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КОНФЕРЕНЦИЯ И ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  
СЪЮЗ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В СЛОВЕНИЯ 

 От 26 до 29 октомври 2015 г., 
Европейският съюз на сляпо-
глухите (ЕССГ) проведе две свои 
важни събития в столицата на Сло-
вения – Любляна: 1-ва Европейска 
конференция на ЕССГ и 4-то засе-
дание на Изпълнителния комитет 
(ИК) на ЕССГ. От ръководството на 
ЕССГ взеха участие: президентът 
Саня Тарцай, председател на Хър-
ватската асоциация на сляпо-
глухите „Додир“, вицепрезидентът 
Сеппо Юрванен, председател на 
Финландската асоциация на сляпо-
глухите, ковчежникът на ЕССГ Га-
ир Йенсен, който е и президент на 
Световната федерация на сляпо-
глухите (СФСГ) и председател на 
Норвежката асоциация на сляпо-глухите, членовете на ИК: Тамаш Гангъл, председател на Унгар-
ската асоциация на сляпо-глухите, Франциско Молина, председател на Федерацията на асоциаци-
ите на сляпо-глухите в Испания, Петер Ванхуут, председател на Белгийската асоциация на сляпо-
глухите, Барбара Верна от Италианската организация за сляпо-глухи, както и одиторът на ЕССГ и 
на СФСГ Димитър Парапанов, председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в Бълга-
рия. Всеки от сляпо-глухите членове на ръководството имаше по един, двама или трима интерп-
ретатори. Светлозар Парапанов бе интерпретатор на Димитър Парапанов на английски език и по 
методи за комуникация със сляпо-глухи, и придружител.  
 Конференцията на ЕССГ се проведе на 27.10.2015 г. на тема „Конвенцията за правата на хо-
рата с увреждания (КПХУ) на ООН – как да се постигне социалното включване на сляпо-
глухите?“. Конкретният повод за провеждането й бе отправеният спешен апел от Асоциацията на 
сляпо-глухите в Словения (АСГС) „Длан“, която поиска подкрепата на ЕССГ пред националните 
институции на Словения, за своята легитимност като национално представителна организация на 
хора с отделното увреждане сляпо-глухота. Тъй като национално представителната организация 
„Съюз на асоциациите на глухите и тежкочуващите в Словения“ (САГТЧС) e поискала от държа-
вата да отнеме националното представителство от АСГС „Длан“, а сляпо-глухите хора да бъдат 
представлявани от САГТЧС, който съответно да изземе и финансовата субсидия за „Длан“ като 
национално представителна организация.  
 Конференцията се проведе в зала, предоставена безвъзмездно от Съюза на инвалидите и от 
Съюза на военноинвалидите. Две дами с увреждания бяха водещи на конференцията – едната бе 
глуха – виждаща, а другата бе слабовиждаща – чуваща. Това бяха знаци, които целяха да пока-
жат, че съюзите на инвалидите, както и обикновените хора със слухово или със зрително увреж-
дане, подкрепят хората с двойното увреждане сляпо-глухота. На конференцията имаше два жес-
тови преводача: единият от тях превеждаше на словенски жестов език, а другият на междунаро-
ден жестов език. В залата имаше много сляпо-глухи членове от Словения, като най-тежките слу-
чаи имаха индивидуални интерпретатори доброволци, които им превеждаха чрез тактилен жестов 
език, локализиран жестов език и други методи. Поради липса на средства за безжични устройства, 
преводът между словенски и английски не бе симултантен (едновременен), а последователен 
(консекутивен), заради което конференцията просрочи много времето си и вместо до 12 ч., прик-
лючи около 16 ч.  
 Председателят на асоциация „Длан“, Антон Полутник, е човек с почти тотална сляпо-
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глухота. Той е роден с глухота, а поради зрително заболяване почти е загубил зрението си и об-
щува с тактилен жестов език. В речта си за откриване на конференцията, той разказа своята лична 
история, като при ослепяването си е бил посетен от Симона Пеган, която е генерален секретар на 
асоциация „Длан“, и тя го е извела от състоянието на депресия. Скоро след това той е бил помо-
лен да поеме председателството на асоциацията, и е бил избран. „Длан“ започва да развива прог-
рама за консултации и подкрепа на сляпо-глухите си членове, като посещава най-тежките случаи 
по домовете. За съжаление, преди тази програма, е имало дори един случай на самоубийство на 
глух човек, който е загубил напълно зрението си и изпаднал в алкохолизъм. В асоциацията члену-
ват както глухи с увредено зрение и тотално сляпо-глухи, така и слепи с увреден слух. Бяха при-
ведени примери на агресивно отношение и физическо насилие от страна на отделни глухи вижда-
щи хора, към техни познати също глухи, които са придобили зрително увреждане. След речта на 
председателя Антон Полутник, други двама сляпо-глухи също изказаха сърдечните си благодар-
ности към Симона Пеган, която лично ги е посещавала и им е помогнала да се съвземат от депре-
сията и да се включат в живота и дейностите на организацията. Това бяха много лични истории, 
разказани със сълзи на очи, които трогнаха цялата аудитория. Бяха поднесени и поздравления към 
Симона Пеган, която наскоро успешно е защитила научната степен „доктор по социология“ с ди-
сертация в областта на сляпо-глухотата. 
 Гаир Йенсен в своята реч поднесе топлата подкрепа на СФСГ към АСГС „Длан“, която е 
легитимния глас на сляпо-глухите хора в Словения. Той разказа за целта и дейностите на СФСГ, 
насочени към признаване на сляпо-глухотата за отделно увреждане и за създаване на национална 
асоциация на сляпо-глухите във всяка държава по света.  
 Двама представители на законодателната и на изпълнителната власт на Словения: председа-
телят на народното събрание, както и директора на дирекция в Министерството на труда и соци-
алната политика, изказаха също поддръжката на своите институции към асоциация „Длан“ и 
признаха сляпо-глухота за отделно увреждане.  
 Бяха прожектирани видео-обръщения от Брюксел от двама приятели на сляпо-глухите, кои-
то по обективни причини, не успяха да присъстват на конференцията: Катрин Нагхтън, директор 
на секретариата на Европейския форум на хората с увреждания, и Адам Коса, унгарски евродепу-
тат с пълна загуба на слуха.  
 Следваха презентациите на ръководството на ЕССГ, посветени на приложението на Конвен-
цията за правата на хората с увреждания (КПХУ). Президентът на ЕССГ Саня Тарцай представи 
темата „КПХУ и планът на ЕССГ как да се постигне социалното включване на сляпо-глухите“. 
Саня Тарцай преди две години също се дипломира с научната степен „доктор по рехабилитацион-
ните науки“ в областта на сляпо-глухотата. Авторката запозна словенската аудитория с дефини-
цията „Нордик“ за сляпо-глухота. В Европа по най-минимални данни има поне 150 000 сляпо-
глухи, които са една от най-социално изолираните групи. Сляпо-глухотата обаче е призната за 
отделно увреждане чрез чл.24 на КПХУ. ЕССГ се бори за създаването на национални организа-
ции на сляпо-глухи във всяка европейска страна. Има работни групи за младежи, жени, връзки с 
обществеността и набиране на средства. Работи активно с Европейския съюз на слепите, Евро-
пейския съюз на глухите, Европейския форум на преводачите на жестов език и Европейската мре-
жа на сляпо-глухите. ЕССГ се застъпва за АСГС „Длан“ като национално представителна органи-
зация на сляпо-глухите и за признаването на сляпо-глухотата за отделно увреждане в Словения.  
 Одиторът на ЕССГ Димитър Парапанов представи темата „Чл. 21 от КПХУ. Признаването 
на жестовия език и методите за комуникация със сляпо-глухи в Европа. Достъпните интерпрета-
торски услуги за глухи и за сляпо-глухи като средство за постигане на достъпна комуникация“. В 
нея той също даде и примера на много положителното сътрудничество между Съюза на глухите в 
България (СГБ) и НАСГБ в приемането и предстоящото изпълнение на държавния План 2015 – 
2020 за осигуряване услугите на преводачи за глухи и интерпретатори за сляпо-глухи, като изказа 
надеждата си, Съюзът на асоциациите на глухите и тежкочуващите в Словения също в бъдеще да 
промени отношението си към „Длан“ и да стане постепенно такъв добър партньор, какъвто е СГБ 
за НАСГБ. 
 Следваха презентациите на членовете на ИК на ЕССГ: 



