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ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! 
ДА Е МИРНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВАТА 2016 ГОДИНА! 

 Уважаеми читатели на списание „Звук и светлина“, 
 В международен аспект, отминалата 2015 г. беше изключително 
сложна. Атаките на терористичната организация „Ислямска дър- 
жава“ и нестабилността в Близкия Изток и Северна Африка, прину- 
диха стотици хиляди бежанци и мигранти да навлязат в Европа и 
България. Военните действия в Сирия мотивираха Великите сили и 
арабските страни да се обединят в борбата срещу тероризма. 
 Неминуемо, противоречивата международна обстановка се отра-
зи и върху икономическия и политически живот в България. 
Национално представителните организации на и за хора с уврежда- 
ния (НПОХУ) отстояваха и продължават да отстояват човешките 
права на хората с увреждания. Своя значим принос и усилия има и 
Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). Бе 
проведен Спортният празник на специфичните възможности на сляпо
-глухите в гр. Варна, 09 - 16.08.2015 г. (включващ ежегодните национални първенства на сляпо-
глухите: 12-то по шахмат, 4-то по спортна табла, 2-ро по боулинг, 11-то по лека атлетика, 7-мо по 
канадска борба и 4-то по дартс). На 11.09.2015 г. в гр. Пловдив бе проведен 12-тия Национален 
празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ 11-ти Национален фестивал 
на художествената самодейност на сляпо-глухите. 
 През Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ преми-
наха 67 сляпо-глухи в 150 индивидуални обучителни курса в 20 учебни дисциплини от интернат- 
на, амбулаторна, дистанционна и надомна форма. 
 НАСГБ осъществи активни международни контакти и участва в следните международни 
изяви: 
 - Заседание на Комисията за сляпо-глухите хора към Европейския съюз на слепите (ЕСС) от 
06-08.02.2015 г., в гр. Тирения, Италия; 
 - Заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Световната федерация на сляпо-глухите 
(СФСГ) и 16-та Световна конференция на Международната организация за обучение, рехабилита-
ция и услуги за сляпо-глухи – "Дефблайнд Интернешънъл" (Ди Би Ай) на тема "Какво е нашето 
бъдеще? Местни решения за общи потребности" от 23 – 29.05.2015 г., в Букурещ, Румъния; 
 - Заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) 
и 1-ва Европейска конференция на ЕССГ на тема „Конвенцията за правата на хората с уврежда- 
ния (КПХУ) на ООН – как да се постигне социалното включване на сляпо-глухите?“ от 26 – 
29.10.2015 г., в Любляна, Словения. 
 - В Загреб, Хърватия, от 09 до 11.12.2015 г. проведохме Международна среща и обмяна на 
опит с колегите от Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ и Словенската асоциация на 
сляпо-глухите „Длан“, с участие на представителна група от НАСГБ: членове на УС и КС, предсе-
датели, сътрудници и активисти на ТО, председатели на обединените спортни клубове на сляпо-
глухите (ОСКСГ), тотално сляпо-глухи и техните интерпретатори, както и екипа на НАСГБ.  Съ-
щевременно посетихме и разгледахме забележителностите на Белград и Загреб. 
 Ежемесечно се издава списание „Звук и светлина“ на плоско-печатен шрифт, брайл, като 
говорещо списание и в онлайн версия. В Информационния бюлетин на НАСГБ бяха публикувани 
приетите материали от Общото годишно отчетно събрание за 2014 г. На нуждаещите се членове 
бяха предоставени помощно-технически средства, облекчаващи тяхната комуникация и включва 
не в обществото. 
 Трябва да отбележим многостранната и активна дейност на териториалните организации по 
места в издирването и подпомагането на сляпо-глухите хора. 
От името на Управителния съвет на НАСГБ и от свое име, от сърце желая Новата 2016 годи- 
на да донесе на всички ни здраве, спокоен живот и осъществени дела! 

Димитър Парапанов, 
председател на Национална асоциация 

на сляпо-глухите в България 
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 

 Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) 

проведе свое заседание на 11.11.2015 г. в гр. Пловдив. Поради уважителни причини, съгласно 

чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на УС – Соня Захариева, участва с двустранна връзка по 

скайп. На заседанието присъства със съвещателен глас председателят на Контролния съвет (КС) 

на НАСГБ Маринка Маринова.  

 УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 02.07.2015 г. до 

11.11.2015 г. УС утвърди като нови членове на НАСГБ 17 кандидат-членове, съответно по един 

от ТО Благоевград, ТО Стара Загора и ТО Добрич, двама от ТО Горна Оряховица, трима от ТО 

Пловдив, четирима от ТО Варна и петима от ТО Казанлък. УС прие финансовия отчет за деветме-

сечието на НАСГБ за 2015 г., докладна за предоставени помощно-технически средства, докладна 

за проведеният Спортен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, гр. Варна, 10 –  

15.08.2015 г., докладна за проведения 12-ти Национален празник на специфичните възможности 

на сляпо-глухите, включващ 11-ти Национален фестивал на художествената самодейност на сля-

по-глухите, в гр. Пловдив на 11.09.2015 г., докладна за проведената Европейска конференция по 

сляпо-глухотата в Словения и заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на Европейския съюз на 

сляпо-глухите (ЕССГ) от 25 – 29 октомври 2015 г. и информация за предоставяне на субсидия за 

ТО Благоевград (учредена на 08.07.2015 г.) през новата 2016 г. Председателят на КС на НАСГБ – 

Маринка Маринова предостави информация за проведените ревизии на ТО на НАСГБ, която УС 

взе за сведение. 

 Бяха разгледани състоянието и проблемите на ТО Смолян. През лятото на 2014 г. председа-

телят и сътрудникът на ТО отложиха провеждането на отчетно-изборното събрание на ТО, което 

възпрепятства на него да присъства представител на УС или на КС на НАСГБ. Протоколът от 

събранието не бе изпратен, а при посещение в ТО в края на 2014 г. се установи, че е преизбран 

само Хакъ Метковски за председател на ТО и за делегат за зонално делегатско събрание, но не са 

избрани членове на ТУС. Това е нарушение на устава, което бе планирано да бъде коригирано на 

следващото отчетно събрание. На 05.06.2015 г. поради тежко заболяване, сътрудникът на ТО Пав-

лина Щинкова напусна работа и бе осъществено предаване и приемане от новия сътрудник на ТО 

– Анета Шаркова, със съдействието на Маринка Маринова и сътрудникът на КС – Нанка Георгие-

ва. На същия ден бе насрочено и годишното отчетно събрание за 2014 г., което не можа да се про-

веде поради отсъствие на председателя на ТО и присъствието само на двама члена, никой от кои-

то не е упълномощен да го замести. След като се свързахме с негови близки, разбрахме, че той от 

три дни е на легло, но никой не ни е уведомил за това. Поради създалата се ситуация, УС взе ре-

шение, съгласно устава, чл. 19, ал.1, т.7 „сериозни здравословни проблеми“, предсрочно прекра-

тява правомощията на Хакъ Руфатов Метковски като председател на ТО Смолян, като до края на 

2015 г. изпълнителният директор Светлозар Парапанов и сътрудникът Анета Шаркова да органи-

зират извънредно изборно събрание за избор на нов председател и членове на ТУС. Това събра-

ние впоследствие се проведе на 15.12.2015 г., като за председател на ТО бе избран Красимир Ев-

тимов, а за членове на ТУС: Магдалена Евтимова и Цветан Маджаров 

(повече за събранието може да прочетете в отделна статия в този брой). 
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 УС подробно обсъди и проблемите в ТО Варна. След изслушването на председателя на ТО 

Варна – Станчо Добрев и председателя на ОСКСГ „Вихър” и член на ТУС на ТО – Ваньо Биячев, 

УС възложи на Станчо Добрев да намери начин и подход да подобри психоклимата в ТО Варна и 

на следващо заседание да докладва за резултата. 

