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Уважаеми читатели,
Посвещавам това стихотворение на моята скъпа приятелка и съсъдбеничка

Недялка Камбурова, която на 1 март г си отиде от този свят по възможно най-9 2013 .
нелепия начин, блъсната на пешеходна пътека на зелен светофар, от движещ се на
заден ход автомобил.

НЕЛИ

Тя беше нежна като цвете,
сърце изпълнено с любов,
помагаше на всички хора,
на всеки правеше добро!

Тя беше мила, приветлива,
на всеки даваше добър съвет,
не жалеше ни време, нито сила,
за да завърши всеки свой проект!

Тя беше майката добра,
съпругата грижовна, работлива,
и най-добрата баба на света,
обичана, и истински щастлива!

Но зла ръка прекърши този цвят,
угасна слънцето във нейните очи,
отиде си от този свят,
една жена със хиляди мечти!

Отиде си, но Нели ще остане,
завинаги във нашите сърца,
като звезда на небосклона ще застане,
оставила след себе си следа!

Димка Дамянова
Гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ
Ръководството на поетичен клуб “Вдъхновение” съобщава на всички свои

членове, че в края на календарната 2013-та г. ще бъде издадена поредната пета
стихосбирка. За целта изпращайте до три напечатани, но още непубликувани
стихотворения, не по-големи от един машинописен лист формат А4. Темата е свободна.

Очакваме вашите творби до 30.09.2013 г. на адрес: гр. Добрич 9300, ул. “Йордан
Йовков” №3, Калинка Ковачева.

Благодаря Ви предварително!
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 
  На 05 април 2013 г. от 11 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съ-
вет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).  

 С едноминутно мълчание бе почетена паметта на Недялка Камбурова – член на УС и 
председател на ТО Кърджали (починала на 18.03.2013 г.). 

 Съгласно чл.26, т. 23 от Устава на НАСГБ, УС на НАСГБ възложи на Стоян Дялков 
Стоянов – член на ТУС на ТО Кърджали временно да изпълнява функциите на председа-
тел на ТО Кърджали, и възложи на Фотка Митева Радева – член на ТО Кърджали, да по-
мага на Стоян Стоянов, до провеждането на извънредно Териториално отчетно-изборно 
събрание на ТО Кърджали. Датата за провеждането му допълнително ще бъде уточнена. 

 УС определи График за провеждане на Годишните отчетни събрания на ТО на 
НАСГБ за 2012 г. 

 УС удостои Васил Трифонов Долапчиев – председател на ССБ с Юбилеен медал „15 
години НАСГБ” – за 60-годишния му юбилей, за неговия принос за активната съвместна 
работа на ССБ с НАСГБ и отстояване правата на хората с увреждания, както и за дългого-
дишната му обществена дейност. 

 УС удостои посмъртно Недялка Радинова Камбурова, член на УС на НАСГБ, пред-
седател на ТО на НАСГБ и на РО на ССБ Кърджали с Юбилеен медал „15 години 
НАСГБ”, за нейния принос за развитието на НАСГБ и активната съвместна работа със 
ССБ, както и за дългогодишната й обществена дейност. Юбилейният медал ще бъде връ-
чен на близките й при провеждането на извънредното Териториално отчетно-изборно съб-
рание на ТО Кърджали. 

 УС удостои Петранка Георгиева Георгиева – сътрудник на ТО на НАСГБ – Русе със 
„Сребърна значка“, за нейния 70 годишен юбилей и за приноса й за развитието на делото 
на сляпо-глухите в ТО Русе. 

 УС удостои Ваньо Йорданов Биячев – член на ТУС на ТО Варна и председател на 
ОСКСГ „Вихър“ – Варна със „Сребърна значка“, за неговата 55 годишнина, за приноса му 
за развитието на спортната дейност и на делото на сляпо-глухите в ТО Варна. 

 УС удостои с Юбилеен медал „15 години НАСГБ” териториалните организации на 
сляпо-глухите, които през 2012 г. и през 2013 г. честват 15 години от основаването им:  
ТО Кърджали и ТО Харманли – основани 1997 г.; ТО Пловдив, ТО Добрич, ТО Варна и 
ТО София – основани 1998 г. – за техния принос за делото на сляпо-глухите. 

  Юбилейните медали ще бъдат връчени при провеждането на техните Териториални 
годишни отчетни събрания за 2012 г.  

 Маринка Маринова – председател на КС на НАСГБ информира УС за проведена из-
вънредна финансова ревизия на ТО Варна по постъпила жалба от членове на ТУС на ТО 
Варна. Констатирано е, че няма финансови нарушения в ТО. Маринка Маринова счита, че 
има създадени негативни лични взаимоотношения, като препоръчва тези въпроси да бъ-
дат разгледани на Годишното отчетно събрание на ТО Варна.  

Снежанка Кирчева 
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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  

НА НАСГБ ЗА 2012 г.  
 

 На 05.04.2013 г. от 16:00 ч. в гр. Пловдив, в „Бизнес зала 1” на хотел „Новотел“ се проведе 
Общо годишно отчетно събрание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България 
(НАСГБ) за 2012 г. Участваха 18 пълномощника на Общото събрание на НАСГБ, председателят 
на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова, членът на УС Соня Захариева. Гост на 
събранието бе председателят на Съюза на слепите в България (ССБ) г-н Васил Долапчиев.  

Председателят на НАСГБ и председател на Общото събрание, Димитър Парапанов, помоли 
с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на починалата на 18.03.2013 г. след трагична 
катастрофа Недялка Камбурова, член на УС на НАСГБ, пълномощник на ОС на НАСГБ и предсе-
дател на ТО Кърджали, както и на всички починали членове на НАСГБ през 2012 г. и до 02 април 
2013 г.  

Съгласно решенията на УС на НАСГБ от 05.04.2013 г., 
Димитър Парапанов удостои с  Юбилеен медал „15 го-
дини НАСГБ” председателя на ССБ Васил Долапчиев;  
и със сребърни значки: Петранка Георгиева – сътруд-
ник на ТО на НАСГБ – Русе и Ваньо Биячев – член на 
ТУС на ТО Варна и председател на ОСКСГ „Вихър“ 
Варна. 
  След определянето на помощни органи и комисии 
на Общото годишно отчетно събрание, то протече съг-
ласно предварително обявения и приет дневен ред. 
 По точки 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та бяха обсъдени и 
приети отчета на УС за дейността на НАСГБ за 2012 г.; 
отчета на КС на НАСГБ за 2012 г.; финансовия отчет 
на НАСГБ за 2012 г. и отчета за дейността на НЦРСГ 
„Хелън Келър” през 2012 г. 
 Изминалата година беше трудна поради продъл-
жаващата финансова и икономическа криза в световен 
мащаб, която засягаше и нашата страна. НАСГБ и ТО 
успешно преминаха през изпитание, което се случва за 
първи път в 15 годишната ни история – проверка на 

членския състав по места, осъществени от Дирекциите „Социално подпомагане”, по нареждане 
на Министерски съвет, преди да поднови отново за 3 години решението си за национална предс-
тавителност на НАСГБ на 18 юли 2012 г. По време на проверките, през месеците юни и юли, 
НАСГБ беше без решение за национално представителство и бе спряна държавната субсидия на 
НАСГБ в размер на 26 000 лв., което доведе до недостиг от 26 000 лв. в показател „За провежда-
не на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и между-
народни организации” от бюджета на НАСГБ за 2012 г. и невъзможност за провеждане на Десе-
тия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Въпреки ограничената 
държавна субсидия, асоциацията ни реализира всички основни дейности – организационно-
масовата, културната, спортно-туристическата, социалната, рехабилитационната, издателската и 
международната дейност. 

След проверките, от страна на МТСП имаше намерение за промяна на условията за нацио-
нално представителство, като се забрани членството на хора с увреждания в повече от една наци-
онално представителна организация. Засега това не е прието. За НАСГБ е естествено поради 
двойното сензорно увреждане, всичките членове на НАСГБ да членуват в ССБ, а някои от тях и в 
Съюза на глухите в България (СГБ). Трябва да признаем, че поради справедливото разпределение 
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на подпомагането на членовете, организирането на много мероприятия и културно-масови дей-
ности, художествена самодейност и спорт, сме атрактивни за навлизане на зрително затруднени 
лица, които имат леки слухови увреждания, или са без слухови увреждания, но които подават 
документи, показващи практическа глухота. Такива лица се познават лесно, тъй като общуват 
свободно без слухови апарати. Те създават негативно впечатление пред другите организации, ка-
то ССБ и СГБ, които дипломатично ни обръщат внимание, че приемаме слепи членове с леки 
слухови увреждания. Това отрицателно впечатление го има и сред държавните институции и об-
ществеността, а този негатив се трупа единствено върху НАСГБ. Разрастването на масата на ле-
ките случаи лишава действително тежките случаи на сляпо-глухота от необходимите финансови 
и човешки ресурси за предоставяне на социални и други услуги.  