C!,%!,2å2,

3 

 Тамаш Гангъл изнесе темата „Чл. 8 от КПХУ. Идентичността на сляпо-глухите в Унгария и 
Европа – във фокуса на научното изследване“. Той изтъкна, че сляпо-глухотата често е възприе-
мана само като състояние на пълна слепота и пълна глухота. Сляпо-глухите не трябва задължи-
телно да са напълно глухи и задължително да ползват жестов език, а има и други методи за общу-
ване, които се използват при сляпо-глухите. Много организации в Европа и по света считат за 
сляпо-глух всеки човек, който има едновременно зрително и слухово увреждане – това бе показа-
но и в изследване през 2012 г. по програма „Грюндвиг“. За съжаление, много хора с такава комби-
нация не се считат за сляпо-глухи, тъй като не знаят, че съществува такова увреждане или не ха-
ресват думата „сляпо-глух“, а други не познават услугите или организациите на и за сляпо-глухи. 
Много интересни са резултатите от официалното преброяване на населението в Унгария през 
2011 г. Повече от 3000 души са се отбелязали в анкетите като сляпо-глухи. Също така, повече от 
12 000 души не се считат за сляпо-глухи, но са отбелязали в анкетите едновременно зрителното и 
слуховото увреждане. Тоест, около 15 000 сляпо-глухи може би живеят в Унгария, но само един 
от пет се идентифицира като сляпо-глух. От 27 страни-членки на Европейския съюз, само 3 дър-
жави (сред които Унгария) имат официални данни от преброяването на населението, включващи 
въпроси за сляпо-глухотата, поради което за съжаление е много трудно да се прецени броя на сля-
по-глухите в европейски мащаб.  
 Франциско Тригуерос представи темата „Сляпо-глухотата – испанското и европейското за-
конодателство за сляпо-глухите хора“. Той съобщи, че се предполага, че в Испания има между 
7000 и 100 000 сляпо-глухи хора – това са приблизителни данни, тъй като в Испания въпросите за 
сляпо-глухотата не са били включвани в официално преброяване на населението. От 2007 г. в Ис-
пания със закон са признати както жестовите езици в Испания, така и специалните методи за ко-
муникация с глухи, тежкочуващи и сляпо-глухи хора.  
 Петер Ванхуут говори по темата „Бюджетът за личен асистент в Белгия – начин за постига-
не на независим живот“. Петер, който е с пълна загуба на зрение и на слух от подрастващ, не пол-
зва жестов език, тъй като не го е учил като виждащ, но ползва специалния метод за сляпо-глухи: 
ръчната азбука „Лорм“. Практиката на годишен бюджет за личен асистент, отпускана от държава-
та, е удобна за него, като той е работодател на личните си асистенти, обучава ги в метода „Лорм“ 
и в умения за интерпретиране на разговор, описание на обкръжаващата среда и в придружаване. 
Той живее сам и затова някои от асистентите му имат функции на домашен помощник.  
 Барбара Верна представи темата „Личната мобилност – червено-белият бастун за сляпо-
глухи в Италия“. Още от 1976 г. в Италия и някои европейски страни, сляпо-глухите започват да 
ползват червено-бели бастуни. През 2001 г. на Третата национална конференция на сляпо-глухите 
в Италия е била подписана петиция за признаване на червено-белия бастун чрез италианския за-
кон за движение по пътищата, което официално се е случило през 2002 г.  
 През останалото време от 26 до 29 октомври се проведе заседанието на ИК на ЕССГ, предсе-
дателствано от Саня Тарцай – президент на ЕССГ. Направи се преглед и анализ на свършеното от 
ръководството до сега и се набелязаха задачите през 2016 г. В началото на месец април 2016 г. ще 
се проведе следващото заседание на ИК и конференция на ЕССГ в гр. Модена, Италия. Домакин и 
организатор е Барбара Верна. В началото на юли 2016 г. в България ще се проведе Първия свето-
вен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Организатор и домакин е НАСГБ. 
Това ни задължава да извършим добра подготовка и да намерим средства, включително и чрез 
проект, за провеждането на празника.  
 По време на престоя в Словения, одиторът Димитър Парапанов проведе срещи с ковчежни-
ка на ЕССГ – Гаир Йенсен, като осъществи одит (ревизия) на ЕССГ върху отчетния период на 
2014 г. и първо полугодие на 2015 г. Димитър Парапанов представи резултатите от одита на засе-
данието на ИК на ЕССГ.  
 В краткото време за отдих, бяха посетени забележителности на Любляна – стария град и за-
мъка-крепост. 

Светлозар Парапанов 
изпълнителен директор на НАСГБ 

 и директор на НЦРСГ „Хелън Келър“ 
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ОСЕМ ГОДИНИ НА КРИЛЕТЕ НА ПЕСЕНТА 
 На 10 октомври тази година се навършиха осем години от създаването на дует „Настроение, 
години изпълнени с много труд и лишения в името на нейно величество песента. За разлика от 
другите дуети, изявяващи се на музикалните сцени, ние се движим по път изграден от самите нас, 
със собствен облик и визия. Участието ни на кон-
цертите винаги се отличава с представяне на нещо 
ново или промяна на познатото и показването му в 
най-неочаквана светлина. Така след дълго прекъсва-
не на концертната ни дейност появата ни на плов-
дивска сцена през месец март беше посрещнато от 
публиката с възторг и много радост. Конферансието 
на осмо мартенския концерт в дома на народната 
армия в Пловдив ни изпрати с думите: “Добре, че 
дойдохте да раздвижите малко обстановката.”  
 След черната 2014 г. заради една неочаквана 
злощастна случка и едногодишно прекъсване, дует 
„Настроение“ отново пое по пътя на сценичните 
изяви с нови сили и жажда за още по-големи побе-
ди. И те не закъсняха. В гр. Хисаря показахме, че не 
трябва да ни отписват от титулярните места. Доказа-
телство за това беше сребърният медал в жанра фол-
клор, където се изявяваме по-рядко. По принцип на-
шата сила е в естрадата и шлагерната песен, макар 
че той не ни е чужд и обичаме да експериментираме 
с него. Затова на международния фестивал за хора с 
увреждания в гр. Перник, оценката на журито за 
участието ни в шлагерната песен дойде съвсем очак-
вано за нас. Златният медал за изпълнението на пе-
сента „Двама вървим по пътя“ не ни изненада. Нап-
ротив, по думите на водещия дори плакета е бил за 
нас. По традиция най-значимото събитие за дует „Настроение“ си остава много-жанровия фести-
вал на сляпо-глухите в България, провеждан през последните години в гр. Пловдив. В него наше-
то присъствие е много силно и запомнящо се въпреки голямата конкуренция. Квалитетното жури 
в лицето на професор Светла Станилова от музикалната академия в Пловдив оцени по достойнст-
во изпълнението ни на песента „Ако си дал“ и я награди със златен медал. Тази песен е една от 
най-сложните в нашия репертоар поради комбинацията от вокално представяне и рецитация, не-
позволяваща никакви компромиси с текста. Според журито изпълнението ни е било перфектно и 
завладяващо с прочуствеността на речитатива, поднесен от гласа на женската половинка на дуета. 
В жанра „стара градска песен“ в същия фестивал се появихме на сцената с песента „Двама вървим 
по пътя. За изпълнението й получихме най-високото отличие – златен медал. Като завършек на 
чудесното ни годишно пътешествие по сцените, във гр. Варна експериментирахме нещо, за което 
сме били в доста сериозен спор напоследък, вътре в дуета. На международния фестивал 
“Листопад на спомените“ след фестивалите в Перник и Пловдив решихме да заложим отново на 
песента „Двама вървим по пътя“. Направихме го заради фактора „жури“, понеже ни се е случвало 
за една и съща песен да ни оценят различно на различните места. Този път това не се случи. Тази 
песен и на трите фестивала получи най-високите отличия, което е показател за качеството на на-
шето изпълнение. Даже във Варна, след нас публиката ни е станала на крака, но ние не можахме 
да го видим по обясними причини. Сега чакаме коледните концерти, в които дуета ни има запазе-
но място с емблематичните празнични песни, изпълнени с много любов и с огромно чувство на 
благодарност към публиката, заради която живее и пее дует „Настроение“.  

Кирил Дамянов 
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АТРАКТИВНО ПАПАГАЛСКО ШОУ В ПЛОВДИВ 
 Да, шоу! Невероятно шоу!!! 28 папагала от 22 вида се представят на уникална изложба. Тя 
бе открита на 16 октомври в Пловдив със специален водосвет и в присъствието на кмета на Район 
„Тракия” Костадин Димитров. Разположена е на последния 
етаж в Търговския център „Форум”. Птиците не са в кафези, а 
като истински манекени са кацнали на определени поставки, 
напомнящи част от дървесен клон. Някои дори се намираха 
на раменете на организаторите. Папагалите са от три конти-
нента – Австралия, Америка и Африка. Те са много различни 
по големина и окраска на оперението. От белите като сняг ка-
каду (Австралия, Нова Гвинея) до пъстрите Ара (Америка) и 
жако (Африка). Техните размери варираха от 25 см. до 1.20 м. 
Камен Дичев, един от организаторите на изложбата, подчер-
та, че цели два месеца птиците са „обучавани”, за да свикнат 
да бъдат наблюдавани от множество хора. На импровизирана-
та пресконференция, той поясни, че цените на папагалите ва-
рират от 1 500 лева до фантастичните 30 хиляди само за една 
бройка. 
 Пред него винаги има голяма навалица от деца, възраст-
ни и журналисти. Това е един бял папагал, от вида какаду, на 
име Лукас. Той изглежда най-много радваше публиката. Па-
пагалът през две-три минути с детски глас й се обясняваше в любов: „Ай лав ю” и се кланяше 
много артистично. А публиката щедро го възнаграждаваше с бурни аплаузи. Пловдивчани и тех-
ните гости цял месец ще могат да посещават уникалната птича експозиция. Следващите спирки 
на папагалската сбирка са София и Букурещ.  
 Посредством това интересно турне, неговите организатори целят да популяризират сред ши-
роката общественост тези прекрасни домашни любимци, за които много от нас имаме твърде сла-
ба представа. 