 Обсъди се и проблема с членството на сляпо-глухите спортисти, само в един спортен клуб: 

или на слепите, или на сляпо-глухите, за което УС не взе решение, а възложи на председателя на 

НАСГБ – Димитър Парапанов да внесе обсъждането му на предстоящото заседание на УС на На-

ционална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), което се проведе на 

12.11.2015 г. 

 УС взе решение НАСГБ да организира и проведе в България в началото на м. юли 2016 г.,  

Първия световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. 

 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСФСГБ 
 На 12.11.2015 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Нацио-

нална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), на което участваха: председа-

теля на НСФСГБ Димитър Парапанов и членовете на УС: Кирил Дамянов (председател на 

ОСКСГ „Марица“ Пловдив), Калинка Ковачева (председател на ОСКСГ „Устрем“ Добрич), Ваньо 

Биячев (председател на ОСКСГ „Вихър“ Варна) и Станчо Добрев (изпълнителен директор на 

ОСКСГ „Вихър“ Варна). Присъстваха със съвещателен глас: Ивелин Тодоров – председател на 

ОСКСГ „Мадарски конник” Шумен, Красимир Касабов – председател на ОСКСГ „Станимашка 

светлина” Асеновград, и председателя на Контролния съвет (КС) на НСФСГБ Снежанка Кирчева. 

 УС прие информация от председателя на НСФСГБ за периода от 08.07.2015 г. до 12.11.2015 

г. и докладна за Спортния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, проведен в 

гр. Варна от 10 – 15.08.2015 г. 

 УС изслуша отчетите на спортните клубове на сляпо-глухите към НСФСГБ, които са вече 6 

на брой, и които отчетоха много добри показатели. Получиха поздравление и одобрение от пред-

седателя на НСФСГБ – Димитър Парапанов за добрата си работа и постигнатите високи успехи. 

Пожелаха си занапред да продължават в същия дух и да разпространяват спорта в нашите среди. 

 УС разгледа и обсъди проблема с членството на сляпо-глухите спортисти, само в един спор-

тен клуб: или на слепите, или на сляпо-глухите, като взе следните решения: 

1) До края на 2015 г. сляпо-глухите спортисти да имат право да членуват в спортен клуб на сляпо-

глухите и в спортен клуб на слепите.  

2) От януари 2016 г. да се направят консултации с юристи от Министерство на младежта и спорта 

(ММС). Въпросът да бъде обсъден както относно членуването, така и относно картотекирането. 

 В точка „Разни“, членовете на УС и присъстващите председатели на ОСКСГ се запознаха с 

информацията относно предстоящия Първи Световен празник на специфичните възможности на 

сляпо-глухите, който ще се проведе в България в началото на м. юли 2016 г. 

Блока подготви: 

Снежанка Кирчева 
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ПОЕЗИЯ И КРАСОТА  
 На 13.11.2015 г. – Международния ден на слепите хора и Световния ден на добротата – в 
градска библиотека „Св. Паисий Хилендарски” – Асеновград се състоя юбилейно тържество по 
случай 70-годишнината на талантливата незряща поетеса Лушка Маджарова от гр. Лъки и про-
моция на новата й стихосбирка „Живи въглени”. Тя е член на ТСО на слепите и ТО на сляпо-
глухите – Асеновград, почетен гражданин на гр. Лъки и общината, член на Съюза на независи-
мите писатели в България. Известната в нашата страна поетеса има преведени творби на руски 
и английски език и множество литературни награди. 
 Водещи бяха Йордан Кожухаров и Елена Славкова от НЧ „Св. преп. Пайсий Хилендарски 
– 1997”. Официални гости бяха Димитър Парапанов – председател на НАСГБ, Велик Атанасов 
– председател на РО на слепите – Пловдив, както и Мария Вълканова и Даниела Костова от об-
щина Асеновград. 
 Рецитирани бяха нейни стихове от членовете на литературен клуб „Орфей” и от Иван 
Шопов – председател на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите – Асеновград. 
 Авторката е един висок в духовно измерение човек – носител на духовни добродетели – 
обич, доброта, вяра и смирение. Пред нейната вътрешна красота и излъчваща светлина – мра-
кът в ъгъла е свит. Тя е победителката! Тя е слънцето и на слабите сила дава. Борбеният й дух 
позволява догонване на мечтите. Победители над мрака са и всички членове на ТСО на слепите 
и ТО на сляпо-глухите. 
 В празничното пространство на препълнената зала, сърцата пулсираха със слънчеви мис-
ли. Поздравленията бяха много, както и красивите цветя. Поднесени бяха и стихове, посветени 
на Лушка от Елена Славкова и Славка Илиева. Дует „Настроение” поздравиха юбилярката с 
две песни. 

* * *  
С ОБИЧ, УВАЖЕНИЕ И ДОБРОТА 

  Животът е прекрасен и носи радост, красота, надежда, любов, но редом с това идват 
трудни моменти: проблеми, болести, увреждане на тялото. 
 Трети декември е Международен ден на хората с увреждания. И тази година членовете на 
ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите се събраха в своя клуб, за да отбележат този ден. Слу-
жители от СД ”Социално подпомагане” – Асеновград също уважиха това събитие с присъстви-
ето си. Председателят Иван Шопов с усмивка посрещаше всички. Сътрудничката Пенка Хрис-
тозова запозна хората със същността на този ден и изказа благодарност към най-активните чле-
нове, изявили се през годината във всички мероприятия: поетесата Лушка Маджарова, шахма-
тистът Расим Низам, спечелил купа, младежите Красимир Касабов и Рейхан Карабекир, Елена 
Янакиева, Иван Шопов, Алекси Ладжев, Иван Пейчев и т.н. Бяха зададени въпроси към гости-
те, които отговориха изчерпателно във връзка с винетките, придружителите, паркирането на 
колите по тротоарите, за грубото отношение на някои институции. Незрящите и сляпо-глухите 
са като всички останали хора – с желания и мечти. С помощта на белия бастун сами се справят 
в трудната градска обстановка. Те са пример за подражание на борбен дух и отстояват с любов-
та на две очи, с любовта на ближните си и както често казвам – тези хора са победители над 
мрака. Един от тях – Янко Русков по случай рождения си ден бе поздравен, а той изпълни ня-
колко народни и популярни песни. Прочетен бе и поздравителен адрес от кмета на община 
Асеновград д-р Емил Караиванов, с пожелание за много здраве и успехи в живота. Колко е ху-
баво, когато между хората в един колектив съществува обич, уважение и взаимопомощ. В орга-
низацията съществува именно този микроклимат – на обич, уважение, доброта, защото ръко-
водството е всеотдайно към своите членове. Накрая всички си пожелаха много здраве, слънче-
ви хоризонти, а новата 2016 г. да бъде наситена с още мероприятия, успехи и екскурзии в стра-
ната и в чужбина. 