Необходимо е да помним, че ние сме наблюдавани от страна на държавните институции и 
трябва да внимаваме по отношение на членския ни състав и документацията, доказваща членст-
вото. Ако твърде много се разрасне приема на членове с лека слухова загуба, също ще бъдем об-
винени и от държавните институции, че сме организация, дублираща състава на членовете на 
ССБ, а получаваме отделна държавна субсидия.  

Разпределението на членския състав по отношение на слуховото увреждане, показва, че от 
625 члена, отчетени към 31.12.2012 г., почти половината от членовете: 47% или 296 души са с 
леки слухови увреждания – от 45 дб до 64 дб на по-добре чуващото ухо, които в по-малка степен 
отговарят на определението за сляпо-глухота, тъй като не им се налага да ползват постоянно слу-
хови апарати и по-свободно комуникират. От тях очакваме да оказват помощ на сляпо-глухите с 
тежка слухова загуба – а само 69 човека или 11% от общия брой са лицата с пълна глухота над 90 
дб; и 260 на брой или 42% са членовете с практическа глухота от 65 дб до 90 дб.  В чужбина, нап-
ример в Унгария и в Норвегия, сляпо-глухите са около 300 човека във всяка от държавите, при 
население на Унгария от 10 милиона души и на Норвегия от 5 милиона души, а в България насе-
лението е 7 милиона души при 625 члена. Този факт показва, че през изминалите години значи-
телно сме разширили приема на леки случаи на слухова загуба, а сме занижили вниманието към 
тежките случаи на сляпо-глухота. Това трябва да се прекрати.  

В точка 5-та от дневния ред Общото събрание обсъди и прие Програмата за дейността на 
НАСГБ за 2013 г. 

Заложено е извършването на анализ на членския състав на НАСГБ в 12 групи от различни 
комбинации на зрително и слухово увреждания. Така реално ще се откроят тежките случаи по 
отношение на комуникацията и достъпа си до информация, за да може да им се оказва приори-
тетно подкрепа от страна на НАСГБ и НЦРСГ „Х. Келър”. Съгласно чл. 4, ал.2 от устава, те имат 
приоритет при осъществяване на целите и използване на средствата за постигането им. Членове-
те с по-лека слухова загуба от своя страна трябва повече да се включват в живота на териториал-
ната си организация, като помагат и съдействат на тези с тежка слухова загуба. Степента на слу-
хова загуба е определяща по отношение на общуването и комуникацията на хората с комбинира-
ни слухови и зрителни увреждания. Неслучайно на запад и във всички останали държави (освен 
Русия и България) сляпо-глухите са наричани „глухо-слепи”. 
 Да не говорим, че сред ЛКК по УНГ също има корупция и фалшиво завишаване на децибе-
лите при издаване на аудиограми с протоколи, за да бъдат отпуснати неправомерно слухови апа-
рати. Обръщаме внимание на председателите, сътрудниците и ТУС на ТО, при приемане на до-
кументи на кандидат членове, да проверяват, когато зрително затруднени с явно нормален слух 
представят документи с високи децибели, и да отказват приемането им. Съгласно Устава, ТУС 
на ТО имат право да преценят, дали този човек има значителна слухова загуба, реална ли е ауди-
ограмата му, и ако е лек случай, дали ще бъде полезен на организацията, и да преценяват дали да 
бъде представен за утвърждаване от УС, или не. УС също има право да прецени дали да го ут-
върди, или не. УС на НАСГБ съгласно решение на Общото събрание от 2011 г. също така има 
право да прави проверка на издадени документи за слухова загуба от лекари УНГ или от ЛКК по 
УНГ, като търси съдействието на ТЕЛК и други здравни и социални служби, и общини за про-
верка на тяхната валидност.  
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 Издирването и приемът на нови членове също да се извършва с приоритет на тотално сляпо
-глухите и сляпо-глухите с тежки комбинирани увреждания на зрението и на слуха (с практичес-
ка глухота или по-тежка форма на глухота), 
които действително се нуждаят от подкрепата 
на асоциацията, според чл. 4, ал.2 от устава.  

Председателят на НАСГБ Димитър Па-
рапанов внесе предложение и Общото събра-
ние прие да се направи допълнение в Програ-
мата за дейността на НАСГБ за 2013 г., като 
при финансова възможност през месец август 
2013 г. да се проведе 10-ти Юбилеен празник 
на специфичните възможности на сляпо-
глухите, включващ 9-ти Национален фестивал 
на художествената самодейност, 9-то нацио-
нално първенство по лека атлетика, 5-то наци-
онално първенство по канадска борба, 10-то 
национално първенство по шахмат и 2-ро на-
ционално първенство по спортна табла.  
 По точка 6-та Общото събрание разгледа 
и прие Бюджета на НАСГБ за 2013 г. Държав-
ната субсидия е 168 000 лв. Увеличението на 
субсидиите за ТО е с 3 500 лв. спрямо 2012 г., 
или общо 25 500 лв., които се разпределят вър-
ху 620 члена към 31.03.2013 г., или по 41,13 
лв. на член (което е с 6,59 лв. повече спрямо 
2012 г). 60% от тази сума са за социални услу-
ги за членовете, а 40% за подпомагане на ТО, продукти за членовете, консумативи за ТО, култур-
ни, спортни и творчески мероприятия в ТО, телефонни разходи и транспортни разходи за запла-
щане участието на членовете на Годишните отчетни събрания на ТО. Счетоводителят на НАСГБ 
Димка Казанджиева направи подробни разяснения върху новите начини за безкасови плащания 
на ЦУ към ТО, с които ще се икономисат разходи от пощенски записи или пътувания. По предло-
жение на КС на НАСГБ, в бюджета на НАСГБ бе определен и бюджет на КС от 2500 лв., който е 
част от бюджета на НАСГБ от държавната субсидия.  
 В точка 7-ма Общото събрание прие размера на членския внос в НАСГБ за 2013 г. и за 2014 
г. да бъде 2 лева, който остава за ползване от ТО.  
 В точка 8 – Разни, бе обсъден Графика за провеждане Годишните отчетни събрания на ТО 
за 2012 г., които ще се проведат през първата половина на месец юни 2013 г. Пълномощникът от 
зона „Тракия” и член на КС Калинка Стайкова постави въпрос от името на члена на ТО Харман-
ли Петко Абаджиев, защо ОС се провежда преди териториалните събрания на ТО. Петко Аба-
джиев не е съгласен с това. 
 Димитър Парапанов и Маринка Маринова отговориха: “Ще се има предвид предложението 
на Петко Абаджиев. Когато през годината се провеждат само отчетни събрания на ТО и отчетно 
ОС на НАСГБ, то не е нужно събранията на ТО да се провеждат задължително преди отчетното 
ОС на НАСГБ. На ОС на НАСГБ се приема бюджета и програмата за съответната година, затова 
то се провежда по-рано. Събранията на ТО не могат да се насрочат през зимни месеци, защото 
членовете не биха могли да се придвижат, и затова се провеждат в края на пролетта – началото на 
лятото. Но веднъж на 5 години, когато събранията са отчетно-изборни, първо се провеждат съб-
ранията на ТО, на които се избират нови председатели, ТУС на ТО и пълномощници на ОС, и 
след това се провежда отчетно-изборното ОС на НАСГБ.” 

След изчерпване на въпросите, Общото събрание на НАСГБ беше закрито от Димитър Па-
рапанов, който благодари на пълномощниците за тяхното участие. 

 

Снежанка Кирчева 
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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НСФСГБ  

ЗА 2012 г.   

 На 05.04.2013 г. от 08:30 ч. в гр. Пловдив се проведе Общо годишно отчетно събрание на 
Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ) за 2012 г.  Участваха 6 
пълномощника на Общото събрание на НСФСГБ от Обединените спортни клубове на сляпо-
глухите (ОСКСГ) „Марица” – Пловдив, „Вихър” – Варна, „Устрем” – Добрич и председателят на 
Контролния съвет (КС) на НСФСГБ Снежанка Кирчева. 