Стефан Стойчев 
 Снимкa: Авторът 

СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА ЗА ДРУГИТЕ 
 Поезията е това литературно чудо, което носи светлина и топлина за слушателите и изпълва 
сърцата им с наслада. Големият поет Павел Матев на една среща каза, че тя – поезията не може да 
се чете от всеки, но когато се слуша, нещата стават съвсем различни. Важното е друго, че истинс-
ки може да я предаде на другите само онзи, който я разбира и обича. Ето такъв човек е една неж-
на и крехка душа, със светло име – жена от ТО на НАСГБ Добрич, Светла Маринова. На различни 
фестивали и участия Светла е доказвала своите отлични рецитаторски умения, но да грабнеш сър-
цата на стотици хора в публиката и на журито е съвсем друго нещо. Тя го направи на 20-то изда-
ние на Международния фестивал „Листопад на спомените” – Варна 2015 г., където участниците 
бяха над 2000 души и се състезаваха във всички жанрове на изкуството. Рецитаторският път на 
Светла Маринова започва от детството й, защото тя обича поезията, разбира я, влиза в образите 
на лиричните герои и затова умее да я предава на слушателите, така че те да затихнат, да се уне-
сат и да възприемат с душата и сърцето си думите на поета. Светла, тази мила и чувствителна же-
на има твърде мъжка професия – технолог на двигатели с вътрешно горене и с голямо старание 
постъпва на работа в завод „Калорима” Добрич. Но съдбата й начертава друг път. Започват проб-
лемите с очите и това я поставя пред дилемата няколко пъти да променя работата си, с по-лека 
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 ангажираност, което съвсем не я отчайва. Чувствителността, коя-
то носи в сърцето си, щастливото й семейство, ангажираността 
към организацията я правят още по-силна, по-отговорна, още по-
полезна за себе си и обществото. До нея са съпругът й Петко, дъ-
щерите Теменужка и Дарина и внуците. Често пъти съм я чувала 
да казва: „Аз имам най-добрия съпруг на света!”. Вярвам й, защо-
то той е един от нас, сраснал се е с проблемите ни, винаги е пър-
вият ни помощник при всяка наша дейност и изява. Опора не само 
за Светла, но и за нас – нейните колеги по съдба. В своя рецита-
торски репертоар Светла е представяла стиховете на най-големите 
български поети – Иван Вазов, Пейо Яворов, Дора Габе, Елисаве-
та Багряна, Павел Матев, Матей Шопкин и др. Но тоя път във 
Варна тя се представи със „Зададе се облак тъмен” от Христо Бо-
тев. На фона на една красива народна музика – бавна, с минорно 
звучене, изпълнена от кавал, Светла извиси глас в голямата фес-
тивална зала на културата и спорта, което накара публиката да 
утихне. Стотиците хора, като че ли спряха да дишат, унесени в 
думите на поета, поднесени от рецитаторката. И аз слушах за кой 
ли път това произведение, но сега то звучеше по-различно и по-убедително от всякога. Светла 
Маринова беше лиричният герой, тя пресъздаваше неговите вълнения и преживявания като свои. 
Влязла в образа му, тя накара и слушателите да разберат това. Миг след края, публика и жури я 
аплодираха силно и продължително с викове: „Браво!”. Оценката не закъсня. На гала концерта в 
жанра „Художествено слово”, светла Маринова получи Диплом и „Малък сребърен лист” – ста-
туетката на Фестивала. Освен новите аплодисменти на публиката тя получи и нашите сърдечни 
поздравления. Радвахме се заедно с нея – нашата гордост, не само на сляпо-глухите от Добрич, 
но за града ни, както и за НАСГБ. За пореден път доказа, че в този живот всеки има своето дос-
тойно място, независимо от проблемите си. 
 Напред, Светла! Ние, твоите приятели и почитатели сме уверени, че ти остава само крачка 
до златния медал! От сърце ти го желаем! Бъди сигурна, че винаги ще бъдем твоята подкрепа и 
не се отказвай да представяш на такива места своята лична позиция. 

Мария Паскалева 

ИВАН ЛИЦОВ НА 70 ГОДИНИ  
 На 11 октомври председателят на ТО на НАСГБ в гр. Горна Оряховица Иван Лицов имаше 
хубав повод за празнуване. По негова лична покана на 28 октомври ръководството се събра, за да 
отбележи юбилейната му 70 годишнина. Председателят на Контролния съвет на НАСГБ – Ма-
ринка Маринова връчи скромен подарък от името на членовете на Териториалния управителен 
съвет. Не липсваха и поздравите към юбиляря. Дует „Кей Ди” – Катя Кряжева и Димитър Димит-
ров го поздрави с песен. Всички му пожелаваме много здраве, щастие, късмет, дълголетие, ус-
пешна и ползотворна работа, лични и вълнуващи емоции. Честит юбилей, Иване! 

Димитър Димитров 

ПРЕКРАСНА ЕКСКУРЗИЯ ДО „ЕТЪРА”  
 Първи октомври бе датата, на която ръководството на Териториалната организация на сляпо
-глухите в гр. Горна Оряховица организира чудесна екскурзия до етнографски комплекс „Етъра” 
край гр. Габрово. Посещението бе осъществено съвместно с членове и от ТСО на слепите. Пред-
седателят Иван Лицов и сътрудничката Катя Кряжева положиха усилия това да бъде факт. Група-
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та от 15 члена остана много доволна. По-
сетихме музея, в който са разположени 50 
обекта със занаятчийски работилници и 
обекти с обществено значение. Етнограф-
ският комплекс „Етъра” е първият по рода 
си музей в България, който е открит на 7 
септември 1964 г. Музеят е разположен на 
8 км. от гр. Габрово. Идеята принадлежи 
на Лазар Донков, който си поставя за цел 
посетителите да имат достъп и да се за-
познаят с миналото, в което занаятите са 
били традиция. Това е един от малкото 
музеи в Европа под открито небе, в който 
могат да се видят много и различни заная-
ти като бакърджийство, грънчарство, дър-
ворезбарство, иконопис, коларо-
железарство, кожухарство и др. Всичко това е една атракция, която може да се види от наши и 
чужди посетители – туристи. Останахме възхитени от всичко най-интересно, което имахме въз-
можност да видим и научим. Колкото по-често посещаваме забележителности с национално зна-
чение, толкова по-добре ще опознаем родината. 

Димитър Димитров  

ПЪРВИ ТЕРИТОРИАЛЕН ТУРНИР ПО БОУЛИНГ ЗА СЛЯПО–
ГЛУХИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 По повод 15 октомври – Международния ден на белия бастун, ТО на НАСГБ във Велико 
Търново, с подкрепата на ТСО на ССБ и Лайънс клуб „Царевец” – Велико Търново, организира и 
проведе първия турнир по боулинг за сляпо-глухи в старата столица и областта. Турнирът се про-
веде в Боулинг център в МОЛ – Велико Търново, на 12.10.2015 г. В поредица от десет тура всеки 
от участниците имаше възможност да покаже своите умения и да се бори за спечелването на пър-
венството. В продължение на два часа боулинг пистите в залата бяха терен на оспорвана надпре-
вара за точни попадения и време! Инвестираните умения, старание и упоритост от страна на със-
тезателите доведоха до следния резултат в класирането на финала: 
 1-ва награда – Златен медал и диплом за призово място беше присъден на Димитър Станев; 
 2-ра награда – Сребърен медал и диплом за второ място получи Елица Йосифова 
 3-та награда – Бронзов медал и диплом за трето място заслужи Георги Ангелов. 
 Наградите бяха връчени на победителите от председателката на ТО на НАСГБ във Велико 
Търново – Елица Йосифова. След състезанието за участниците в турнира имаше обяд, на който се 
разискваше състоялата се спортна проява. Медалите и дипломите осигури председателя на 
НАСГБ – Димитър Парапанов, а празничният обяд бе спонсориран от Лайнс клуб „Царевец” – 
Велико Търново. 
 Победителите в турнира бяха наградени и с участие в екскурзия, организирана от ТСО на 
ССБ – В. Търново и Община – В. Търново по маршрут: архитектурен паметник "Мост на Колю 
Фичето" край гр. Бяла, комплексът "Скални църкви" край с. Иваново в долината на р. Русенски 
лом, единствения в България действащ скален манастир „Св. Димитър Бесарбовски” и Еко-музей 
с аквариум в гр. Русе. В календарния план на ТО на НАСГБ във В. Търново са предвидени разно-
образни културни и спортни прояви, което прави живота на нейните членове осмислен и пълно-
ценен! 