Блока подготви: 
Славка Ставрева 



5 

НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ С НОВИ ПРИЯТЕЛИ 
 На 26 ноември самодейци от ТО на сляпо-глухите Добрич посетихме с. Победа. Посеще-
нието бе по покана на кмета на селото – Галин Иванов по повод приключване на селскостопан-
ската година. Щом пристигнахме в населеното място, посетихме първо кметството. Г-н Иванов 
ни прие в уютния си кабинет. Запозна ни с поминъка на селото. Той обясни, че тук населението 
е голямо. Занимават се със зеленчукопроизводство, защото има много кладенци. Всички етноси 
живеят в мир. Село Победа, разположено на 5 км. от гр. Добрич е добре озеленено с чист малък 
площад. В центъра му се издига гордо паметник на победата. Селото разполага с парк, игрище 
за футбол и волейбол, спортни и детски площадки и др. После се отправихме към училището 
„Добри Войников”. Усмихната ни посрещна директорката Галина Тошкова. Разгледахме двете 
експозиции, разположени във фоайето. Едната разкрива предмети от бита на населението, а 
другата – плодовете на селскостопанския труд – круши, ябълки, царевица, тикви, кратунки и 
т.н. Влязохме в класната стая на второкласниците. Учениците ни се зарадваха много. Сподели-
ха с нас, че са сформирали коледарска група, и че с радост ще ни гостуват в нашия клуб. След 
разходката ни в училището, се отправихме в клуб „Здравец”. Посрещнаха ни членуващите и 
председателката – Ганка Димитрова. Тя ни запозна с живота на членовете. Обясни ни, че имат 
много дарители и че са доволни от вниманието, което им оказват властимащите. Ние поздра-
вихме присъстващите с програма, която бяхме подготвили в тяхна чест. От своя страна предсе-
дателката Калинка Ковачева разказа за дейността на сдружението. Тя обясни как може да се 
членува в организацията, какви форми сме развили, как отбелязваме различните национални и 
лични празници, какви усилия полагаме, за да водим равностоен живот. Разменихме си и пода-
ръци. Тържеството продължи с песни и народни танци. Прибирайки се у дома, си говорихме за 
доброто приятелство, което създадохме с посещението си. 

Калинка Ковачева 

ОСЕМ ГОДИНИ ТО НА НАСГБ ПЛЕВЕН 
 На 15 декември ТО на НАСГБ Плевен навършва осем години от учредяването си. Тази 
година ТУС реши да съвмести тържеството по този повод с това за честване на 3 декември – 
Международния ден на хората с увреждания. В десет часа членове и придружители се събрах-
ме на скромно тържество в клуба на инвалида в гр. Левски. Тържеството откри председателка-
та на ТО – Величка Драганова. Тя поздрави присъстващите с мили думи и направи кратка рав-
носметка за работата на организацията през изминалите осем години. Отчетено беше, че въпре-
ки малкия брой членове и разпръснатост из цялата област, организацията има своя активен жи-
вот. Празнуват се празници от различно естество, именни и рождени дни, изнасят се беседи на 
различни теми. Наши членове вземат участие и в спортните празници на асоциацията на сляпо-
глухите. Трудностите никак не са малко, но работим добре с институциите и се стараем да раз-
решаваме проблемите своевременно и успешно. Наши гости бяха председателката на ТСО на 
ССБ Д. Дъбник – В. Данчева и началник отдел ДСП Иван Петков. Те поздравиха присъстващи-
те с пожелание за здраве, бодър дух и смелост и настоятелност в борбата ни за право на досто-
ен живот. След деловата част се почерпихме с чашка ароматно кафе и сладкиши. След тържест-
вото се пренесохме в ресторант „Перфекто“, където заедно с организациите на слепите и инва-
лидите отпразнувахме Международния ден на хората с увреждания. Приветствие поднесоха 
председателят на РДИ – Д. Първанов, на слепите – Тодор Любенов, на сляпо-глухите – Величка 
Драганова. В приветствието си господин Петков от ДСП изтъкна важната роля на организации-
те на хората с увреждания в живота на общината и тяхната непримиримост в отстояването на 
правата им. Пожела на всички здраве, бодрост и успехи. Групата за стари градски песни към 
Клуба на инвалида поздрави присъстващите с няколко свои изпълнения. Община Левски и ма-
газини „Абсолют +“ подсигуриха вкусен обяд, за което им благодарим. Разделихме се щастли-
ви и доволни с много настроение. 

Иванка Христова  
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 НЯКОЛКО ПРАЗНИКА В ЕДИН ДЕН 
 Ръководството на ТО-НАСГБ Варна организира на желаещите сляпо-глухи екскур-
зия до гр. Обзор на 31.10.2015 г. Екскурзиантите бяхме 16 човека – 13 наши члена и 3 
придружителя. В уречения ден и час тръгнахме на път. Пътуването премина спокойно и 
приятно. В станцията ни посрещнаха любезно и сърдечно управителят и неговият екип. 
Настаниха ни в уютните стаи на станцията. На гала вечерята се събрахме всички около 
богатата и красиво подредена маса. Станчо Добрев откри тази хубава вечер като поздрави 
присъстващите с „Добре дошли" и пожела приятно настроение, много емоции и добра ак-
тивност във веселата част. С встъпителни думи поясни, че това тържество е посветено на 
няколко празника в едно, за които подготвилите се членове ще разкажат накратко за всеки 
поотделно.  
 Ганка Параскевова откри Деня на пенсионера и музиката, който беше на 1 ноември. 
Тя напомни, че възрастните хора не се радват на този ден, защото знаем колко е тежък и 
труден животът на хората с увреждания и на пенсионерите с ниски доходи. Ние отбеляз-
ваме този ден за това, че сме доживели до златната почетна възраст, макар и с много съ-
пътстващи несгоди, но празнуваме за това, че имаме хъс и желание за живот и веселие. 
Словото завърши със стихотворението „Рано е да остаряваме, приятели”, а след него 
прозвуча песента „Години минаха", като поздрав за всички пенсионери.  
 За Международния ден на белия бастун – 15 октомври, разказа Веселина Стоилова. 
С изчерпателна информация тя запозна хората с важността и ценността на това жизнено 
необходимо средство за придвижване на слепите и сляпо-глухите. На този ден целта е да 
се привлече вниманието на обществото към безопасното движение на слепите и сигнали-
зирането на белия бастун, който е предназначен за вниманието на виждащите. Бастунът 
ги предупреждава за нашия зрителен проблем и чрез него ние очакваме помощ, разбиране 
и съдействие от околните. Във връзка с този ден Стефка Мирева рецитира стихотворение 
за белия бастун. 
 Ганка Параскевова продължи със следващия важен и бележит ден – Денят на народ-
ните будители – 1 ноември. Този ден е обявен за общонационален празник в памет на изя-
вените български просветители. Целта е да се прослави делото на Иван Рилски, братята 
Кирил и Методий, Йоан Екзарх, Св. Евтимий Патриарх Български, на Паисий Хилендарс-
ки, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Васил Априлов и още десетки дейци на прос-
вещението. За първи път празникът се чества в катедралата „Св. Неделя" по нареждане на 
министъра на народната просвета през 1922 г. Изпълни се народната песен „Стар мерак", 
с която бяха поздравени управителят и екипа на станцията, който се грижеше за нас в тази 
прекрасна вечер. Изпълни се едно прекрасно стихотворение от стихосбирката на Весели-
на Стоилова – „За морето" от Еленка Маринова, тъй като 31 октомври беше денят на на-
шето красиво Черно море. Отбелязахме още една важна за нас дата – 13 ноември, Денят 
на слепия гражданин. Това е рождената дата на Валентин Аюи, който остава в историята 
като един от най-заслужилите тифлопедагози. Неговото дело да създаде първия институт 
за незрящи и да намира средства за обучението им, е велико. Делото му да изважда от 
световния мрак слепите хора, за да ги прави равностойни и дееспособни като им отрежда 
достойно място сред членовете на обществото. Потомството го нарича отец, баща и учи-
тел на слепите. Неговото велико дело продължава и след смъртта му. Създават се както в 
Европа и по света, така и у нас училища за незрящи. Делото му ще живее вечно и нека 
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днешните управници и учени го продължават, за да се реализират незрящите хора с рабо-
та и образование.  
 Младен Стоилов изпълни народната песен „Ех мъка моя, ти" и стихотворението 
„Неразделни" от Пенчо Славейков. Веселието продължи с песни от други самодейци, из-
пълнения на гръцки танци и така с много емоции, шеги и игри завърши тази прекрасна 
вечер. Благодарим на управителя и неговия екип, които проявиха толкова грижи и внима-
ние към нас, благодарим на участниците в тези празници като си пожелахме да се събира-
ме и празнуваме заедно дълги години. 