По т. 1, бе обсъден и приет отчета на УС за дейността на НСФСГБ за 2012 г. Председате-
лят на НСФСГБ Димитър Парапанов поясни, че предстои последна редакция на устава на Меж-
дународната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ) относно по-голяма демократичност 
към членовете, за да се регистрира. Изказаха се благодарности към ОСКСГ „Вихър” за инициати-
вата и отличната организация на Турнира по канадска борба, шахмат и спортна табла за сляпо-
глухи, проведен с финансовата помощ на Община Варна на 29 и 30.08.2012 г.  

 През изминалата година четирите ОСКСГ завою-
ваха медали и призови места, от които на първо място е 
„Марица” – Пловдив с 40 медала: 11 златни, 16 сребър-
ни и 13 бронзови; на второ място е „Вихър” - Варна с 
24 медала: 7 златни, 10 сребърни и 7 бронзови; на трето 
място е „Устрем” – Добрич с 16 медала: 5 златни и 11 
бронзови; и на четвърто място е "Августа” – Стара За-
гора с 10 медала: 2 златни, 1 сребърен и 7 бронзови. 

 По т.2 бе приета програмата за дейността на 
НСФСГБ за 2013 г. Ще се работи за получаване на ли-
ценз за спортна дейност от Министерството на физи-
ческото възпитание и спорта. Спортистите ще се вклю-
чат в спортните състезания на 10-ти Юбилеен празник 
на специфичните възможности на сляпо-глухите, орга-
низиран от НАСГБ. Да се съдейства на сляпо-глухите 
спортисти за основаване на нови ОСКСГ в Асеновград, 
Бургас, Перник, Русе, Сливен, Шумен. Очаква се про-
веждане през месец юни 2013 г. във Варна на Турнир 
между ОСКСГ по канадска борба и спортна табла. 
Прие се, при провеждане на турнира и други състеза-

ния между клубовете да има паритет чрез определяне на броя и имената на състезателите, на кои-
то постиженията да се зачитат за отборно класиране; задължително да се провеждат технически 
конференции преди провеждането на спортното мероприятие; средствата по съвместното мероп-
риятие да се осигуряват от клуба домакин и другите клубове, които се включват. НСФСГБ да по-
пуляризира спортове, подходящи за Параолимпиада, като подготви спортисти в леката атлетика 
за следващите параолимпийски игри след четири години. 

По т. 3 бе приет отчета на Контролния съвет на НСФСГБ за 2012 г. Средствата във феде-
рацията се набират само от членски внос от клубовете (по 15 лв. на клуб, или общо 60 лв.) и не са 
били извършвани разходи за периода 26.04.2012 г. – 22.03.2013 г. 

По т. 4 бе решено, размера на членския внос на всеки ОСКСГ за 2013 г. към НСФСГБ да 
остане 15 лв.  

Снежанка Кирчева 



 6 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 На 13 март 2013 г. в сградата на Съюза на слепите в България, ул. Найчо Цанов 172, се про-
веде пресконференция по повод стартирането на проект „Създаване на Център за подкрепа и це-
лева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси”. Проектът се 
реализира по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Съпричастност”, При-
оритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” с финансовата под-
крепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз. 

 

 На пресконференцията при-
състваха и: г-н Христо Семерджи-
ев, редактор на публицистично пре-
даване в БНТ; редакцията на сп. 
„Зари”, печатен орган на ССБ; г-жа 
Йорданка Димитрова, журналист 
във в. „Тишина”; г-жа Мира Попо-
ва, журналист в радио Алма Матер; 
г-жа Снежанка Кирчева, редактор 
на сп. „Звук и светлина”, печатен 
орган на НАСГБ; г-жа Соня Заха-
риева, директор на Център за соци-
ална рехабилитация и интеграция – 
Перник; г-н Иван Янев, председа-
тел на спортната федерация към 
ССБ и експерт в министерството на 
образованието, младежта и наука-
та; г-н Асен Алтънов, председател 

на РСО на ССБ в гр. София. 
Ръководителят на проекта подчерта, че: Центърът за подкрепа и целева ориентация на 

хора със зрителни увреждания се създава като нова структура на ССБ – обособена част от 
дейността на Съюза. До момента подобни структурни единици не са функционирали в рам-
ките на национално представителната организация за хората със зрителни увреждания. Ед-
на част от дейностите, които ще изпълнява Центърът, досега епизодично, при необходи-
мост, без системен подход са се изпълнявали от различни специалисти и експерти, работе-
щи в ССБ, в изпълнение на клаузите на неговия устав. Със създаването на новата структу-
ра ще се постигне необходимата всеобхватност и обвързаност на действията, подчинени на 
една системна цел и концентрация на ресурсен и кадрови потенциал. 

Местата на изпълнение на дейностите по проекта са София и още 15 града – Пловдив, 
Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Кърджали, Монтана, 
Плевен, Дряново, Русе, Шумен и Силистра, в които ще се разположат изнесените офиси на Цен-
търа, а продължителността на проекта е 20 месеца. 

Основната цел на проекта е Създаване на предпоставки за активно социално включване 
на хората със зрителни увреждания чрез широко популяризиране и практическо приложение на 
политиките за равни възможности и социално включване. 

А специфичните цели, свързани със създаването на този Център за подкрепа и целева 
ориентация на хора със зрителни увреждания и неговите изнесени офиси са: 
 Промяна на  жизнения статус на хората със зрителни увреждания и оказване на подкрепа за  

по-активно участие в обществения живот. 
 Популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално 

включване. 
 Оказване на активно въздействие върху обществените нагласи към уязвимите групи, посте-
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пенна промяна на предразсъдъци, наслоени негативни стереотипи и изграждане на доверие 
към хората със зрителни увреждания. 

 Преодоляване на психологическите бариери на работодателите чрез запознаването им с тру-
довия потенциал на хората с нарушено зрение и мотивирането им да ги приемат на работа. 

 Изграждане на устойчиви модели за комуникация, диалог и партньорство с институциите, 
реализиращи държавната политика за интеграция на хората със зрителни увреждания. 

 Подкрепа на зрително затруднените лица в усвояването на умения за самостоятелен, досто-
ен живот и успешно справяне с житейски ситуации чрез повишаване на самооценката им и 
мотивация за личностна реализация. 

 Подготвяне на близките на хората със зрителни увреждания за превръщането им в основен 
фактор при формиране на личността на незрящото лице. 

 Създаване на условия за публично представяне на хората с нарушено зрение чрез изяви в 
областта на културата и спорта. 

 
Представени бяха основните 
дейности, предвидени в проек-
та както следва: 

 1.1. Дейности за работа със 
средата: Информационни дейнос-
ти. 
 1.2. Дейности за работа със 
средата: Изкуството – среща на два 
свята и форма на интеграция. 
 1.3. Дейности за работа със 
средата: Спортът – средство за со-
циално включване, укрепване на 
волята за успех. 
 2. Индивидуална работа с хо-
рата с увреждания и тяхното обк-
ръжение: Подкрепа за избор на 
професия, повишаване на знания за 
успешно кандидатстване в колежи 
и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация. 
 3. Създаване на модели за сътрудничество на местно и регионално ниво: Развиване на фор-
ми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на ус-
ловия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение. 
 4. Индивидуална работа с хората с увреждания и техните близки: Посредничество за профе-
сионална реализация на хората с нарушено зрение. 
 5. Индивидуална работа с хората с увреждания и техните близки: Повишаване на потенциа-
ла за социално включване на хората със зрителни увреждания чрез индивидуална и групова рабо-
та за придобиване на нови умения и консултация на техните близки. 
 6. Визуализация и публичност. 
 7. Управление и мониторинг на проекта. 

Подчертано беше, че целевата група, към която е насочен проекта е: на първо място Съю-
зът на слепите в България, заедно с всички свои структури и цялата си членска маса; на второ 
място са специализираните предприятия на ССБ, функциониращи в осем града на страната. 

Конкретният брой на активно участващите в реализацията на проекта, а значи и непосред-
ствено възползващи се от конкретните му резултати ще бъдат не по-малко от 1620 лица със зри-
телни увреждания и техните семейства. 