Пенчо Василев 
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ДЪЩЕРЯТА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ – ГОСТ В ПЛОВДИВ 
 По идея на Катя Христакева на 7.10.2015 г. в голямата зала на Националния център за реха-
билитация на слепи се проведе среща на пловдивския литературен клуб „Следа” с дъщерята и 

зетя на Николай Хайтов – Елена Хайтова и Никола Гигов. 
Към срещата проявиха интерес не само членове на клуба, 
но и членове на двете териториални организации на Съюза 
на слепите в Пловдив, както и ТО-НАСГБ Пловдив. Елена 
Хайтова до своето пенсиониране работи като учителка. 
Автор е на 13 книги, три от които е посветила на своя ба-
ща. Две книги е написала и за своя съпруг Никола Гигов. 
Нейни са и книгите “Крилете на дивия лес” и „Огледало от 
женски съдби”. Тя сподели – „баща ми беше болен от лю-
бов към България. Цял живот той водеше битки. Най-

голямата беше за гроба на Левски. Твърдеше, че има заро-
вена истина и да посвети живота си на нея си струва”. 

„Певецът на извори” е автор на 65 книги, от които 12 за 
митичния Орфей. Носител е на 45 ордена и медали, които 
е предал на Държавния архив. И двамата именити гости се 
самопредставиха и прочетоха свои творби. Освен две сти-
хотворения Никола Гигов почерпи аудиторията и с късия 
си разказ „Болко моя, песен моя”, чийто персонаж е не-
виждащ певец. Гостите са провели 10 хиляди срещи в 

страната и 60 държави. Към творците на изящната словес-
ност присъстващите отправиха редица въпроси, на които получиха изчерпателни отговори. 

 Емблематичната съпружеска двойка понастоящем живее в Смолян. Елена Хайтова и Нико-
ла Гигов подариха на организаторите на срещата по няколко свои книги, като разрешиха те да 
бъдат записани в студиото за говорещи книги на ССБ. Надяваме се, че тези книги ще намерят 
място и в електронната библиотека на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928”. 
Участниците в срещата си тръгнаха преизпълнени с признателност към нейните организатори. 
 

Стефан Стойчев 
Снимка: Авторът  

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕ 
 
 На пети октомври скъп гост в клуб „Детелина” към ТО на НАСГБ Добрич бе д-р Илияна 
Ананиева. Темата на събеседването бе „Здравословно хранене за дълъг и ползотворен живот”. 
Помещението едва побра членовете, дошли да слушат беседата. Лекторката с увлекателен тон 
завладя аудиторията. Тя сподели с присъстващите някои от основните принципи за здравословно 
хранене. Според д-р Ананиева закуската сутрин не бива да се пропуска. Чрез това първо хранене 
зареждаме организма с гориво. Хората, които имат навик да закусват, не боледуват. Трябва да се 
набляга на пресните, сезонни плодове и зеленчуци. От месото е добре да се консумира предимно 
пилешко и пуешко. Рибата, печена или варена, трябва да присъства минимум два пъти седмично 
на трапезата ни. Лекторката подчерта, че ядките – бадеми, лешници, орехи, фъстъци и черен шо-
колад са също много полезни за нас. Тя ни насочи и към консумация предимно на пълнозърнест 
хляб. Присъстващите задаваха уточняващи въпроси. Лекарката изслушваше търпеливо всеки 
един и даваше изчерпателен отговор. Тя обеща в бъдеще да откликва отново на нашите покани. В 
края на събирането й поднесохме цветя и й благодарихме за полезната беседа. 

Калинка Ковачева 
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СПОРТЕН КЛУБ „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВ –  
ОТНОВО НАПРЕД И НАГОРЕ 

 След отпразнуването на 10-я си рожден ден през миналата година, Обединен спортен клуб 
на сляпо-глухите „Марица“ Пловдив поведе нова битка за себедоказване в средите на хората с 
увреждания. Преминавайки през много перипетии, благодарение на упорития труд успяхме и то-
зи път да се задържим на гребена на вълната. Спечелените медали затвърдиха доверието на Об-
щина Пловдив, нас и нашето специално отношение към спорта, предпоставка за поредната фи-
нансова инжекция, осигурила пълноценен тренировъчен процес и участие в спортните състеза-
ния. Средствата ни помогнаха да проведем нашите тренировки най-вече по боулинг и вътрешните 
клубни турнири по спортна табла, шах и дартс. И резултатите не закъсняха. На проведения през 
месец август в гр. Варна Национален спортен празник на сляпо-глухите нашите членове спечели-
ха за териториалната пловдивска организация общо 39 медала, от които 18 златни, 17 сребърни и 
4 бронзови. Благодарение на новопостъпилите членове в клуба Таня Димитрова, Иванчо Христов 
и Илия Кърпаров, на завърналите се в отбора след кратко отсъствие Събка Димитрова и Никола 
Стоянов, на старите бойци Димитър Стоянов, Милко Кичуков, Димка Дамянова и Тотка Златано-
ва грабнахме първото място в отборното класиране по боулинг, лека атлетика и дартс. 
 След националния спортен празник по инициатива на ОСКСГ „Вихър“ пак в гр. Варна се 
проведе турнир по спортна табла и канадска борба за обединени спортни клубове на сляпо-
глухите. В този турнир нашият клуб отново показа своя спортен дух и жажда за победа. В канадс-
ката борба станахме втори само заради по-малкия брой състезатели. Четирима борци спечелихме 
4 златни и 4 сребърни медала. В спортната табла отново се представихме повече от добре. За на-
шия клуб таблата все още е нов спорт. Повечето от нас се занимават от пет-шест месеца с нея, а 
още в първите срещи всички, които участвахме се изправихме срещу едни от най-известните име-
на в турнира. Въпреки това се борихме до край, защитавайки достойно името на спортен клуб 
„Марица“ Пловдив. В индивидуалното класиране при жените Събка Димитрова и Таня Димитро-
ва заеха второ и трето място. При мъжете нещата не тръгнаха добре, но накрая всичко се подреди 
както трябва. В борба за влизане в призовата тройка Милко Кичуков се изправи срещу представи-
теля на Варна Ваньо Биячев и отстъпи третото място след драматична игра. Кирил Дамянов след 
победа над Димо Тотев и съотборника си Петър Кисьов трябваше да се срещне на финала с Евге-
ни Генчев, от който беше загубил в първия кръг. При разменени победи в първата и втората игра 
стана нещо много интересно и невиждано дотогава в клуба на културния дом в комплекса на сле-
пите. Третата среща вървеше с променлив успех някъде до към средата. Когато насъбралите се 
около масата виждаха как Евгени уверено върви към победата и първото място, изведнъж всичко 
се обърна с главата надолу. Заровете сякаш се подиграха с него и минаха на страната на пловдив-
ския състезател. С пресметливи ходове и уверена игра Кирил Дамянов успя да затвори варненеца 
и Евгени Генчев се предаде още преди да завърши цялата среща. Така представителят на 
„Марица“ Пловдив спечели първото място в индивидуалното класиране. След изиграването на 
всички двубои дойде време за преброяване на точките и награждаване на състезателите и отбори-
те. Оказа се, че пловдивския и варненския отбор са с равен брой точки. Поради недостигащото 
време се предложи първо и второ място да се разиграе на принципа на жребия. Тук късмета беше 
на страната на варненския отбор и той взе първото място. Въпреки това пловдивчани заслужиха 
признанието на публиката за невероятната си игра като още млад и не толкова опитен отбор в то-
зи спорт. 
 Най-голямата емоция за нас през 2015 г. дойде на 10 октомври. С финансовата подкрепа на 
община Пловдив спортен клуб „Марица“ положи началото на една двугодишна своя идея и мечта, 
а именно организирането на национален турнир по боулинг за сляпо-глухи спортисти, членове на 
обединени спортни клубове на сляпо-глухите в България. Самата организация на такъв турнир е 
малко по-сложна поради това, че залите за боулинг в Пловдив не са много и са заети непрекъсна-
то. Да не говорим за цените на хотелите, градския транспорт и храната. В края на краищата всич-
ко си дойде на мястото. Комплекс „Аквалент“ предостави своята база за нашето мероприятие. С 
превъзходните си условия за нощувка, отличната боулинг зала и чудесния ресторант тя очарова 
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нашите гости от Варна, Стара Загора и Асеновград. В предварително уреченото време в боулинг 
зала „Аквалент“ започна дългоочакваният турнир. Специално за наша морална подкрепа дойде да 
засвидетелства своето уважение към спортистите с увреждания представителя на Община Плов-
див, Главен експерт Славка Иванова. Под бурните ръкопляскания на спортистите тя хвърли пър-
вата топка по боулинг пистата, даде старт на турнира и пожела много късмет и спортсменска игра 
на всички. Председателят на НСФСГБ – Димитър Парапанов произнесе кратко слово с пожелание 
за успех на турнира и най-вече победа на приятелството и спортния дух. След двучасова игра 
първият национален турнир по боулинг за обединени спортни клубове на сляпо-глухите в Бълга-
рия завърши. Отборът на „Марица“ Пловдив спечели първото място изпреварвайки „Вихър“ Вар-
на само с 4 точки разлика. На трето място се нареди отбора на „Августа“ Стара Загора. Заралии 
също бяха на крачка от второто и първото място с невероятно добрата игра на председателя на 
клуба Ангелина Кръстева. Адмирации заслужава и новооткрития асеновградски клуб на сляпо-
глухите „Станимашка светлина“ с председател Красимир Касабов, за достойното си представяне 
в националния интеграционен турнир по боулинг. Асеновградчани отложиха планираната екскур-
зия до Велико Търново само и само да вземат участие в турнира, което им прави чест, за разлика 
от добричкия клуб „Устрем“. По-важното в случая е, че всички състезатели и гости останаха 
удовлетворени и доволни от турнира, а след вкусната вечеря и леката алкохолна почерпка от 
председателя на пловдивския отбор по случай рождения му ден, състезателите се разделиха с по-
желание турнира да стане ежегоден, тук на пловдивска земя. 