ДВА ПРАЗНИКА В ЕДНО 
 На 02.12.2015 г. ТО-НАСГБ Варна чества и отбеляза Андреевден и Международния ден на 
хората с увреждания – Трети декември. Присъстваха 21 члена, 10 придружители и гости. Предс-
тавители на ТВ „Черно море”, вестник „Черно море” и агенция „Черно море" отразиха събитието. 
Председателят Станчо Добрев поздрави всички присъстващи – колеги и приятели и пожела доб-
ро настроение и приятно прекарване на тържеството. Ганка Параскевова припомни с кратко сло-
во кой е Св. Андрей и откога се чества празника. Св. Андрей се смята за апостол на православни-
те християни, защото ръкополага първият епископ в Константинопол апостол Стахия. Андреев-
ден е свързван с последователността на сезоните. В народните обичаи той символизира началото 
на зимата, за това от тук идва вярването, че от този момент нататък денят започва да расте, кол-
кото зърно. Традицията е свързана с надеждата за по-лека зима, за запазване на реколтата и щед-
ра плодородна година. Приготвят се ястия от боб, леща, булгур, царевица, грах, жито, с една ду-
ма – всичко което се сее на полето. Така у нас се отбелязва този християнски празник. 
 Международния ден на хората с увреждания – 3 декември е морален дълг на цялата светов-
на общественост да насочи вниманието си към хората с по-различна съдба като им се дава въз-
можност те да бъдат равностойни граждани, учещи, работещи, да създават блага и семейства. На 
този ден, ние хората с увреждания, си пожелаваме здраве, сили и енергия, за да отстояваме свое-
то място в обществото като участваме в културния и обществен живот както в организациите по 
места, така и в цялата страна. 
  Тържеството продължи с предварително подготвена литературно-музикална програма. 
 След нея, започна веселата част. Играха се хора, танци и се изпяха още много песни.  
 Всички останаха много доволни и си пожелахме да се срещаме все така. 

Блока подготви: Ганка Параскевова 

ИЗВЪНРЕДНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В СМОЛЯН 
 На 15 декември 2015 г. се проведе извънредно отчетно изборно събрание, на което беше из-
бран нов председател на организацията – Красимир Евтимов и двама членове на ТУС – Магдале-
на Евтимова и Цветан Маджаров. На събранието присъства г-н Светлозар Парапанов, който про-
чете информация за проблемите и състоянието на организацията от името на господин Димитър 
Парапанов. След деловата част, всички се събрахме на Коледен обяд и бяха раздадени хранител-
ни продукти за Коледа от НАСГБ. Членовете на ТО на НАСГБ Смолян благодарят от сърце на 
г-н Парапанов за вниманието, което им бе оказано. 
 Пожелаваме Весели Празници на всички членове на НАСГБ! 

сътрудник на ТО-Смолян: Анета Шаркова 
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3-ТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН  

НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
  3-ти декември не е празник, а международен ден, в който хората с увреждания от 
различни страни поставят своите социални проблеми за решаване от съответните прави-
телства и обществото. 3-ти декември е ден за отбелязване и подсещане, че съществуват и 
хора с различни увреждания, че трябва обществото, отговорните институции и държавата 
да ги приема с разбиране и да обърне внимание и на техните специфични нужди. 
 През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен 
ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и инсти-
туциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира осигуряване на 
самостоятелен живот на хората с увреждания, достъп до околната среда, до общообразо-
вателната система, до общия пазар на труда, до средствата за електронна информация и 
вземане на политически решения, които имат отношение към тях. Предизвикателството 
на този ден обаче е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на 
хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и 
лично достойнство, а не върху увреждането му. Това е европейският модел на политики 
към и за хората с увреждания, който и България трябва да следва. За съжаление, днес хо-
рата с увреждания се сблъскват с най-много трудности, когато се опитват да реализират 
правата си. Обществото трябва да осъзнае, че те се нуждаят от особено внимание. Основ-
на цел на политиките за хората с увреждания е да се създават условия те да имат същия 
индивидуален избор и контрол над живота си, както хората без увреждания. Народното 
събрание на Р. България през 2012 г. ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хо-
рата с увреждания, а едва през 2015 г., Националния съвет за интеграция на хората с ув-
реждания и Министерския съвет, приеха План за действие на Р. България за прилагане на 
Конвенцията, който предстои да бъде изпълняван поетапно до 2020 г.  
 На 3-ти декември за Международния ден на хората с увреждания, пловдивските ин-
валиди бяха поканени от председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов във „Военен 
клуб“ – гр. Пловдив да покажат своите артистични и музикални способности. Димитър 
Парапанов представи Велик Атанасов – председател на РСО на ССБ – Пловдив, Краси-
мир Альов – председател на РО на СГБ – Пловдив, Георги Генов – председател на ТСО на 
ССБ „Пулпудева” Пловдив, Спаска Джангозова – координатор на РО на СГБ – Пловдив, 
Снежанка Кирчева – председател на ТО на НАСГБ – Пловдив и Елена Атанасова – пред-
седател на Клуба на инвалида към Община Пловдив, район „Централен“. 
 С встъпителни думи Димитър Парапанов откри музикалната програма, като подчер-
та, че това не е празник, а ден, в който ние, хората с увреждания, трябва да поставим 
проблемите си пред обществото, да дадем гласност, че ни има, и че сме хора като всички 
останали. А това правим чрез нашите изяви и мероприятия, чрез които се опитваме да се 
интегрираме в обществения живот. Прочете се поздравителния адрес от кмета на гр. 
Пловдив – Иван Тотев, след което се изказаха всички официални гости. 
 Участие взеха състави, дуети и солови изпълнители от съюза на глухите, от НАСГБ 
и съюза на слепите. С радост искам да отбележа, че самодейците се представиха професи-
онално на сцената и зарадваха с изпълненията си пълната зала. Имаше и много гости от 
града благодарение на публичността, която бе организирана от екипа на НАСГБ и НЦРСГ 
„Хелън Келър”. Хората ни видяха, чуха и харесаха, но дано за в бъдеще ни обърнат вни-
мание институциите, които трябва да поемат нещата в свои ръце. 
 