Бе разяснено, че очакваният ефект от изпълнението на проекта ще се прояви в няколко 
насоки: 

1. Ще бъде обхваната голяма част от целевата ни група, тъй като реализацията на проекта 
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реално ще се осъществява на територията на цялата страна посредством разкритите изнесени 
офиси. Изнесените офиси ще ни дадат възможност да направим достъпна услугата за придоби-
ване на основни умения за пълноценен самостоятелен живот не само в големите градове, а и в 
малките селища, намиращи се в обхвата на офиса. Усвояването на тези чисто битови умения от 
ежедневния живот води след себе си и такива последици, като придобиването на ново самочувс-
твие и мотивация за изява на личността. Не случайно в проекта са заложени дейности, свързани 
с личностната изява, наблягаме върху това, което могат, стараем се да развием тези умения, за-
щото те ще дадат на отделната личност вярата в способностите й, чувството за равнопоставеност 
и оттам мотивацията за развитие и активно социално включване. 
 2. Изпълнението на 
проекта има дългосрочен 
положителен социален, об-
щообразователен и иконо-
мически ефект. Той ще се 
отрази върху личната жи-
тейска съдба на всяко лице 
със зрителни проблеми, на 
хората от близкото му обк-
ръжение, на общностите, 
към които те принадлежат. 
Обучението и рехабилита-
цията ще насърчат преодо-
ляването на изолацията и 
затварянето, ще стимули-
рат стремежа към повече 
самостоятелност и незави-
симост от чужда помощ. 
Включените в планираните 
дейности по проекта целе-
ви групи ще придобият умения за самостоятелно участие на свободния пазар на труда, ще се по-
виши техният интелектуален и творчески потенциал, което ще доведе до подобряване на качест-
вото на живот. Срещите с успешно реализираните хора ще бъде стимул и пример за останалите, 
че и хората със зрителни увреждания могат да бъдат пълноценни граждани и др. 
 3. ССБ има на територията на страната разкрити структури, които разполагат с добра мате-
риална база и кадри, с необходимия опит за работа с незрящи. След реализацията на този проект 
те ще имат по-добра квалификация и умения и като служители на ССБ ще могат да оказват не-
обходимата подкрепа на незрящите хора. ССБ отделя средства и ще продължи да го прави за 
провеждането на репетиции, за осигуряване на музикални педагози, спортни треньори, за подоб-
ряване на компютърната грамотност и използването на говорящи програми, за да създаде необ-
ходимите предпоставки за по-значимо социално включване и интеграция на хората със зрителни 
увреждания. 

Всички присъстващи внимателно изслушаха представената от екипа по управление на 
проекта подробна информация за целите и дейностите на проекта. 

Конкретизиращи въпроси относно някои дейности заложени в проекта, зададоха г-н Се-
мерджиев, г-жа Попова, г-н Янев и г-жа Петкова от редакционния колектив на сп. „Зари”. Ръко-
водителят отговори точно, ясно и изчерпателно на зададените въпроси, като даде примери на 
слабости и пречки, с които се сблъскваме ежедневно. От отговорите се разбра още повече необ-
ходимостта от този център за хората със зрителни увреждания. След отговарянето на всички 
въпроси, пресконференцията приключи. 

Снежанка Кирчева 
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В ТО – Шумен:  

ОТНОВО СПАЗИХМЕ ТРАДИЦИЯТА 

Всяка година шуменските сляпо-глухи сме верни на традицията в отбелязване на мартенс-
ките празници. На 01.03.2013 г. групата „Фокус” от осем сляпо-глухи члена бяхме поканени на 
интервю от БЧК. Честитихме си празника и се закичихме с мартеници за здраве, много късмет и 
берекет. Интервюто се проведе от червения кръст, като въпросите бяха от рода на: Какво прави 
живота на възрастните хора и тези с увреждания по-добър; какво прави живота им труден; труд-
ности, свързани с здравеопазването; предложения за подобряване на здравните услуги; финансо-
вите проблеми; как възрастните хора могат да са полезни на обществото и др. Всички присъства-
щи взеха активно участие и изказаха своето мнение. От БЧК останаха много доволни и ни пока-
ниха отново да им гостуваме. 

На 03.03.2013 г. по случай 
Националния празник на България 
на площад „Кристал” се състоя тър-
жествен ритуал, посветен на 135 го-
дишнината от подписването на Сан 
Стефанския мирен договор. Присъс-
тваха народни представители, замес-
тник областни управители, кмета на 
община Шумен и др. Ние, горепосо-
чената група от сляпо-глухи члено-
ве, присъствахме на това тържество. 
Поднесохме цветя на паметниците, 
свързани с освободителното движе-
ние и по този начин се включихме в 
празника на българската признател-
ност.  

 За 08.03.2013 г. се събрахме в 
читалище „Напредък – 1869”. Има-
ше уредена изложба „Акварел и малка пластика” – от шуменските художници Ива и Георги Геор-
гиеви. Творческо ателие „Хоби” към читалището бяха изготвили интересни мартеници, чиято цел 
беше да покаже историята им от създаването до днес. Всичко това се разгледа с интерес от наши-
те членове. Осмомартенското тържество беше открито от председателя – Янко Стайков. Изнесе 
се беседа за жените и 8-ми март. Прочетоха се три стихотворения за жената и майката. Група 
„Еделвайс” поздрави присъстващите жени с няколко изпълнения. Дойде ред и на кулинарната 
изложба. Красивите вкусотии грабнаха очите на всички. Жури в състав: Надя Раденкова – секре-
тар на читалището и Розалина Стефанова – читалищен организатор, класираха изделията. Първо 
място спечели красивата пита на Йорданка Стайкова, две втори места взеха кифлите на Сабиле 
Исмаил и тригуните на Върбина Станкова. Трето място – соления кекс на Войка Димитрова. 
Всички получиха награди за положения труд, а останалите се почерпихме с изложените вкусо-
тии. Тържеството продължи с неизменната викторина с въпроси от живота на организацията. 
Следващите игри повдигнаха още повече настроението на присъстващите. В играта „Най-секси 
облечена жена” се състезаваха седем жени. Журираха останалите членове. Първите места заеха 
Войка Димитрова, Йорданка Стайкова и Елена, а всичките седем жени получиха награди – пло-
дове: банани, портокали, ябълки и лимони. Тържеството завърши с танци и хора. Разделихме се с 
пожелание за здраве и до нови срещи на първа пролет и Великден. 

Върбина Станкова  
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В ТО – Добрич 
ДА СЪХРАНИМ ВЕДРОСТТА И ОПТИМИЗМА СИ 

 

И тази година още през януари месец започнахме подготовката за баба Марта, като заку-
пихме бяла и червена прежда и редовно се събирахме, за да сътворим най-разнообразни модели, 
от които преобладаващи бяха за ръка. С тях зарадвахме всички наши приятели от цялата страна.  
 На трети март поднесохме цветя на паметник Цимерман по повод националния празник. 
Смирено се поклонихме пред героизма на нашите освободители.  

За 8-ми март – празника на жената, организирахме изложба с конкурсен характер за най-
красиви сладки. Целта бе да докажем на обществото, че и сляпо-глухите домакини са добри ку-
линари. В началото на тържеството председателката приветства всички присъстващи, като им 
пожела да се изправят като тревата, когато ги газят, като кокичето – да търсят топлина и под сне-
га дори, и като звездите – близки и далечни, да раздават любов и светлина. Стоянка Жекова нап-
рави художествен очерк на най-популярните българки, които са оставили светла диря след себе 
си. Стихове за майката рецитираха Светла Маринова, Стоянка Жекова и Калинка Ковачева. Му-
зикални поздравления направиха Мария Паскалева и Мария Андреева. От присъстващите 21 же-
ни, в конкурса за най-красиви сладки се включиха 13 човека. Избрахме жури с председател Ма-
рия Паскалева. Сладките бяха изкусно аранжирани и журито се затрудни при определяне на но-
минациите. В края на краищата първото място бе присъдено на Марийка Атанасова, второто на 
Руска Иванова, а третото грабна Красимира Петкова. Определени бяха и две поощрителни награ-
ди – на Иван Георгиев и Калинка Ковачева. Отличилите се получиха предметни награди. Тържес-
твото завърши с дегустация на сладките. Вдигнахме и наздравици за здраве и благополучие на 
всички жени от асоциацията. 