Кирил Дамянов 

 

30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА „ЕСПЕРАНТА ФАЙРЕРО” 
 На 05.10.2015 г. в Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” много есперантисти 
от София и страната се събраха за 30-годишния юбилей на сп. Есперанта файреро – печатен ор-
ган на асоциацията на невиждащите есперантисти в България /АНЕБ/. В залата беше представена 
и изложба с есперантистки символи, медали, грамоти, книги и др. произведения на българските 
невиждащи есперантисти, която се разгледа с интерес от присъстващите. Гости на тържеството 
бяха: Мая Горова – зам. председател на БЕС /Български есперантски съюз/, Марина Петкова – сп.  
„Зари” – печатен орган на ССБ, в. „3-та възраст”, Braille FM, Мира Попова от радио Алма Матер, 
Снежанка Кирчева – редактор на сп. „Звук и светлина” – печатен орган на НАСГБ и в. „Тишина”. 
 Председателят на АНЕБ – Димо Димов откри тържеството с кратко слово и благодари на 
всички присъстващи, които са успели да отделят от ценното си време, за да засвидетелстват свое-
то уважение към това мило тържество. Юлия Юлева – секретар на читалище „Луи Брайл 1928” 
изнесе информация за издаването на списанието, пътя на неговото развитие и разпространението 
му. Стана ясно, че то започва от 1985 г., като за редактор на първия брайлов екземпляр е назна-
чен видният невиждащ обществен деятел и есперантист – Тодор Шошев, който ентусиазирано го 
редактира до смъртта си през 1991 г. От 1999 г. издаването на сп. „Есперанта файреро” е съвмес-
тно на три организации: АНЕБ, Националното читалище за слепи „Луи Брайл 1928” и ССБ . А от 
2002 г. е избран отговорен редактор на „Есперанта файреро” в лицето на Данчо Данчев, а в мо-
мента редакционния съвет е в състав: Данчо Данчев, Димо Димов, Владимир Желев и Радка Сто-
янова. Списанието излиза в 4 екземпляра годишно. Списанието се чете от Северна Америка до 
Япония като се изпраща на чуждестранни библиотеки и в есперантския музей във Виена. 
„Есперанта файреро” излиза в брайлов вариант, на диск, в Интернет и от миналата година със съ-
действието на Мариана Евлогиева се издава на плоскопечатен шрифт. Водеща идея на списание-
то винаги е била и е, да информира света за България и България за света, и това се старае да пос-
тига чрез постоянните си рубрики: “есперантски живот”, “из живота на невиждащите”, “езикови 
въпроси”, “литература”, “изкуство и култура”, “запознай се с нашата родина”, “интересно” и 
“желая да кореспондирам”. Пожелаха си списанието да излиза дотогава, докато има невиждащи 
есперантисти.  
 Тържеството завърши с предварително подготвена музикално поетична програма и скромна 
почерпка. 

Снежанка Кирчева 
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ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ДВАНАЙСЕТ 

(не-научно фантастичен разказ) 

  

 Май нещо се пообърках. Толкова пъти съм минавал от тук, а сега се обърках. Абе, кьорава 

работа. „Май нещо се пообърка, а Митак?“ Да бе! Обърках се. Ама какво става с мен? Че не виж-

дам зная. Че и със слуха не съм добре зная, но сега и гласове започнах да чувам. „Не се притесня-

вай, всичко е наред! Ние ще ти помогнем.“ Кои сте Вие, и от къде сте? „ От 4312 сме. Вашите хо-

ра ни наричат хуманоиди.“ Аз пък съм абдалоид. „Знаем. Знаем, че си абдалоид. Затова си ни 

симпатичен. Ние те обичаме, и ще ти помогнем. Сега ще ти изпратим едно зелено човече да ти 

помогне.“ А не може ли вместо зелено човече, да ми изпратите едно зеленооко момиче? „Добре! 

Добре! Може, ето слушай! Изпращаме ти „зеленоокото момиче“. Пее Боян Иванов. “То беше мъ-

ничко момиче, с очи зелени и добри…“ Не! Не искам песен! Момиче искам! Истинско момиче! 

„Момиче иска. Момиче искал. Истинско! Добре! Добре, изпращаме.“Ако може зодия „Рак“! „А, 

не! Със зелени очи намерихме, но не е „рак“ а „риба“. Но като няма рак може и риба. Нали така 

казват там при Вас, на Земята. Ние сега учим Вашите поговорки“. Глупости! Не е „Ако няма рак 

може риба“, а правилното е „Ако няма риба може и рак“. „Добре, добре, бе Митак! Сега чакай! 

Момичето ще дойде след няколко минути“. 

  – Господине! Господине! Извинявайте, искам да Ви помогна. Може ли? 

  – Разбира се! Аз Ви очаквах. Впрочем, наистина ли сте зодия „Риба“ и сте със зелени очи? 

  – Да. Наистина съм зодия „Риба“, но не съм със зелени, а със сини очи. Впрочем нося сини 

контактни лещи, а очите ми са наистина зелени. Но Вие нали сте сляп? Как разбрахте какъв е цве-

та на очите ми? 

  – Ами моите приятели от „4312“ ми го казаха. Били някакви хуманоиди и решили да ми по-

могнат. 

  – Какви, какви казахте? „Хуманоиди“ ли?  

  – Да, да! Така ми казаха. От някакъв астероид „4312“. 

  – Разбирам! Разбирам! Господине, моля да ме извините, но аз бях забравила, че имам среща 

с една моя приятелка. Ето тук, по тротоара, надявам се, че ще можете да продължите сам! 

  – Разбира се! Разбира се! Много Ви благодаря, госпожице! 

 „Какво стана, бе Митак? Всичко наред ли е?“ 

 Да бе, да бе! Всичко е наред. Само че ще Ви помоля по-рядко да влизате в главата ми. 

  

Димитър Грудев 
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ИНТЕРВЮ С БОЖИДАР СИМЕОНОВ ОТ ВАРНА 
 

  – Откога свирите? 

  – Бях на 2-години, когато се научих да свиря с уста. А сериозно почнах да свиря на акорде-

он на 7 годишна възраст, като ученик в СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” в гр. Варна. На 

11 години замених акордеона с гайда. На 13-години отидох да уча в средното музикално училище 

„Филип Кутев” гр. Котел. Тогавашният директор Ташо Барулов беше против моето обучение, тъй 

като съм незрящ, въпреки приемането ми на първо място. Наложи се с баща ми да отидем в Со-

фия и да се допитаме до Министерството на културата и в крайна сметка започнах да уча, както 

всички останали. След като завърших, кандидатствах в Академия за музикално, танцово и изоб-

разително изкуство в гр. Пловдив. Тук обаче преподавателите бяха по-информирани и не срещ-

нах никакви затруднения при приемането ми. Завърших със степен бакалавър, а година по-късно 

– магистър. По време на следването ми, а и след това свирех по различни участия в България и 

извън нея. 

 – Какво е за Вас музиката?  

 – Музиката е смисълът на моя живот, както аз понякога обичам да казвам – тя е болест, а не 

призвание! Човек или се ражда с нея, или не. Има и такива, които не я взимат на сериозно, но от 

тях за съжаление страдаме всички ние – музикантите. Вместо да се занимават със нещо друго, се 

опитват да свирят и пеят като по този начин унищожават цяла една ценностна система, изградена 

от векове. 

 – Какво Ви накара да напуснете страната?  

 – Една държава, която не си цени хората на науката и изкуството, те рано или късно я на-

пускат. Щом тя не ми е дала абсолютно нищо, аз трябваше да потърся друго място, където умени-

ята ми ще бъдат реално оценени. И така се насочих към Сърбия, защото там хората са близки по 

манталитет до нашия и не са толкова безчувствено ледени като западно-европейците.  

 – Как се чувствахте като незрящ музикант в чужда страна? 