Снежанка Кирчева 
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И НЕ СЕ УМОРИ ДА ПРОДУЦЕНСТВА!!! 
 
 Роден е в емблематичното с. Бистрица, сгушено в подножието на Витоша. То се прочу със 
своите музикални и артистични баби. И със свирепите футболисти от „Бистришки тигри”. Да, с 
тези същите тигри, с които бате Бойко Борисов рита топка, вози ги с правителствения самолет из 
страната. Още преди да постъпи в софийския Държавен институт 
(училище) за слепи, баща му го обзавежда с ръчна хармоника „Хонер”. 
Малкия Рашо набързо научава популярната за времето си песен 
„Капитанът болен лежи”. И той разпъва хармониката и с единствения 
си в началото музикален номер весели почти всеки ден седналите на 
трупите пред кварталната дъскорезница съседки. И той като много та-
лантливи хора има известни проблеми в училището. Селското дете, да-
леч от семейния уют, трудно свиква с училището, с живота в интерна-
та. И неговата баба, го жали, неразбирайки строгите училищни изиск-
вания към любимото внуче. В училището Рангел свири на цигулка. Ба-
ща му отново проявява завидна щедрост, и от заложна къща му купува 
супер-цигулка, избрана от композитора Васил Коев. Тогава Рашо е още 
в четвърто отделение. За определено време той дори е най-добрия ци-
гулар в училището. Придобитата музикална подготовка в училището за 
слепи, а вероятно и определена природна одареност, впоследствие ще се окаже много полезна за 
неговите по-нататъшни музикални и продуцентски занимания. След училището дръпва много яко 
напред. Завършва дори средно образование. Знайно е, че японският премиер Какуей Танака няма 
грам гимназиални спомени. А Йосип Тито и Георги Димитров не успяват да завършат даже и 
втори прогимназиален клас. През 60-те години на миналия век е изявен самодеец. Свири на конт-
рабас в естрадния оркестър, пее песните на Георги Кордов, на Емил Димитров. От 1985 до 1992 г. 
завежда художествената самодейност в ПП „Успех” София. Този период от неговия живот се 
оказва особено плодотворен. Рангел успява да осигури на самодейците висококачествени музи-
кални инструменти и мощна озвучителна техника. Много бивши работници и служители на со-
фийския „Успех” с благодарност си спомнят чудесните предавания по заводската радиоуредба, 
организирани от Рангел, в качеството му на председател на Комисията за радиопредавания. Съв-
сем доскоро е и технически организатор на дамска вокална група „Люлин”, ръководена от Райна 
Митина. Преди 10 години Рангел Попов успява да подготви и издаде в 600 екземпляра диск с из-
пълнения на Оркестъра за народна музика „Успех София”, с ръководител Синджап Лимонов. Две 
години след това ощастливява с диск и талантливия бас Стефан Паскулов, продуцирайки и негов 
диск с тираж над 200 бройки. Тези му занимания са сякаш загрявка за бъдещия му обемен проду-
центски продукт, появил се през 2012 г. В продължение на цели осем години упорита работа, г-н 
Попов успява да подготви колекция от 20 диска, съдържащи около 250 избрани творби на Хора 
на слепите „Академик Петко Стайнов”. Негов неизтощим сведущ консултант е маестро Стоян 
Бабеков. Компютърната обработка на всички песни извършва Иван Доброволов. Яна Йорданова 
пък успешно обгрижва цялостния дизайн на колекцията. Сега екипът на Рангел се опитва да раз-
работи и представи нов продуцентски проект, целящ издаването на 4 диска с изпълнение на 
флейтиста Кирил Костов. С риск малко да прекаля, позовавайки се пак на великия Алфред Ад-
лер, колко е прав виенския психолог, твърдейки, че увреждането отключва механизмите на 
свръхкомпенсация, устрема за себедоказване, поривите за успех. И особено, ако то е двойно сен-
зорно увреждане, както е при Хелън Келър, Харалд Тиландер, Боряна Коскина. За съжаление, 
преди 6 години слухът на Рангел рязко се влошава – принуден е да ползва слухов апарат. Но това 
не осуетява приключването на най-значителния му продуцентски продукт – по-гореспоменатата 
колекция. В началото на годината Рангел навърши една доста кръгла годишнина. Макар и на па-
терица, да го поздравим по случай неговите 75 години! Да му пожелаем по-добро здраве, дълго-
летие и нови продуцентски продукти!!! 

Ангел Сотиров 
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ИНТЕРВЮ ЗА 55-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА КИРИЛ ДАМЯНОВ 
  Вие сте обществено известна личност, но накратко за нашите читатели, какво не знаем за 
Вас и с няколко думи бихте ли се представили? 
  Първо искам да благодаря на редакцията на „Звук и светлина“ за проявения интерес към моята 

незначителна особа и преждевременното интервю. Очаквах това да се 
случи на 60-тия ми юбилей. Но я да взема да се изповядам докато имам 
възможност, че дотогава не се знае какво ще се случи. И така. Роден съм 
на 10.10.1960 г. в едно малко село близо до македонската граница, висо-
ко горе в планината. Аз съм средният от тримата братя в нашето голямо 
семейство. С малкия ми брат Александър сме една и съща зодия 
„Везни“. Завършил съм техникум по дървообработване в гр. Банско. На 
22 години по решение на съдбата прескочих планината и се озовах в 
китна Тракия в гр. Пловдив. Женен съм и живея в къщата на жена ми 
като на едно вечно гости. За дамите в НАСГБ – ръст 1.70 м., черни очи, 
чаровен и привлекателен. Характерът ми е малко твърд, когато отстоя-
вам позициите си, но аз си го харесвам и не се оплаквам от него. 
  Вие сте разностранно развита личност. Кое надделява при Вас. 
Спорта, музиката или поезията? 
  Всеки от горепосочените от Вас елементи се опитва да доминира вътре 