Нека успеем да съхраним нашата ведрост и оптимизъм и в бъдеще! 
* * * * 

ПРОЛЕТЕН ЕТЮД 
 На 21-ви март се събрахме 13 души от ТО на сляпо-глухите от гр. Добрич за пролетна раз-
ходка в градския парк. Времето беше топло и слънчево, което ни предразположи благоприятно. С 
шеги и закачки вървяхме из красиво оформените алеи на парка. Събирахме коприва и глухарчета. 
Други си направиха букетчета от горски теменужки. Отдъхнахме с чаша капучино сред природа-
та. На връщане с удоволствие забелязахме основния предвестник на пролетта – щъркел, който 
поправяше старото си гнездо, та когато се завърне и нежната половинка, домът да е уютен. Вър-
вяхме и разсъждавахме, какво ли си мисли тази дългокрака птица? Вероятно се радва, че отново е 
в своя дом. 

Блока подготви: Калинка Ковачева 
 
 

В ТО – Горна Оряховица 
ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДНО 

 
 Ръководствата на ТО-ССБ и ТО – НАСГБ Горна Оряховица се събраха и взеха съвместно 
решение да отпразнуваме трите празника в едно, а именно: Трифон Зарезан, осми март и първа 
пролет. Понеже са близки един след друг съгласихме се, че с едно събиране можем да отпразну-
ваме всичките. Мероприятието проведохме в ресторант „Плевенчето”, където имаше музика, коя-
то предразполагаше за доброто ни настроение. Ръководствата бяха подготвили томбула, на която 
за награди имаше малки късметчета, но въпреки това те направиха хората доволни и щастливи. 
Имахме си и един кумир – Иван Кожухаров, който през цялото време не спря да ни разсмива със 
своите смешки. По-младите потанцуваха, а накрая всички се хванахме на едно голямо хоро под 
звуците на Дико Илиев. Така отпразнувахме пролетните празници с надеждата отново скоро да се 
съберем и повеселим. 

Иван Лицов 
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В ТО – Асеновград  

СЪРЦАТА ЗАТРЕПТЯХА С КРАСОТАТА НА ЦВЕТЯТА 

 Навън се запролети и децата като птички чуруликат. Слънцето повече грее, а март ни из-
пълва с много радост и надежда. Веселие и добро настроение изпълни клуба на ТО-ССБ и 
НАСГБ – Асеновград. Точно на деня на хубавия празник осми март, вълненията бяха в положи-
телна насока и лицата пролетно сияеха. Красивите момичета с български носии от ДГ „Н. Хвой-
нова” с ръководител Ст. Караилъков, поднесоха цветя и мартенички на всички дами, както и по-
даръците от организацията. Те изпълниха китка родопски народни песни. Председателят Иван 
Шопов поздрави присъстващите със стихотворението „Добрите очи на мама” и пожела много 
здраве и весели дни. Дамите се представиха с вкусни специалитети и сладкиши, в които бяха вло-
жили цялото си сърце, а кавалерите поднесоха почерпка с отлежали асеновградски вина. Най-
много бяха овациите за лъкинската баница на Лина. Във викторината най-активни бяха Камбуров 
и студента Рейхан Караюсеин. В сценария имаше слово за жената и стихове в изпълнението на 
Здравка Александрова и Елена Янакиева. Песните и китарата на Мишо повдигнаха още повече 
настроението. Незабравим ще остане този празничен ден за асеновградчани, изпълнил с много 
радост душите на всички. 

Сърцата ни затрептяха с топлината на пролетното слънце, с красотата на цветята! 

 

Славка Ставрева 

В ТО – Плевен  

ЕДИН ДЕН СРЕД ПРИРОДАТА 

 

По решение на ТУС на ТО – НАСГБ Плевен, сляпо-глухите посрещнахме първия пролетен 
ден сред природата. Още от сутринта се очертаваше топъл и пролетен ден. Около 10 часа групата 
добре екипирана потегли към местността „Таварна”, която се намира на 3 км. от гр. Левски. През 
нея тече р. Осъм, която огражда града от 3 страни – юг, изток и север. „Таварна” е гориста мест-
ност и към нея води сенчеста екопътека за пешеходци с брезички и пейки за отдих и асфалтирана 
алея за автомобили. Около реката има няколко хижи и ресторант „Таварна”. Топлото време, хуба-
вото настроение, смехът и песните не ни позволиха да разберем как пристигнахме в гората. Тя 
беше окъпана от топлото, пролетно слънце и веселия птичи хор, който огласяше околността. Го-
рата току-що бе започнала да намята зелена дреха, а на фона на свежата окъпана трева се срещаха 
островчета от бяло кокиче и синчец. Разходихме се и всеки бе набрал букетче и торбичка с коп-
рива. След това седнахме на почивка в заведението на сладка раздумка и чашка ароматно кафе. 
Собственичката – наша приятелка и спонсор Стефка Владимирова ни направи отстъпка от цена-
та, за което й благодарим. Тези няколко часа сред природата ни заредиха с нови сили след студе-
ната зима. Освежени, весели и доволни се прибрахме по домовете си. 

Иванка Христова 
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В ТО – Неделино  
ПОДАДЕНА РЪКА 

 
 На 10.04.2013 г. най-после членовете на ТСО-ССБ и ТО-НАСГБ Неделино откриха своя 
клуб за хора с увреждания, отпуснат от кмета на Община Неделино – Стоян Беширов. Членската 
маса е щастлива и не може да се отблагодари за прекрасния подарък, направен от кмета. Но бла-
городството не стига до тук, а секретарката Румяна Караиванова е оборудвала клуба с всичко не-
обходимо, като дарение. Сега членовете на Неделино има къде да се събират, да творят, да про-
веждат своите мероприятия, своите репетиции и т.н. Нямаме думи да опишем радостта си и щас-
тието, с което ни дариха в тези тежки времена тези благородни хора. Гордеем се, че те са от Об-
щина Неделино и ние родопчани сме под тяхното крило. Занапред се задължаваме да представя-
ме Общината с почетни места във фестивалите и концертите, където участваме през годината. Не 
че досега не сме се класирали и представяли отлично, но от сега ще бъдем още по-дейни и отго-
ворни. 

На добър път, Неделино! 
Стойко Карамфилов 

 

 

В ТО – Пловдив  
ТРИУМФЪТ НА ПЛОВДИВЧАНИ 

 

На 6 и 7 април 2013 година в град Поморие се проведе държавното първенство по канадс-
ка борба. Заедно със здравите спортисти в него взеха участие и хората с увреждания. Тазгодиш-
ното първенство за пореден път определи националния отбор който ще представя България на 
еврошампионата в град Друсканикайте – Литва. След откриването в театралната зала на читали-
ще „Просвета” около 13.00 ч. започнаха борбите. На масата, където се състезаваха хората с физи-
чески увреждания първи излязоха жените в категория до 65 кг. Спортен клуб „Марица” – Плов-
див взе участие в тази категория с три състезателки. От трите ни представителки единствено до 
финала достигна Ася Бурова. На лява ръка тя зае второ място. Във втория състезателен ден на 
дясна ръка след ожесточена борба, Ася успя да се наложи над досегашната фаворитка Лада Ха-
джиева и напълно заслужено стъпи на най-високото място на почетната стълбичка. В горната ка-
тегория над 65 кг. на лява ръка на Снежанка Кирчева не и достигна много малко за да влезе във 
финалната тройка, а на дясна ръка, донякъде и съдийското недоглеждане, я лиши от медал. 

При мъжете в категория до 80 кг. нашите представители направиха приятно впечатление в 
лицето на стария боец Никола Стоянов и новото попълнение на клуба Венцислав Георгиев. Кольо 
Стоянов след успешни схватки достигна до полуфинала и там отстъпи второто място на пазар-
джишкия тигър Тихомир. В горната категория над 80 кг. страхотна изненада поднесе Венцислав 
Георгиев. Той е при нас от една година. Венци се занимава с канадска борба съвсем отскоро, но в 
Поморие доказа, че в бъдеще на него може да се разчита за добро представяне. Спечелените от 
Венцислав Георгиев едно второ и едно трето място са успех и за него, и за пловдивчани като ця-
ло.  

На държавното първенство в Поморие за първи път се направи и отборно класиране за 
клубовете при инвалидите. Когато започна обявяването, всички тръпнехме в очакване на резулта-
тите. На трето място се нареди отбора на „Родопи” – Кърджали, на второ „Успех” – Дряново, а на 
първо място с 56 точки „Марица” – Пловдив. Радостта ни беше неописуема, и чак, когато вече 
пътувахме към Пловдив осъзнахме колко е важно отбора да бъде сплотен и всеки освен за себе си 
да мисли и за представянето на клуба. Този начин на мислене води наистина до големите успехи 
и дано първата шампионска титла не бъде единствена. 