 – Там не се интересуват от къде идваш и как изглеждаш, а какво можеш и дали се отнасяш 

със съответното уважение към хората. Като пример мога да дам певците братята-близнаци Саша 

и Деян Матич. Тях никой не ги категоризира като отделна група или вид "незрящи музиканти" а 

напротив – те са си наравно със останалите колеги. 

 – А в България какво е усещането? 

 – В България не се интересуват какво можеш, а как изглеждаш и по какъв начин могат да те 

използват. За да се промени това, обаче трябва да се промени системата като цяло, т.е. всяка жаба 

да си знае гьола и най-вече мястото си в него. 

 – С какво Ви зареди работата в Сърбия и бихте ли отишли отново там? 

 – Когато хората уважават и оценяват това, което правя, винаги ме зарежда с положителна 

енергия и ми дава сили да продължа напред. Бях чел скоро в интернет пространството, че един 

човек, както и един цял народ най-бързо се унищожават, когато им отнемеш вярата в доброто и 

справедливостта. Що се отнася до това, дали отново бих отишъл там – Да, даже и обмислям вари-

ант да остана там за постоянно, защото там храната, здравеопазването, образованието, културата 

и стандарта на живот са много по-добри, отколкото в България. И мисля, че това е така, защото 
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Сърбия не е в Европейския съюз и НАТО. 

 – Освен с музика, с какво друго се занимавате? 

 – Освен с музика, професионално не се занимавам с нищо друго, защото две различни неща 

няма как да бъдат съвместими. Иначе през свободното си време обичам да се разхождам с прия-

тели из природата и да ходя на риболов. 

 – Имате ли кумир и може ли да се каже, че той е Вашата пътеводна звезда? 

 – Да, това е Иво Папазов. Винаги съм се стремял това, което той го е постигнал на кларине-

та като специфичен начин на свирене, да го приложа на гайдата, доколкото позволяват скромните 

възможности на този инструмент, защото Иво Папазов “асфалтира” пътя за всички музиканти 

след него и накара света да погледне на българската народна музика като на едно отделно направ-

ление. 

 – Славата за Вас бреме ли е или необходимост? 

 – Ние хората сме земни и такива трябва да си останем до края на дните ни. Славата е само 

на Бога! Всички останали сме само един инструмент в неговите ръце!  

 – Според Вас трудно ли пробива един незрящ музикант в България? 

 – Изключително трудно. Един незрящ музикант, за да пробие, той задължително трябва да 

се интегрира в нормалната среда и да бъде на по-високо ниво от останалите зрящи. В България 

понякога и това не е достатъчно, защото ценностната ни система отдавна не съществува. 

 – Предлагали ли са Ви работа? Смятате ли, че може да се наложите с изкуството си? 

 – Да, предлагали са ми, но рядко съм приемал, защото в повечето случаи условията са били 

унизителни. За мое щастие в Сърбия съм нямал такива проблеми. В България истинската музика 

се радва на много малко почитатели, защото медиите не подбират какво да излъчват – наред с ка-

чественото те пускат и некачествено и обикновения зрител трудно може да отсее кое е правилно-

то, но за радост все още има истински ценители. 

 – За какво мечтаете?  

 – За един по-добър свят, в който хората да са развити духовно и парите да не са цел, а средс-

тво. 

 – Бихте ли променили нещо в живота си? 

 – За сега не. Времето ще покаже. 

 – Как Ви възприема публиката? 

 – Много е важно един изпълнител правилно да предаде това, което преживява на публиката. 

Аз винаги съм се старал да давам всичко от себе си. 

 – Радвате ли се на голям брой приятели и какво е приятелството за Вас? 

 – Да, радвам се на достатъчно истински приятели. Много е важно едно приятелство да е без-

користно, защото тогава то е най-чисто! 

 – В едно изречение като какъв бихте се определили? 

 – Много луд човек! Ха ха ха ха... 

 – Последни думи и пожелания към читателите на списание „Звук и светлина”. 

 – Пожелавам на всички читатели да са живи, здрави, усмихнати, позитивни и винаги да каз-

ват на глас това, което мислят без да се страхуват и да пазят достойнството си, защото то е по-

голямо дори и от хляба!!! 

Снежанка Кирчева 
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ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА 
 Вкаменената сватба, известна още като Кърджалийски пирамиди, представлява геоморфо-
ложки феномен с естетическа стойност. Той е представен от живописни скални пирамиди, обра-
зувани сред вулкански скали с палеогенска възраст. Обявен е за природна забележителност през 
1974 г. Намира се на 300 м. надморска височина на 3 км. от гр. Кърджали, до с. Зимзелен. Райо-
нът около Кърджалийските пирамиди попада в Момчилградското понижение, което от своя стра-
на е част от голямата Източнородопска палеогенска депресия. Скалните пирамиди са във вулкан-
ски туфи с риолитов състав, образувани преди около 35 милиона години. През олигоцена, днеш-
ните Източни Родопи са били неспокойно дъно на дълбоко море. Чести вулканични взривове раз-
търсвали земята и на морското дъно се образували дебели пластове вулканска пепел, примесена 
с различни късове от разрушаващите се по брега скали. При постепенното затихване на вулка-
ничната дейност, морето се оттеглило на изток, а пластовете на риолитовите туфи се показали на 
земната повърхност. От съдържанието на различни минерали в тях – железни и манганови окси-
ди, зеолити, глинести минерали, вулканично стъкло и др., скалите се обагрили в различни цвето-
ве – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен. По пукнатините се извършва повърхностната еро-
зия на скалите и възникват дълбоките коридори между фигурите. Пирамидите се образуват в ро-
зовите и белите пластове, а зелените туфи определят заоблените форми на релефа и в тях няма 
пирамиди. Фигурите са изключително разнообразни по форма и размери, като на височина са от 
0,5 до над 10 м. Кърджалийските пирамиди са толкова характерен белег на местния ландшафт, че 
посетителите на гр. Кърджали могат да ги забележат, независимо дали са предварително инфор-
мирани за тях. Могат да се видят източно и североизточно от Кърджали, около селата Повет и 
Доброволец, но най-известните и впечатляващи са тези при с. Зимзелен. Едно от преданията, за-
ради която тези пирамиди носят поетичното име “Вкаменената сватба” (Гелинкаяка), е посветено 
на древна любовна история. Млад момък залюбил девойка от съседното село, но само сините очи 
го стрелкали зад яшмака, а истинската й хубост не познавал. Залинял той по нея и пратил баща 
си да я иска. По обичая, бащата я откупил с пълен тас жълтици. Вдигнала се весела сватба, дум-
кали тъпани, пищяли зурни. Повели момата към Зимзелен. Отзад вървял щастливият жених, а 
отпред баща му водел нагиздената булка, качена на муле. Като минали рекичката, духнал вятър и 
за миг открил лицето на булката. Занемял свекърът пред хубостта й и нечисти мисли минали 
през главата му. Зафучал сърдито вятърът и тогава се случило страшното – вкаменил се свекъ-
рът, булката се вкаменила, както си била върху мулето, цялата сватба се вкаменила. Само момъ-
кът останал – вцепенен от ужас и мъка. Заплакал той и се помолил на вятъра и него на камък да 
стори. Вкаменил се и той, а пред него останало да блести и до днес езерце от сълзи. Вкаменената 
сватба е едно феерично природно творение, истинска симфония в бяло и розово. Скалната ком-
позиция прилича на безредна човешка тълпа, както е на всяка сватба. Тук има възрастни и деца, 
мъже и жени, бедни и богати и всички са облечени в бели и розови, стигащи до земята дрехи. Ня-
кои от сватбарите наблюдават отстрани, други са събрани вкупом. Цветя и гъби, различни жи-
вотни, стройни колони и обелиски подсилват празничното настроение. Някои от фигурите са на-
истина монументални – височината им е над 10 м. Неповторимата панорама се украсява от зеле-
ния килим на тревата по заоблените части на релефа, от храстите и дърветата, поникнали като по 
чудо върху тази ронлива и безплодна скала. Сватбата е одухотворена и създава у зрителя праз-
нично, ведро настроение; особено привечер, когато очарованието се засилва от златните лъчи на 
залязващото слънце и червените тонове се сгъстяват, а странните силуети на скалните фигури 
хвърлят дълги сенки. За съжаление, този изумителен природен дар, рядко се посещава организи-
рано от туристи, макар че е включен в маршрути из Родопите. Пирамидите са един истински би-
сер на този край с международно значение. Името “Скални гъби”, под което са защитени, не е 
коректно, тъй като гъбообразните форми са съвсем малко. Това са типични пирамиди и е най-
добре да се наричат както ги е кръстил народът – “Вкаменена сватба” или “Кърджалийски пира-
миди” по подобие на Мелнишките, Кътинските, Стобските и др. пирамиди. В тях е отразено гео-
ложкото развитие на обширен регион и те могат да се използват за образователни, научни и 
изследователски цели.   