в мен, но аз се стремя да балансирам нещата и да не допускам надмощието им един над друг. 
Иначе какъв представител на везните съм в случая. Напоследък обаче ми е доста трудно да се 
справям с тях. Умирам да спортувам, не мога без музиката, поетичните вдъхновения ме будят 
посред нощ. Понякога ми идва в повече, но ако под мишницата ми не седят поне три дини, значи 
това не съм аз. 
  Къде е по-вълнуващо – на сцената, на спортния терен или, когато Ви е налегнала поетич-
ната муза? 
  Всеки от тези три мои живота са наситени с много емоции и вълнения. Самото ми присъствие в 
тях е нещо неповторимо. Сълзите от щастие и радост след завоюваните призови места на сцената 
или стадиона не са ми никак чужди. Единственият ми инфаркт засега го получих по време на 
спортния празник на Араповския манастир през 2007 г. За да участвам с жена ми на песенния 
фестивал във гр. Перник докарах лекуващия ми лекар дотам, че да вдигне ръце от мен и да ме из-
пише преждевременно. За любовта към поезията наречена Муза какво да Ви кажа? Това е нещо 
което или го имаш, или го нямаш. Всяко едно изречение от определено стихотворение е вълнение 
и преживяване до болка. 
  На какво Ви научи спортът? 
  Занимавал съм се със свободна борба и малко аматьорски бокс преди да попадна в редиците на 
хората с физически увреждания. За мен спорта е отдаване до край. Той ме научи на най-важното: 
Независимо кой си и колко си голям, винаги трябва да уважаваш противника. Медали се печелят 
и губят. Спомените и емоциите остават за цял живот. 
  Най-неприятния момент в кариерата Ви като председател на ОСКСГ „Марица” Пловдив? 
  Имал съм ги много, и то не-лоши. Но какво би бил живота без тях? Група от 7 души след 10 г. 
осигурен от мен живот като на звезди от най-висок ранг, за благодарност ме обвиниха в несправя-
не с работата и напуснаха клуба. На тяхно място обаче дойдоха 11 нови члена. Сигурно и от тях 
някои ще си тръгнат в скоро време, неразбрали, че за Кирил Дамянов над всичко стои името и 
каузата наречена ОСКСГ „Марица“ Пловдив. За мен най-гадното в случая беше извисяването на 
алчността и самозаблудата на тези, които напуснаха клуба, и най-вече бруталното им самовнуше-
ние, че са най-великите на света и всеки е длъжен да им се кланя и прекланя. Какво величие бе, 
приятели мои? Ако бяхте толкова велики щяхте да сте в параолимпийския отбор на България. Са-
мо, че там нормативите, които трябва да покриеш, за да влезеш в него са два пъти по-високи от 
Вашите постижения. Те си помислиха, че могат да ме смачкат, но не са познали. Когато реша да 
постигна това което съм намислил, ако трябва с дявола ортак ще стана, но пак ще стане моето. 
Имам няколко загубени леки битки, но досега не съм губил война. На тези, които напуснаха клу-
ба чрез сп. „Звук и светлина“ искам да им кажа следното: Аз съм като тестото. Колкото повече ме 
мачкаш, толкова повече бухвам. 
  Може ли да споделите кой е бил най-вълнуващият миг за Вас, когато сте били на сцената? 
  С удоволствие, но как да отделя миговете на върховно щастие един от друг като са толкова мно-
го? Те най-вече са свързани с изявите на нашия семеен дует „Настроение“. Пяхме на стадион 
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„Пловдив“ пред повече от 2 500 души, участвахме в така мечтан благотворителен концерт за на-
биране на средства за построяване на параклис в с. Първенец, бяхме аплодирани от пълен с хора 
площад, пеейки под звездното поморийско небе. Преди седмица се върнахме от Варна с приза на 
международния фестивал “Листопад на спомените“ с най-високата награда “Приз – Сребърен 
лист“. Аз се вълнувам от всяка дума на благодарност на публиката, защото лично за мен тя значи 
много повече от преценката на журито. 
  Всички ние знаем умението Ви да организирате хората. Донесе ли Ви това удовлетворение 
на самия Вас? Споделете накратко позитиви и негативи при работата си с хора с уврежда-
ния. 
  О, да работиш със, или по-точно за хората с увреждания си е един истински екшън. Ние в голя-
мата си част сме страхотно непризнателно племе. Искаме всичко и то на момента. Капризни сме 
и безкрайни в желанията си. За да се справиш с всичко това е необходимо много нещо: да си тър-
пелив, но и твърд като стомана, да си гъвкав в преговорите, да умееш да убеждаваш отсрещния в 
твоята правота. Ако е необходимо да отстъпиш, докато дойде време за атака. Много е трудно, но 
не е непостижимо. Най-трудно е да намериш баланса между полезното и приятното. Работата с 
хората ми носи истинско удоволствие, колкото и абсурдно да звучи. 
  За какво мечтаете? 
  В личния ми живот нямам особени мечти. Да мечтаеш значи да седиш на едно и също място, а 
това не е присъщо на моята натура. Доказал съм и съм показал на околните какво мога и какво не 
мога. Аз съм реалист по природа и не се заблуждавам за това, което предстои. В обществен план 
искам да видя повече разбиране от страна на институциите към нашите ежедневни проблеми. 
  Досега имате купища медали, грамоти, купи, дипломи и призове, има ли какво още да же-
лаете за себе си като развитие? 
  Да. Има какво да желая, но не за мен, а за „Марица“ Пловдив. Искам клуба да съществува не са-
мо като спортен клуб, а и като едно голямо семейство, в което всеки се грижи за всеки. Да има 
разбиране на проблемите и прощаване на грешките. И както казах по-горе: Името на клуба да 
стои над всичко. 
   Вашата работа е свързана както с хора с увреждания, така и със зрящи хора. С кои Ви е 
по-лесно или по-трудно да работите? 
  При работата с хора независимо какви са, няма лесно и трудно. Работата иска всеотдайност и 
поне 24 часа от денонощието да мислиш за нея. Ако не го правиш, никога няма да успееш да я 
свършиш. 
   При неуспех във Вашата кариера, какво Ви стимулира да продължите напред с още по-
големи усилия и да сте все още на ниво? 
  Напоследък и аз се питам какво ли е това дето все още ме държи на крака. Честно казано, и аз се 
чудя къде се крие тайната. Всъщност знам, но дали пък да не оставя Вие да си поблъскате малко 
главите над това и да се сетите сами? 
  Бихте ли променили нещо в живота си? Например да обърнете гръб на спорта, музиката 
или поезията? 
  Никога, докато мога да дишам, ще пея, ще тичам, ще пиша. 
  Кога пишете поезия? 
  Напоследък по-рядко, но по-качествено. С жена ми си начесахме крастата с издаването на наша-
та обща стихосбирка „Огън и лед“ и сега я караме по-кротко. Не че сме спряли, но гледаме неща-
та вече от друг ъгъл. 
  Имате ли кумири в живота и работата си? 
  Да. Моят кумир в живота е Господ. Други кумири не признавам. По отношение на работата се 
възхищавам и взимам пример от господин Димитър Парапанов. Неговият работохолизъм е посло-
вичен и само жена ми може да му съперничи в това отношение. Дали пък няма нещо общо в това, 
заради имената им? 
  Като какъв човек бихте искали да Ви знаят хората? 
  Сега ме знаят като Кирил Дамянов. Когато си отида от този свят искам да ме запомнят най-вече 
като човек. Дано, когато тръгна по пътя, от който няма връщане поне за сега, да ме изпратят с ду-
мите: Жалко, отиде си човека, а не: Най-после пукна, неговата… Простете моето откровение. 
  И накрая какво бихте пожелали на читателите на сп. „Звук и светлина”? 
  Да го четат с любов. Да четат не само изписаните редове, но и това, което е между тях. Там ви-
наги има какво да се види и чуе. Силно да вярват в собствените си сили и да гонят целите в живо-
та до тяхното постигане. Вечно Ваш: Кирил Дамянов! 

Снежанка Кирчева 
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РУСКАТА ЦЪРКВА В СОФИЯ – 7 ЛЮБОПИТНИ ФАКТА 

 

 Една от най-забележителните постройки в София е Руската църква, известна с чудодейната 

сила да сбъдва желания. Намира се в центъра на столи-

цата, където се пресичат ул. "Георги Раковски" и бул. 

"Цар Освободител". Ето няколко любопитни факта за 

нея: 

 1. Руската църква "Свети Николай Чудотворец" е 

построена в периода 1907 – 1914 г. върху парцел на Рус-

кото посолство. Тя е изградена по проект на Михаил 

Преображенски, който също е автор на православните 

храмове в Талин и Флоренция. 