Кирил Дамянов 
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СРЕЩА НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР 
(Малък разказ по действителен случай) 

 
В памет на Никола Василев – маршала, 
 известна сред невиждащите хора 
 личност в недалечното минало. 
 

Един-два пъти в седмицата старият учител отиваше на женския пазар, не за да купи нещо, а 
ей така, както той казваше: „за удоволствие, сред изобилието на майката природа”. 

И днес, както обикновено без да бърза вървеше между сергиите и изсипаните на земята 
купчини всевъзможни плодове и зеленчуци. Спираше се тук-там, разглеждаше, поздравяваше се 
с познати продавачи, разменяше по някоя и друга дума. Неочаквано сред пазарния шум до ушите 
му достигна песен. Заслуша се, мелодията идваше откъм другия край на пазара. Обърна се и 
тръгна по посока на песента. Колкото повече наближаваше по-ясно различаваше мелодията и 
гласа на певеца. Тъжна, протяжна, народна песен от странджанско и мек, приятен, мъжки, мла-
дежки глас. Стори му се, че гласът му е познат, но не си спомняше откъде. Като наближи съвсем 
видя и самия певец. Накрая на тротоара стоеше слабичък, висок младеж с прихлупен ниско над 
очите избелял каскет, осемнайсет-деветнайсет годишен. В едната си ръка държеше тояжка, дру-
гата бе протегнал за милостиня. “Или е сляп, или е сакат” помисли си учителят. Приближи се до 
десетината слушатели, наобиколили момчето. “Той е, той е” повтори на глас, разбута хората и 
застана до него. Изчака да свърши песента и сложи ръка върху рамото му.  

– Кольо, какво правиш тук? 
 Момчето трепна, обърна се, протегна напред ръце и радостно извика 

– Г-н учителю?  
Двамата се прегърнаха. Кольо беше негов ученик в института за слепи. Преди две години, 

когато се пенсионира, същата година Кольо завърши института и си отиде на село. 

– Какво правиш тука? – повтори учителят въпроса си.  

– От немотия, г-н учителю – заговори тихо и тъжно младежът. Две години нашите ме храни-

ха, опитах да плета кошници – не стана. Исках да пея по сватби, пак не се получи. И един ден 

така ми докривя, качих се на влака и дойдох в София. Е, един път ме свалиха, че бях без билет, 
ама качих се на друг влак и ето ме тук. Няколко дни се мотах из гарата, но един човек ме доведе 
на пазара. От началото ме беше срам, свикнах и сега с песните си изкарвам по някоя пара за 
хляб.  

– Иначе къде си нощем – попита пак учителят. 
– Никъде, тук между сергиите, по пейките. 
– А защо не си отишъл в дружеството на слепите? Там имат една стая за такива като теб. 
– Не зная къде е. Разпитах още на гарата, поинтересувах се и тук на пазара, но никой не можа 
да ми каже къде е. 

– Аз го зная къде е – на площад Славейков. Хайде ела ще те заведа – бай Стефан Ненков е 

добър човек, ще ти помогне. Ще те устрои някак. – Учителят го хвана за ръка и те тръгнаха.  
– Къде го поведе, остави го да ни попее още – чу се глас зад тях. 
– Ще ви попее, ще ви попее, но друг път – отговори без да се обръща стария учител и двамата 
се скриха в навалицата. 

Владимир Желев  
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БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ 

- продължение - 

 Още преди да съмне, един нетърпелив гост чакаше пред крепостните порти на Трапезица, за 
да вдигнат желязната решетка. В ръцете си държеше венец от зелени листа и росни цветя. Добрил 
спря пред портите на Смилецови и застана нерешително, загледан нагоре към затворените про-
зорци. След това окачи венеца на портата и бързо се отдалечи. Ала след един час отново стъпките 
му го върнаха назад, към същото място. Този път портите и прозорците бяха отворени. Оттам из-
литаха свежи момински гласове и смехове. Той надникна през открехнатите врати. На двора ня-
колко млади девойки плискаха лицето си в менче с вода. След всяко плискане една висока, хуба-
ва жена казваше: 
 — Да си румяна като това червено яйце… Да си здрава и весела като това цвете… 
 Помамена от чудна сила, Януда се извърна и погледна към портата. Разпери ръце и водата 
изтече между пръстите й. Тих вик се откъсна от гърдите й. Болярката проследи взора й и вдигна 
учудено вежди. Набързо повикан страж настигна художника надолу, по стръмната уличка. 
 — Майсторе, викат те в болярския дом. Ела с мене. 
 Добрил изтръпна. Побледня. Почервеня. Безумец… 
 — Моята роднина се запознала вчера с тебе на тържеството. Благодаря ти, че си й услужил, 
като си сторил място да мине напред. Значи, ти си учил при майстор Драгана? Ето какво. Ще ти 
възложа една поръчка. Искам да изографисам нашия нов параклис в Батошово. Също тъй както 
са изписани тукашните болярски църкви. Върви, разгледай ги. И ми се обади кога ще можеш да 
дойдеш при нас в градището ни край Росита… 
 Добрил слушаше чудните слова и му се струваше, че чува ангелско пеене. В съседната стая 
тихо се смееха младите моми. Над всички други особено се отделяше един чист полудетски, по-
лудевически глас, който казваше: 
 — Пуснете ме… Ще го питам: като рисува икони, виждал ли е света Богородица? 
 Още по-високо зашушнаха младите моми. Болярката се усмихна. 
 — Дъщеря ми Десислава все се чуди как шаръчиите рисуват неща, които се виждат само в 
рая. 
 Всъщност майстор Добрил бе наистина в рая. След четири дни, когато замина за Драгиже-
во, за да се обади на старите си родители, на лявата му ръка блестеше годежен пръстен.  

Етърът лениво влачеше бистрите си зеленикави води. Бе топло и тихо. Безоблачното небе 
се разстилаше равно, чисто, сякаш разляно синило, мамейки очите, затваряйки клепките в умора. 
 Добрил слезе от коня си, върза го за една червена върба, хапна набързо от храната, която 
носеше в кожената си чанта, преметната зад седлото, изтегна се под една приятна прошарена сян-
ка и леко дремна в кратка почивка. След това се съблече, остави дрехите си до рекичката, гмурна 
се в кротко течащите топли води, заплува, остави се да го носи течението на бързеите, щастлив и 
безпаметен, с препълнено от ведрина сърце. 
 Батошовската болярка бе склонила майката на Януда да си даде думата, трогната от буй-
ността на чувството, което увличаше двамата млади. Дори бе обещала да им стане кума заедно с 
великия боляр. А освен това бе дала и работа на младия художник. И ето че той вече почваше сам 
да печели хляба си. Всички земни блага се бяха струпали отведнъж връз него. Любов, почести, 
пари… Това, за което бе тъй дълго бленувал, внезапно, като по чудо, се бе осъществило. Да изог-
рафиса сам цял един параклис… По подобие на търновските, на тия, които майстор Драган бе 
изписал по Трапезица… 

 Фани Попова Мутафова  

из книгата „Последният Асеновец” 
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34 ГОДИНИ ОТ ИЗЛИТАНЕТО НА 

 ГЕОРГИ ИВАНОВ В КОСМОСА 
 

Българската следа в космическото дело е дълбока 

и значителна в световната история. Трудът на редица 

учени и астронавти отреждат на България място между 

основните космически сили на XX век. Страната ни се 

прочува като третата държава в света след САЩ и бив-

шата СССР, която изпраща храни в космоса. Също така 

България е основоположник на създаването на космичес-

ки оранжерии. Днес ще си припомним за най-прочутия 

българин, посветил силите си да отведе човечеството из-

вън границите на планетата Земя. 

