. Мерцедесът и без това си беше ударен, котката отдавна едва се 

 движеше, а пък това дърво на никого не беше нужно. 

 

 

☺ ☺ ☺ 

 Един приятел пита друг: 

  - Защо толкова те харесват жените? 

  - Защото съм умен, добър и хубав. 

  - А защо не се жениш? 

  - Повтарям ти, защото съм умен… 
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 
Задача 1:  
  Един човек искал да влезе в един баровски клуб, но точно, когато наближил входа разбрал, 
че за да влезеш се искала някаква парола. На входа стоял един едър бодигард, който проверявал 
дали влизащите я знаят. Човекът се скрил зад ъгъла и започнал да слухти за паролата и когато 
дошъл първия посетител, чул следния диалог: 
 -7! - казал бодигардът. 
 -5! - му отговорил посетителят и бил пуснат. 
 Дошъл втори: 
 -6! - казал бодигардът. 
 -4! - му отговорил вторият и влязъл. 
 Трети дошъл: 
 -5! - казал бодигардът. 
 -3! - му отговорил третия посетител. Бодигардът пуснал и него. 
  Човекът скрит зад ъгъла, вече схванал логиката и решил да се пробва да влезе. 
 Доближил бодигарда, а на свой ред той го огледал и му казал: 
 -4! - казал бодигарда. 
 -2! - отговорил човекът, но не познал... 
 
ВЪПРОС: Какъв е правилният отговор, който опитващият се да влезе е трябвало да даде? 

 
Задача 2:  
Стопанин имал двор с форма на квадрат. На четирите ъгъла на двора посадил по едно дърво. 
След време уголемил двора си 2 пъти, като отново запазил формата на квадрат. 
 
ВЪПРОС: Как е направил това, така че дърветата да останат пак при оградата? 
 

Задача 3:  
На осъден на смърт предложили да изкаже някакво твърдение. 
Ако то е вярно, той ще бъде удавен, а ако е невярно, ще бъде обесен. 
Е, ако сте в такова положение какво ще бъде твърдението Ви?   
Дано, да оцелеете.  
 
ВЪПРОС: Какво трябва да каже осъденият, за да обърка палачите и да остане жив?  
 

Задача 4:  
Който го прави – го продава, който го купува – не го използва, който го използва – не го вижда? 
 
ВЪПРОС: Що е то? 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ: 
(ИЗМАМНИКЪТ) 

 Дончев разказва за Амстердам, която наистина е столица на Холандия, но съвсем не знае, че 
седалището на правителството е в Хага! 

Това е една особеност: столицата не съвпада със седалището на правителството. 

� � � �  
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