 2. Първоначално храмът е замислен като параклис 

на руската дипломатическа мисия в България. Не след 

дълго в него започват да служат свещеници от Руската 

задгранична църква и той се превръща в център на мно-

жеството руски имигранти у нас. През 1953 г. той става 

храм на подворието (представителството) на Московска-

та патриаршия и се управлява от нея и до днес. 

 3. Храмът има пет малки позлатени купола, а централният е висок 19 м. Камбаните са даре-

ние от руския император Николай Втори. 

 4. В Криптата под олтара се намира гробът на архиепископ Серафим Соболев. Той стопа-

нисва храма от 1921 г. до смъртта си през 1950 г. и управлява руските православни енории в Бъл-

гария. Той се счита за чудотворец, поради което хиляди хора оставят молитвени писма на гроба 

му с вярата, че ще получат помощ и изцеление от него. 

 5. Стенописите са изрисувани от руски художници, а четирите икони върху иконостаса са 

копия на иконите в киевската катедрала "Свети Владимир". 

 6. В архитектурно отношение храмът е по образец на московските църкви от 17-и в. Той е 

паметник на архитектурата и е под защитата на ЮНЕСКО. 

 7. Храмът има два входа, всеки от които е разположен под покрив с двоен наклон. Южният 

се намира откъм булеварда и е украсен с образа на Свети Николай, а северният откъм градинката 

– с образа на Александър Невски. 

Източник: www.peika.bg 
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ЗАЛИВЪТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 

 Заливът на Възкресението се намира в Аляска и е залив на Кенай Пенинсула. Получил е 
своето наименование от Александър Баранов. Той е бил принуден да спре там по време на силна 
буря. Когато бурята утихнала, би-
ло Възкресение Христово, затова 
в чест на християнския празник 
били наречени заливът, както и 
близката река Възкресение. През 
цялата зима заливът остава неза-
леден, което допуска влизането в 
него. Сюърд, който е една от най-
популярните дестинации в цент-
рална Аляска, е крайна спирка за 
много от корабите, които са насо-
чени към тази посока. В Сюърд се 
провежда всяка година на четвър-
ти юли Надбягването в планината Маратон и Скачането на Полярната мечка. Тичането по плани-
ната е доста изтощително, тъй като участниците не пробягват равно трасе, а трябва да тичат по 
склона на планината на височина над три хиляди фута и след това да се спуснат обратно. Най-
добрите бегачи успяват да покрият това разстояние за по-малко от един час. Скачането на Поляр-
ната мечка се провежда през януари. Това е едно от големите събития на жителите на Аляска. 
Хората се обличат в национални костюми и скачат във водата, която е леденостудена. След това 
изскачат на повърхността много бързо. По време на събитието се събират пари, които се даряват 
за лечението на болни. В Сюърд се провежда и Дербито на Сребърната сьомга. Това е деветднев-
но събитие, което стартира през втората събота на август. По време на Дербито на Сребърната 
сьомга се раздават над 200 000 долара в предметни подаръци. Местата се резервират месеци по-
рано. В Сюърд има Център на Морския живот. Това е една от най-новите атракции в града. Посе-
тителите на центъра могат да видят обитателите на океана, както и морските птици в среда, близ-
ка до тяхната естествена. Посетителите също така могат да наблюдават работата на учени, които 
изучават флората и фауната на океана. До Сюърд е националният парк Фьордовете Кенай, до 
който се стига с помощта на лодка. Покрай брега на залива на Възкресението има много места за 
къмпингуване. Те разполагат с всички условия за комфортно прекарване. През 1964 г. земетресе-
нието Добрият Петък се отразило много зле на Сюърд. Кадри от него могат да бъдат разгледани в 
библиотеката на града. В залива на Възкресението има много риба – ценната заради хайвера си 
белуга, чийто хайвер е най-скъпият в света, и различни видове китове. Риболовът на сьомгата се 
определя взависимост от периода – ако тя е в размножителен период, риболовът е забранен. Има 
и много тюлени. От птиците са най-разпространени кормораните и карибу. В залива на Възкресе-
нието се събират до 500 000 карибу. Срещат се лосове, гризлита и черни мечки. Те могат да бъдат 
видени от преминаващи туристи, които обичат да ги снимат. В Аляска има над 100 000 черни 
мечки. 
 Марта Михайлова е работила в Аляска в продължение на 4 месеца на студентска бригада, 
като студент в Техническия университет в София. "Бригадата в Аляска е сериозна инвестиция, 
много труд и огромен културен опит. Още преди да тръгнеш са нужни пари и сериозна подготов-
ка с агенции и да си наясно къде точно искаш да отидеш. Хубавото при мен бе, че аз знаех къде 
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искам да отида и какво точно да правя. Като цяло е нужно да имаш някой и друг долар като прис-
тигнеш в САЩ, което е задължително вече от няколко години. В Аляска се изкарват добри пари и 
все повече хора я предпочитат пред другите щати като място, където да се трудят. За мен обаче не 
това бе най-важното. Просто чух мои познати да се готвят да заминават за там и веднага си казах, 
че това без мен няма да стане. Не го мислих много, а направо се хвърлих в приключението. В 
крайна сметка отидох в Аляска. Установих се в град Сюърд в Залива на Възкресението. Природа-
та там е невероятна – фиорди, топящи се ледници и високи върхове от над 2 000 м. Аз затова и 
избрах Аляска, защото съм активен планинар и любител на природата. Сюърд, който е една от 
най-популярните дестинации е градче с размерите на Слънчев бряг, през зимата живеят около 2 
000 души, повечето от които не са местни, а са пришълци от другите щати, избрали да се устано-
вят тук. Прекрасно място с много интересни хора. Често питаха нас, дошлите от другия край на 
света, как така избрахме точно Аляска, точно Сюърд. Там наистина е много интересно. Местните 
живеят в едни малки къщички и в каравани. Въпреки студа, в жилищата им е топло. Там така са 
устроени, че всички имат парно на газ. Всяка седмица минава един голям камион, който ги зареж-
да с газ. Интересното е, че кварталите им са направо разхвърляни из гората край града. Състоят се 
обикновено от фургони, долепени един до друг и колкото повече са фургоните, толкова повече 
стаи имаш. И въпреки, че в района има доста диви животни, хората не ги е страх. Свикнали са ед-
ни с други. Дори мечките, които често ровят по кофите за боклук, бягат като видят човек. Аз съ-
що видях две мечки по време на една от разходките ни сред природата. Както казах обаче, те са 
много страхливи и дори едната от тях бе побягнала в обратната посока още преди ние да я видим. 
По-интересното за мен бе, че видях един лос, който седеше и ни гледаше. Аз съответно се заси-
лих да го снимам отблизо и силно притесних другите от групата, защото тогава още не знаех, че 
лосовете са най-опасните животни в района. И не случайно – женски индивид е с размерите на 
расов кон и можеш сериозно да пострадаш, ако решат да минат през теб. И още нещо интересно 
що се отнася до животните там – в града, където живеех, бе пълно със зайци по улиците – те са 
като котките по нашите улици. Важното е обаче, че никой не гледа на тях като на храна. Основни-
ят поминък на местните там е риболовът и преработката на рибата. И друга интересна подробност 
– в Сюърд нямаше светофари. Що се отнася до местната кухня, там наблягат повече на бързо при-
готвената храна. Аз така и не заобичах някое от местните ястия. Там продължих да си готвя бъл-
гарската мусака и пълнените пиперки. Все пак не мога да отрека, че домашно пушената сьомга 
много ми допадна. В Сюърд работех като камериерка в един от хотелите. Живеех заедно с още 
едно момиче от Университета в приземния етаж на хотела. От заплатите ни удържаха по 100 до-
лара седмично, които на края на сезона ни ги върнаха, понеже върнахме квартирата изрядна, как-
то я бяхме получили. Заплатата ни бе една идея по-висока от средната за страната като часово 
заплащане. Не мога да се оплача, доволна съм. В града имаше още няколко българки. Запознахме 
се с тях на улицата – както си вървяхме един ден с моята съквартирантка и чухме българска реч. 
Доста се колебахме как да реагираме, но накрая ги настигнахме и заговорихме. Оказа се, че те съ-
що работят в един хотел, но той бе далеч от нас, извън града и затова рядко се събирахме заедно. 
В Анкоридж обаче срещнахме и други българи. Те определено се чуват, виждат се, разпознават на 
фона на останалите, особено по лутането насам-натам и объркването. Аляска ще запомня с неве-
роятно красивата природа и хората. Съжалявам само, че не можах да видя Северното сияние и не 
можах да пътувам с риболовен кораб. Надявам се обаче да се върна някой ден и тогава няма да ги 
изпусна." 