 Първият български космонавт – Георги Иванов Ка-

калов е роден в Ловеч на 02.07.1940 г. в семейството на 

Анастасия и Иван Какалови. Родната му къща е в Архи-

тектурно-исторически резерват „Вароша“. Като ученик 

се занимава с парашутизъм. Завършва Средно смесено 

училище „Тодор Кирков“ в Ловеч (1958 г.). По време на 

космическите мисии му се дава името Георги Иванов, за 

да се избегне срамното значение на руски на фамилията 

на българина (на руски какал значи посерко). През 1958 г. Георги постъпва в армията, а през 1964 

г. напуска Военновъздушното училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия с диплома за 

инженер-летец и правоспособност за пилот първи клас. През 1984 г. защитава дисертация и става 

кандидат на физическите науки. Георги Иванов се прочува, когато през 1978 г. бива избран за 

член на втората група от съветската програма „Интеркосмос“, посветена на осъществяването на 

пилотирани и непилотирани космически мисии. Всички членове на тази програма са били подла-

гани на суров подбор, за да може да се изберат най-добрите кандидати за отговорната и вълнува-

ща задача на полет в космоса. В това число не прави изключение и българинът Георги Иванов, 

който се включва през 1977 г. в подбор на космонавти. Всички кандидати за мястото са военни 

летци с висше образование и минимум 3 години стаж като летци. Както се и очаква, интересът е 

огромен и стотици военни пилоти подават своите заявления с надеждата да бъдат избрани за по-

лет в космоса. Желаещите, отговарящи на първите изисквания, преминават през основни лекарс-

ки прегледи, изключително натоварващи, които включват пълни кръвни и физически изследва-

ния, тест на вестибуларния апарат, който е много тежък за организма на повечето хора, както и 

редица други, които отнемат общо период от две седмици. Условията, на които са подложени 

летците са толкова тежки, а изискванията – толкова високи, че остават 15 кандидати, които мина-

ват през нова цедка и накрая биват селектирани четирима за заминаването в Москва. Между че-

тиримата са Георги Иванов и Александър Александров – дубльор на Иванов във втората група от 

програмата „Интеркосмос“, а по-късно също участва в космически полет. След медицински прег-

леди в Москва и други тестове изборът бива сведен до Георги Иванов и така той е избран да бъде 
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първият българин, полетял в космическото пространство. Така на 10.04.1979 г. българинът излита 

в космоса след дълга подготовка, продължила цяла година. По време на полета си, който трае 1 

ден, 23 часа и 1 минута, той поставя редица рекорди, които остават неподобрени и до днес. Геор-

ги Иванов става човекът с най-бързо развиващата се военна кариера в историята. На 10 април той 

е с чин капитан. Качвайки се на космическия кораб, е произведен в чин майор. Летейки в косми-

ческа орбита, получава чин подполковник, а в деня на приземяването е произведен в чин полков-

ник. Така той минава през 4 стъпала във военната йерархия в рамките на само 2 дни. 

 Георги Иванов също е рекордьор в хлад-

нокръвието. Неговият пулс е най-спокойният 

в историята на космонавтиката. Дори в най-

напрегнатите моменти от космическата мисия 

неговият сърдечен ритъм не надвишава 74 

удара в минута. Също така по време на мисия-

та, в която участва космонавтът, за пръв път 

се случва корабът „Союз-33“ да кацне с резер-

вен двигател. Това се случва поради техничес-

ки проблем, който изисква преизчисляване на 

скоростта, за да може корабът да се скачи с 

орбиталната станция „Салют-6“. Докато про-

тича това преизчисление, прегаря част от дви-

гателя. Този опасен и непредвиден проблем 

изисква подмяна на двигателя. Въпреки въз-

никналата кризисна ситуация пулсът на геро-

ичния космонавт не надвишава своите ниски стойности. Той слага и друг прецедент в летателна-

та история, с който демонстрира своето мъжество. Смелият българин е известен като първия, 

дръзнал да се опълчи на исканията на бащата на съветската космическа програма Сергей Коро-

льов. Руснакът е бил изключително суеверен. Пример за това е неговата наредба да не се извърш-

ват космически полети в понеделник – практика, която се спазва и до днес, макар и корените й да 

не са нищо друго освен суеверие. С подобни мотиви Корольов се обявява и срещу мустаците! Да, 

според него мустаците на космонавта Виталий Жолобов са фактор в протеклите технически 

проблеми в полета на втория. Затова Корольов издава заповед на Иванов да обръсне мустака си 

за своята мисия. Тъй като българинът бил изключително привързан към този елемент от своята 

визия, той категорично отказал. Спорът накрая трябвало да бъде решен не от друг, а от самия Ле-

онид Брежнев, който накрая отсъдил в полза на българина и мустака му. С тази случка Георги 

Иванов е запомнен в съветската космическа история с това, че е защитил до последно позициите 

си пред авторитетния руснак. 

 Сблъсъкът със Сергей Корольов, разбира се, е само епизод от живота на българина, целящ 

да покаже силата на неговия характер. Истинският му принос за родната и световната космическа 

дейност естествено се корени в останалите му подвизи, за които той е достойно награден с реди-

ца почести. 

Източник: Общомедия 
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ПЛЕТЕН КОЗУНАК  
(предложение на Александра Тодорова от Шумен) 

 Продукти: 1 кг. брашно, 5 яйца, 1 яйце за намазване, 1 ч.ч. прясно мляко, 1,5 ч. захар, 40 гр. 
мая, 250 г. мазнина, половин чаша орехови ядки, 50 гр. стафиди, кората на 1 лимон.  
 Начин на приготвяне: Омесва се козуначено тесто, като се прибавят стафидите. След пър-
вото втасване се откъсват 6 парчета за 2 плетеници. Разточват се на масата на дълги рула и по три 
се изплитат. Оформените плитки се поставят върху намазнена тава и втасват отново. След това се 
намазват с разбитото яйце, накълцаните орехови ядки и кристалната захар. Пече се в умерена 
фурна. 
 

КОЗУНАЧЕНА ПЛИТКА НА БАБА 
(предложение на Илия Костов от Добрич) 

 Продукти: 1,5 кг. брашно, 7 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. олио, ч.ч. разтопена свинска мас, 2 ва-
нилии, кората на 1 лимон, 1 ч.л. сол, 250 гр. прясно мляко, 42 гр. прясна мая. За намазване: 1 яй-
це, 1 с.л. олио, щипка захар. 
 Начин на приготвяне: Разтворете маята в затопленото прясно мляко. От всички продукти 
замесете тесто, като прибавите брашното най-накрая. Месете около 15 мин. усилено – за да е ста-
нало хубаво тестото, би трябвало да не лепне и да се разтяга като конец, без да се къса. Когато 
тестото е готово, сложете го в тава и го покрийте с кърпа на топло. Оставете да втаса около 50 
мин. Разделете тестото на 3 големи топки. Издърпайте всяка, за да прилича на фитил. Заплетете 
трите фитила на плитка. Сложете я в намазана тава и я намажете със смес от яйцето, олиото и за-
харта. Печете в загрята фурна на 180 градуса около 50 мин. 
 

АГНЕШКА СУПА ЗА ГЕРГЬОВДЕН 
(от редакцията) 

 Продукти: 400 гр. агнешко месо, 50 гр. краве масло, 1 глава кромид лук, 2-3 стръка зелен 
лук, 1 к.ч. ориз, 1 с.л. чубрица, магданоз, 1 кубче зеленчуков бульон, 2 яйца, лимонов сок, смлян 
черен пипер и сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Месото се нарязва на дребни парчета и се сварява на тих огън. По-
солява се. Добавят се ситно нарязаният лук, оризът и маслото. Натрошава се и се прибавя кубчето 
зеленчуков бульон. Слагат се чубрицата, ситно нарязаният магданоз и черният пипер. Когато су-
пата е готова, тенджерата се сваля от огъня и се застройва с разбитите яйца с лимоновия сок. 
 Бележка: По желание като се сервира агнешката супа, към нея може да се добави лъжичка 
кисело мляко, подправено с чесън. 
 

АРОМАТНО АГНЕШКО РУЛО 
(от редакцията) 

 Продукти: 1 цял агнешки бут, сол, черен пипер, индийско орехче, 5-6 скилидки чесън, 2 
с.л. зехтин, 2-3 стръка прясна мащерка, 1 стрък пресен розмарин и 1 ч.ч. бяло вино. 
 Начин на приготвяне: Обезкостете агнешкия бут така, че месото да остане цяло. Разстеле-
те го върху найлон с по-мазната част надолу. Наръсете със сол, черен пипер и индийско орехче 
на вкус. Завийте месото на не много стегнато руло, завържете с кухненски канап и го оставяте да 
престои около 1 час. След това махате найлона, правите разрези в рулото и нареждате в тях наря-
заните на две скилидки чесън. Смесете зехтина със ситно нарязаните мащерка и розмарин. Поста-
вете месото в тавичка и с четка го намажете със сместа. Залейте с бялото вино. Покрийте тавата с 
алуминиево фолио. Печете в предварително загрята фурна до 180 градуса около 3 часа, като през 
последния час периодично изваждате тавата и заливате с останалия зехтин с подправки. 
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АГНЕШКА ПЛЕШКА С БИРА 

(от редакцията) 
Продукти: 1 бр. агнешка плешка, 1 ч.ч. бира, 1 ч.ч. вода, сол, бял или черен пипер, ри-

ган, чубрица, кимион, чесън на прах. 