Източник: www.mgu.bg 
Автори: Здравко Илиев, Венелин Желев 
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ВОДА ВСЕ ОЩЕ ТЕЧЕ НА МАРС,  
НО ТОВА НЕ Е ЛЕСНО ЗАБЕЛЕЖИМО 

 Търсенето на вода на червената планета е отнело повече от 15 години, преди да се покажат 
значителни признаци, че водата тече на повърхността днес. В миналото обаче, реките и океаните 
са обхващали планетата. Къде е отишла цялата тази вода? И защо? Каква част от нея все още ос-
тава? Наблюденията на Червената планета, показват, че реките и океаните може да са били зна-
чим фактор в ранната й история. Преди милиарди години, Марс е бил топъл и влажен свят, който 
би могъл да поддържа живот на микроорганизми в някои региони. Но тъй като планетата е по-
малка от Земята, с по-малка тежест и по-тънка атмосфера, с течение на времето, водата се е изпа-
рявала все повече и повече от нея, излитайки в космоса, като позволява по-малко от нея да падне 
обратно на повърхността на планетата. Къде днес е водата? Водата изглежда, тече от няколко 
сравнително топли стръмни склона, върху повърхността на Марс. За първи път идентифицирани 
през 2011 г., особености, известни като наклонени повтарящи се ивици, даваха признаци на соле-
на течаща вода на повърхността на планетата днес. Тези появяващи се сезонно на марсианските 
склонове тъмни ивици са били намерени в снимки, направени от камера с висока резолюция, на-
мираща се на борда на разузнавателната станция Марс Орбитър. Спектралният анализ на изобра-
женията води учените до заключението, че те са причинени от течаща солена вода. "Откриването 
на хидратни соли по тези склонове означава, че водата играе жизнено важна роля във формира-
нето на тези ивици" казва в свое изявление непалски водещ автор на изследването Лухендра Оха, 
от Технологичния институт на Джорджия в Атланта. Огромни залежи на вода изглежда са хвана-
ти в рамките на ледените шапки на Северния и Южния полюс на планетата. Всяко лято, тъй като 
температурите се покачват, шапките се свиват леко като съдържанието им прескача от твърдо 
към газообразно състояние, но през зимата, по-ниските температури ги карат да нараснат до 45 
градуса географска ширина, или наполовина до екватора. Шапките са средно по 3 км. дебели и, 
ако са напълно стопени, биха могли да покрият повърхността на Марс с около 5,6 м. вода. Замра-
зена вода също се крие под повърхността. Учени откриха ледена плоча голяма, колкото Кали-
форния и Тексас взети заедно в района между екватора и северния полюс на Червената планета. 
Отдавна се подозира наличието на вода под повърхността, но появата на странните слоести кра-
тери го потвърди. Други региони на планетата също могат да съдържат замръзнала вода. Някои 
региони с по-висока географска ширина изглежда също могат да се похвалят с подобни наземни 
форми, оформени чрез периодичното замразяване и затопляне с течение на времето. Космически 
кораб на Европейската космическа агенция “Марс ескпрес” е направил снимки на листове от лед 
в по-хладните, сенчести дъна на кратерите, които показват, че водата може да се обедини при 
подходящи условия. Други кратери, идентифицирани от “Марс орбитър” на НАСА, също показ-
ват подобно обединяване. Доказателството за вода на Марс първо излезе на бял свят през 2000 г., 
с появата на дерета, които предполагат течен произход. Тяхното формиране е предмет на разго-
рещени спорове през следващите години.  
 

Търсене на оазис  
 Когато Маринър 9 става първият планетен орбитален съд през 1971 г., върнатите от него 
снимки на сухи речни корита и каньони показват, че водата е съществувала някога на повърх-
ността на Марс.  Снимките от Викинг само засилват идеята, че много от земните форми може да 
са били създадени от течаща вода. Данните от Викингите посочиха наличието на вода под повър-
хността, но експериментите бяха счетени за неубедителни. Започналите в началото на 90-те ми-
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сии до Марс наводниха учените с богата информация за планетата. Три орбитални станции на 
НАСА и една изпратена от Европейската космическа агенция са изследвали планетата отгоре. Те 
са направили картографиране на повърхността и анализ на минералите отдолу. Откритото нали-
чие на минерали показва наличието на вода. Други данни са измерили открит под повърхността 
лед, в достатъчно количество да запълни езерото Мичиган два пъти. Те открили доказателства за 
наличието на горещи извори на повърхността и устойчиви валежи в някои области. Също така са 
открити и ледени парчета в някои от по-дълбоките кратери.  
 Дълбоките кратери предлагат изглед към вътрешността на червената планета. Използвайки 
“Марс експрес” и разузнавателната орбитална станция на НАСА, учените са в състояние да изу-
чат скалите, изхвърлени от вътрешността на планетата и да открият минерали, които предполагат 
наличието на вода. "Водната циркулация на водата е настъпила в няколко километра дълбочина в 
земната кора преди около 3,7 милиарда години", каза в свое изявление Никола Манголд, от Уни-
верситета в Нант във Франция. Но орбиталните станции не са единствените пуснати на Марс. 
“Кюриосити” на НАСА е петият робот, който каца на повърхността на Червената планета през 
последните 15 години. “Патфайндър”, “Финикс”, “Спирит” и “Опортюнити” също са направили 
подробни измервания на планетата. “Финикс” е събрал съкровищница от информация, пътувайки 
по повърхността. Сондите вкопани в земята, дават възможност да се изследват скалите и да се 
извършват експерименти. През 2008 г. “Финикс” обърна малки парченца ярък материал, който 
изчезва след четири дни, което навеждат учените да предположат, че те са били парчета от воден 
лед. Станциите продължават да откриват водна пара в пробите, които събират и анализират, като 
потвърждават наличието на замръзнала вода на Червената планета. “Спирит” и “Опортюнити”, 
близнаците марсоходи, намират следи от вода, затворени в скали. В блестящ пример за проблем 
превръщащ се в решение, е счупеното колело на “Спирит”, което остъргва горната част на повър-
хността на Марс, разкривайки отдолу слой, богат на силициев диоксид, образуван най-вероятно в 
присъствието на вода. 
 “Кюриосити” е открил още повече доказателства за течаща вода на древния Марс. Еднотон-
ният марсоход се претърколи през легло на древен поток малко след кацането си на Марс през 
август 2012 г., и след това изследва редица от различни скали, които са били изложени на вода в 
течно състояние преди милиарди години. 
 Мисии на Марс не са единственият начин за търсене на вода на планетата. Учени, които из-
следват скалите, изхвърлени от Червената планета откриват признаци, че е имало вода под повър-
хността в миналото. 
  "Докато роботизирани мисии до Марс продължават да хвърлят светлина върху историята 
на планетата, единствените проби от Марс на разположение за изследване на Земята са марсианс-
ки метеорити," казва в изявление водещият автор Лорън Уайт. "На Земята, ние можем да използ-
ваме множество аналитични техники, за да получим по-задълбочен поглед към метеоритите и да 
се хвърли светлина върху историята на Марс."  
 

Историческо формиране  
 В допълнение към разглеждането на сравнително скорошното (геологически казано) нали-
чие на вода, както и различните мисии проучвали повърхността на планетата в исторически кон-
текст, речните корита на Марс не са мокри днес, но те могат да научат учените на повече неща за 
еволюцията на планетата. По-плоските северни равнини на Марс може някога да са били домаки-
ни на океан, тъй като на планетата се редуват също и периоди на засушаване. 

Източник: www.space.com 

Превел от английски: Илия Кърджанов 
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ЛУДОГОРСКА САЛАТА  
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен) 

 Продукти: 200 гр. зеле, 1-2 моркова, копър, магданоз, два домата, 50-100 гр. шунка, масли-
ни, олио и оцет. 
 Начин на приготвяне: Зелето се нарязва на ивици и се претрива със сол, морковите се нас-
търгват на едро ренде. Смесват се и овкусяват с оцет и олио, прибавят се ситно нарязаните копър 
и магданоз. Отгоре се нареждат резени домати и се поръсва с нарязаната на тънки ивици шунка. 
Украсява се с маслини и клонче копър.




ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С МЛЯНО ПИЛЕШКО И ЗЕЛЕНЧУЦИ  
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: 600 гр. обезкостени пилешки пържоли от бут без кожа, 1 голяма глава лук, 1-2 
скилидки чесън, 2 моркова, 1 тиквичка, 2 розови домата, 2 с.л. галета, сол и черен пипер на вкус, 
6 с.л. зехтин, 200 гр. едро настърган кашкавал, магданоз, 6 чушки (за предпочитане да са едри). 
 Начин на приготвяне: Разполовете чушките и внимателно изрежете семенната част без да 
махате дръжката. Намажете отвътре чушките със зехтин. Леко ги посолете и ги подредете в тава 
за печене. Сотирайте лука и чесъна в зехтин. Добавете нарязаните на кубчета моркови и тиквич-
ка. Когато се позапържат добавете доматите – обелени и нарязани на кубчета. Оставете плънката 
да къкри и да се посгъсти, посолете, поръсете с млян черен пипер и наситнен магданоз. Добавете 
щипка захар, за да туширате киселината в соса. Оставете плънката да изстива. Нарежете пилеш-
кото месо на ситно и го смелете в блендер. Добавете го към зеленчуковата смес заедно с полови-
ната настърган кашкавал и разбъркайте. С тази смес напълнете чушките, покрай тях сипете малко 
водичка (за да не се пекат на сухо) и зехтин. Сложете ястието да се пече около 40-45 мин. в загря-
та на 200 градуса фурна, или докато чушките станат приятно запечени. Извадете тавата от фурна-
та. Върху всяка чушка сложете още настърган кашкавал и върнете тавата във фурната за още 5 
мин. Поднесете ястието топло. 