Начин на приготвяне: Плешката се нарязва на парчета, които се поставят в тавичка, 
поръсват се с подправките. Изсипват се водата и бирата в тавичката и се покрива с фолио. Пече 
се на 200 градуса за около 2 часа. Когато месото е изпечено остава течност, към която се приба-
вя малко царевично нишесте за сгъстяване. Този сос е прекрасен за заливане на месото и гарни-
турата, която може да бъде разнообразна, въпрос на вкус.  

 

АГНЕШКИ КЕБАП С ГЪБИ 
(от редакцията) 

Продукти: 2 кг. агнешко месо от плешка, олио или масло, 1 с.л. универсална подправка, 
300 гр. гъби, червен пипер, 1 връзка зелен лук, 1 връзка магданоз, половин връзка копър, черен 
пипер на вкус. 

 
Начин на приготвяне: Месото се нарязва на хапки и се изпържва в сгорещената мазни-

на. Щом се зачерви, се овкусява с половината универсална подправка и се изважда в чиния. В 
същата мазнина се задушават и нарязаните на шайби гъби, след което се връща месото. Слага 
се червеният пипер и малко топла вода и продължава да се задушава. Когато месото и гъбите са 
готови, прибавят се ситно нарязаният лук, магданозът, копърът, черният пипер и останалата 
универсална подправка. Поднася се с картофено пюре. 

 
 

АГНЕШКИ КУРБАН 
(от редакцията) 

Продукти: агнешко месо – 500 гр., ориз – 1 к.ч., магданоз, сол, оцет и 2 бр. твърдо сва-
рени яйца. 

 
Начин на приготвяне: Месото се нарязва на дребни парчета, залива се със студена вода 

и се вари. Когато започне да омеква, се добавя измитият ориз. Чорбата се посолява на вкус и се 
доварява. Поднася се с нарязаните на дребно яйца, магданоз и оцет.  

 
 

КОЗУНАК С ГАЗИРАНА ВОДА 
(от редакцията) 

Продукти: 1 кг. брашно, 25 гр. мая (половин кубче мая), 4-5 с.л. кисело мляко, 250 гр. 
газирана вода, 4 яйца, 8 с.л. олио, 12 с.л. захар, 2 ванилии, 6 капки оцет, ядки и стафиди за де-
корация. 

 
Начин на приготвяне: Леко затопляме газираната вода и с нея размиваме 6 с.л. браш-

но, щипка захар и маята, оставяме да шупне на топло. Разбиваме яйцата, прибавяме киселото 
мляко, захарта, ванилиите, оцета, олиото и разбъркваме добре. Прибавяме шупналата смес на 
порции, замесваме гладко тесто, прибавяме стафидите и го оставяме да втаса. След това го раз-
деляме на 6 топки, от които правим фитили и изплитаме две плетеници, поставяме ги в намаз-
нена тава и ги оставяме пак да втасват на топло. Намазваме с яйце, поръсваме с кристална за-
хар, ядки и сусам. Слагаме козунаците в незагрята фурна и печем в началото на силна фурна до 
15-20 мин., след което намаляваме на умерена температура и допичаме.  



19 

ГАБРОВСКИ ШЕГИ 
 

 Габровец поправил покрива на съседката си – стара жена – и на тръгване тя взела да се 
одумва: 
 – То, синко как да ти се отблагодаря, какво да ти дам? Ей на, сливи да ти набера, ама са още 
зелени... Тиква да ти откъсна – още не е узряла... 
Пиленце да ти хвана – още са мънички... 
 – Че като са мънички, хвани ми двечки! – отвърнал късо той. 




 
 Габровски кръчмар сложил на видно място голяма табела: "Тук мезето без пари!" 
 Трупнали се хората, започнали да си поръчват – кой ракия, кой две, кой три... Ала когато 
взели да плащат, оказало се, че вместо по лев, една ракия струвала два лева. И вдигнали скандал. 
 – Вярно, че в другите кръчми е по лев – отвърнал кръчмарят. – Но тук пък мезето е без па-
ри!  




 Габровка замесила тесто – гости да среща с питка със сиренце. Опекла една – гостите я изя-
ли. Сложила втора – и нея изяли... Досвидяло и за трета и плеснала с ръце: 
 – Ама как съм ги премерила! Тъкмо гостите се наядоха и питките свършиха! 
 


 
 На габровско семейство дошли гости. Ала се позастояли по-дълго, та по едно време домаки-
нята подсетила мъжа си: 
       – Хайде, мъжо да си лягаме, че хората може да искат да си ходят!...  
 


 
 На сватбарска трапеза седнал и селският поп. Минали край масите момците – с ведрата ви-
но и ракия да разливат. И го попитали: 
 – Какво ще пиеш, дядо попе: вино или ракия? 
 – И бира! – отвърнал попът.   




 Един габровец отива до съседа и му казва: 
 – Комшу, голям проблем. Имам 15 гости ама само 10 стола, ти имаш ли свободни столове. 
 – Да. 
 – Идеално, значи ще ти ги пратя ония петимата. 
 




 Габровец кани свой приятел на гости: 
 – Ела ми утре на гости да видиш как черпи комшията..  
 




 На едни габровци им дошли гости, обаче им сервирали само хляб и домакина казал.  
  – Яжте хляба, че да донесем кокошката после. 
 Така ги подканял няколко пъти. 
 Яли гостите хляба и когато го изяли домакинът се провикнал: 
 – Жена, донеси кокошката да изкълве трохите! 
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: 
 

Задача 1: 
 На поляната има патици с един гъсок главатар. Един човек отишъл при гъсока и попитал: 
 – Колко сте? 
Отговорил му гъсокът: 
 – Колкото сме, още толкова, плюс половината ни, плюс четвъртината ни и плюс мен става-
ме сто! 
 Въпрос: Колко са патките на поляната?  
 
Задача 2: 
 На една поляна има две стада магарета – стадо хикс и стадо игрек. 
Когато едно магаре от стадо хикс премине към стадо игрек, магаретата в стадо игрек стават двой-
но повече от стадо хикс. А ако от стадо игрек премине едно магаре в стадо хикс то в стадо хикс 
магаретата стават по равно с магаретата в стадо игрек. 
 Въпрос: Колко магарета има в стадо хикс и колко в стадо игрек?  
 
Задача 3: 
 Срещнали се двама човека, които не се били виждали от детинство. Състоял се следния ди-
алог:  
 – На мен ми се роди момиче.  
 – И как я кръстихте?  
 – Както майка й.  
 – И как е със здравето малката Мария?  
 Въпрос: Ако не са се виждали от детинство и не знаят нищо един за друг, как е било въз-
можно да се разбере, че детето се казва Мария?  
 
Задача 4: 
 В един автобус има 7 момичета, които пътуват от Варна към Бургас. Всяко момиче има 7 
чанти. Във всяка чанта има 7 големи котки. Всяка голяма котка има 7 малки котки. Всяка котка 
има 4 крака.   
 Въпрос: Колко са краката в автобуса?  
 
Задача 5: 
 Едно дете се изгубило в гората, но след няколко дни забравило кой ден от седмицата е.  
Срещнало случайно вълка и лисицата и решило да ги попита кой ден е.  
 Вълкът не му дал отговор на въпроса, но му казал:  
 – Аз лъжа в понеделник, вторник и сряда, а в останалите дни казвам истината. Освен това 
вчера лъгах.   
 Лисицата също не дала отговор, но казала:  
 – Аз лъжа в четвъртък, петък и събота, а в останалите дни от седмицата  
казвам истината, и аз също лъгах вчера.  
 Въпрос: Кой ден от седмицата е? 

 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ  
(Тайнственият пожар) 

 
 За пожара е виновна стъклената ваза. Подобни вази действат като фокусиращи лещи. На 
масата е имало лесно запалими стари ленти и слънчевата светлина, фокусирана като от лупа, ги е 
запалила. 
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