САНДВИЧ С ПАСТЕТ ОТ СИРЕНЕ И ПЕЧЕНИ ПИПЕРКИ 
(предложение на Руска Ангелова от Добрич) 

 Продукти: 100 гр. сирене, 50 гр. краве масло, 200 гр. печени пиперки и хляб. 
 Начин на приготвяне: Печените пиперки се пасират. Отделно се разбива до пухкавост мас-
лото и към него се прибавят пиперките и ситно стритото сирене. Сместа се разбърква и се опитва 
за сол. С тази смес се намазват филийките и отгоре се украсяват с ивички от печена пиперка.   




СЛАДКИШ ОТ ХЛЯБ 
(предложение на Александър Александров от Шабла) 

 Продукти: 1 стар хляб, 4 яйца, 650 мл. прясно мляко, 1 ч.ч. захар, червени плодове (може и 
от компот), 1 ч.л. ром по желание. 
 Начин на приготвяне: Хлябът се нарязва на филии, като се отделят коричките. Нарежда се 
плътно в дълбока тавичка с малък диаметър. На всеки два реда хляб се слагат плодове и се поръс-
ва захар. Така се реди докато свършат продуктите, като се завършва с хляб. Разбиват се яйцата, 
захарта и млякото и сместа се излива върху хляба. Покрива се с чиния, за да не изплуват парчета-
та и се пече в умерена фурна за около 20-25 минути. Тогава би трябвало сместа да се е сгъстила и 
може да се махне чинията. Допича се още десетина минути, оставя се да се охлади и се слага в 
хладилник за 2-3 часа. 
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30 ДНИ ПРЕДИ ИНФАРКТА: ОСНОВНИ СИМПТОМИ 
 Исхемичната болест на сърцето е най-честата причина за инфаркт, възникваща когато пре-
късва кръвоснабдяването за сърдечния мускул (миокарда). Специалистите твърдят, че редица 
симптоми могат да се усетят около 30 дни преди самия инфаркт. Това са основните симптоми, с 
които трябва да сте наясно: 

 1. Недостиг на въздух. Нарушението на кръвния поток води до намаляване на притока на 
кръв в белите дробове, което води до недостиг на въздух. Понякога хората с инфаркт не изпит-
ват в гърдите налягане или болка, а страдат от тежка форма на задух, сякаш току-що са участва-
ли в маратон, а дори не са се помръдвали. 

 2. Замайване и изпотяване. Когато до мозъка достигат все по-малки количество кръв, то-
ва засяга всички функции на тялото. Правилното функциониране на мозъка изисква богат при-
ток на кръв. Инфарктите могат да предизвикат замайване и загуба на съзнание. Така че наруша-
ването на сърдечния ритъм, известен като аритмия, може да бъде потенциално опасно. Студена-
та пот е чест симптом на сърдечен удар. 

 3. Умора. Чувство на умора и изтощение всеки ден, всяка седмица, може да се появи пора-
ди липса на кръвоснабдяване на сърцето, мозъка и белите дробове. Така става трудно да се из-
пълняват нормалните ежедневни дейности, а състоянието с течение на времето става все по-зле 
и често води до тежко изтощение – човек се чувства твърде уморен, за да прави нещо. Този сим-
птом е особено чест при жените и може да продължи със седмици. Трайно чувство на умора мо-
же да бъде признак на сърдечна недостатъчност. 

 4. Болки в гърдите, гърба, раменете, ръцете и шията. Най-често срещан и недвусмислен 
знак за приближаването на инфаркта е болка в гърдите. Първоначално болката само се появява, 
хората се плашат, но щом изчезне сама и за нея веднага забравят. Хората често пренебрегват 
болката в гърдите, но в крайна сметка осъзнават сериозността на ситуацията, когато тя се разп-
ространява към раменете, ръцете и гърба. 

 5. Подуване. Сърдечната недостатъчност може да доведе до натрупване на излишни теч-
ности в организма и появата на отоци (обикновено на стъпалата, глезените, краката или корема), 
и внезапно повишаване на теглото и дори загуба на апетит. 

 6. Необяснима слабост. В дните преди инфаркт някои хора изпитват силна необяснима 
слабост. “Струва ми се, че не мога да държа в ръцете си дори и лист хартия.” Човек чувства, че е 
останал без сили, като при грип. Това е много важен сигнал на организма, че сте изложени на 
повишен риск от инфаркт на миокарда в близко бъдеще. 

 7. Сърцебиене или неравномерен сърдечен пулс. Лекарите казват, че обикновено не е 
нужно да се притеснявате заради редки скокове на пулса. Но сърцебиене или неравномерен 
пулс, особено придружени от слабост, световъртеж, задух, могат да подсказват идването на ин-
фаркт, сърдечна недостатъчност или аритмия. Някои аритмии без адекватно лечение може да 
доведат до инсулт, сърдечна недостатъчност или внезапна смърт. 

 8. Храносмилане. Хората често изпитват дискомфорт, болка и подуване на корема, свърза-
ни със сърдечна недостатъчност, която може да се отрази неблагоприятно на апетита и хранос-
милането. Честото разстройство е сериозен сигнал, заедно с много силна болка в сърцето. 

 9. Промени в настроението. Инфарктът може да предизвика силна тревожност или дори 
страх от смъртта. Оцелелите често казват, че са имали усещане за “предстояща гибел.” Зловещо 
чувство за безпричинна тревога е доста често срещан симптом. 

 10. Кашлица. Упорита кашлица или хрипове може да са признак за сърдечна недостатъч-
ност, която е довела до натрупване на течност в белите дробове. В някои случаи у хора със сър-
дечна недостатъчност кашлицата може да се придружава от кървави храчки. 

Източник: www.temeo.bg 
Евгения Ценова 
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АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ЩАСТЛИВО 

 Аз съм българче щастливо – 
 купих си апартамент! 
 Май стените са накриво, 
 но нали си е за мен! 
 Кредита е първа стъпка – 
 почваш с банката борба. 
 То си е голяма тръпка, 
 ако жив си след това. 
 Чакаш смело кота било. 
 с други думи – груб строеж. 
 И ти става много мило, 
 сякаш с болка ти растеш. 
 После идва дограмата – 
 пее твоето сърце. 
 Кондензира по стената, 
 но си имаш PVC. 
 Ето майсторите сръчно 
 ще шпакловат две стени. 
 Обясняват ти научно 
 всички нови кривини. 
 После плочки, гипс-картони, 
 майстор нов и нов късмет – 
 пренарежда без фасони 
 уж прекрасния паркет. 
 Иде шкаф, след него втори – 
 тук очукан, там сгрешен. 
 Но със майстор не се спори – 
 той е майстор, ти кретен! 
 И накрая, без съмнение, 
 си щастливец, ако ток, 
 след година закъснение, 
 има в новия ти блок...  

 
ТЪРПЕНИЕТО НА БЪЛГАРИНА 

 Група психолози решили да проверят докъде може да стигне търпението на българина. Съб-
рали хората от един жилищен блок и им казали:  
 – От утре Ви спираме водата. Някакви въпроси?  
 – Не – отговорили хората и си тръгнали.  
 На следващия ден ги извикали и им казали, че ще им спрат и тока.  
 – Въпроси?  
 – Не.  
 Така, след като ги лишили от всичко, от което могат, без да се зададе нито един въпрос, 
психолозите учудени и не разбиращи търпението на хората, решили да предизвикат някаква реак-
ция за последен път. Събрали ги и им казали:  
 – Утре ще Ви избесим всичките! Някакви въпроси?  
 От тълпата някой плахо вдигнал ръка.  
 – Я, най-после някакво раздвижване – казали си психолозите:  
 Един човек се надигнал и страхливо попитал:  
 – А въженцата Вие ли ще ни ги дадете, или ние да си ги носим? 

Източник: Интернет 
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ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

1. Кое е по-здраво – бетона или костта? 

2. Коя птица мъти яйцата си в чуждо гнездо? 

3. Кое е най-голямото безгръбначно? 

4. Какво означава първата буква от идентификационния код на радиостанцията? 

5. Къде е бил разположен първият Макдоналдс? 

6. Кое е най-голямото насекомо? 



ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА 

 ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 

(ИНСЦЕНИРАНА КРАЖБА) 

 

 Кандиларов пристига пред хотел „Балкан“, без инспектор Стрезов да му е съобщил на кой 

точно паркинг се намира автомобилът. Явно, колата е оставена там от Кандиларов или от някой 

друг, но с негово знание.  