Автор: Катя Борисова 
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И ВЪПРОСИТЕ ЗАВАЛЯХА 

 На 28 октомври в салона на Националното читалище на слепите се състоя среща с полива-

лентния пловдивски творец Стефан Стойчев. Освен журналист, работил за десетина печатни и 

електронни медии, той е автор на сатирични, поетични и бе-

летристични текстове, по-голямата част намерили място в 

петте негови книги. Над седем години се занимава и с актьор-

ско майсторство. Години наред участва в редица национални 

фестивали, като представя свой авторски хумор, а също и 

чужди произведения. От тях той е носител на много златни и 

сребърни отличия. Срещата продължи почти час и половина. 

След себепреставянето си, гостът прочете по няколко неща от 

книгите си. А след това въпросите заваляха. Питаха го за него 

самия, за неговите професионални занимания, как е станал 

телевизионен водещ. Зададоха му и въпросите: как е попаднал сред слепите, как се е запознал с 

Ангел Сотиров. Стана дума и за неговите спортни занимания като футболист в ФК „Марица”. До-

ри и за пловдивския кметски балотаж в неделя. 

 Идеята за тази среща принадлежи на Керанка Милушева. Тя именно това лято даде за скани-

ране и петте книги на пловдивския автор, които сега могат да се намерят безпроблемно в Елект-

ронната библиотека към читалището на слепите. Оказа се, че част от присъстващите вече се бяха 

запознали с някои от книгите на брадатия дългокос интелектуалец, чийто съграждани го вземат 

ту за благ свещеник, ту за изявен художник-фотограф. 

 Самият живот, както при Максим Горки, са неговите високопрестижни университети. А 

професионалният му път пък напомня донякъде на този, извървян от американския писател Джек 

Лондон и на съвременния български писател Христо Стоянов. Какво ли не е работил? Стефан 

Стойчев е бил оператор-стъклодобивник, групов майстор, шофьор, дърводобивник в Коми, упра-

вител на почивен дом, фотограф на свободна практика. Но в действителност той през цялото вре-

ме е бил сякаш изцяло отдаден на изящната словесност, като я създава и представя. 

 От името на читателите, и от мое име, да пожелаем на Стефан Стойчев нови и все така ус-

пешни срещи с почитателите на неговото творчество! А защо не, и още няколко книги!!!  

Ангел Сотиров 

СТЕФАН СТОЙЧЕВ 
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ЗЕЛЕВА САЛАТА СЪС СИРЕНЕ 
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 Продукти: 400 гр. червено зеле, 400 гр. бяло зеле, 1 зелена и 1 червена чушка, 2 моркова, 1 
връзка магданоз, 4 филийки хляб или готови крутони, 3 с.л. мазнина и 200 гр. сирене. 
 За дресинга: 1 скилидка чесън, 50 мл. зехтин, 40 мл. бял винен оцет, сол и черен пипер на 
вкус. 
 Начин на приготвяне: Хлябът се нарязва на малки кубчета в тава, полива се със зехтин и 
се пече в загрята фурна на 220 градуса за 10 мин. Зелето, магданоза и чушките се нарязват на 
много ситно, а морковите се настъргват. Всичко се омесва в купа. Дресинга се прави от счукания 
чесън, оцета, зехтина, солта и черния пипер, след което се разбърква добре със зеленчуците. От-
горе се поръсват крутоните или нарязаното на кубчета сирене.  



ПЕЧЕНА ПУЙКА 
(предложение на Мария Андреева от Добрич) 

 Продукти: 1 пуйка, 1 глава лук, 3-4 с.л. масло, 1 ч.ч. ориз, 1 бульон, 1 к.ч. стафиди, 1 ч.л. 
черен пипер, половин ч.л. канела, ситно нарязан магданоз и сол. 
 Начин на приготвяне: Пуйката се осолява отвътре и отвън. Дреболиите се сваряват в под-
солена вода и се нарязват на ситно. Ситно нарязаният лук се задушава с маслото до омекване, 
прибавя се оризът и се запържва, докато стане прозрачен, след което се залива с 1 и половина ч.ч. 
от бульона на дреболиите. Добавят се дреболиите, стафидите и подправките. С тази смес се пълни 
пуйката и се зашива. Слага се в тавичка, намазана с масло, отстрани се сипва 1 ч.ч. бульон и се 
пече в умерена фурна. За да стане пуйката сочна, се полива често от соса. Може също, докато се 
пече да се покрие с листа от кисело зеле, за да не изсъхва месото. 



ПРАЗНИЧНА ТОРТА 
(предложение на Кръстинка Петрова от Добрич) 

 Продукти: 5 яйца, 80 гр. пудра захар, 150 гр. брашно, 200 гр. мед, 1 ч.л. сода за хляб, 50 гр. 
кисело мляко, 100 гр. нарязани орехи, 50 гр. стафиди, 2 ванилии, 2 с.л. какао, 1 ч.л. канела, 5 счу-
кани карамфилчета, 1 ч.ч. конфитюр, 1 ч.ч. желе, желирани бонбони, плодове от сладко. 
 Начин на приготвяне: Яйцата и захарта се разбиват до побеляване. Прибавят се медът, со-
дата разтворена в киселото мляко, какаото, брашното, конфитюрът, стафидите, орехите и подп-
равките. Разбърква се добре и се изсипва в тортена форма или по-малка тавичка и се изпича. След 
като изстине се слага в подходяща чиния, намазва се обилно с желето и се украсява с бонбоните и 
плодовете от сладкото. 



САЛАТА С ПИЛЕШКО ФИЛЕ И ЯБЪЛКИ 
(предложение на Йорданка Стайкова от Шумен) 

 Продукти: 2 пилешки филета, 1 ябълка, 2 шепи спанак, 2 с.л. майонеза, сокът от 1 лимон, 
една шепа орехи, сол и черен пипер на вкус. 
 Начин на приготвяне: Филето се нарязва на тънки ивици, поръсва се със сол, черен пипер, 
лимонов сок и се запържва на силен огън за 5 мин. Ябълката се почиства и нарязва на тънки фи-
лийки – четвъртинки, смесва се с нарязания спанак, прибавя се пилешкото, едро счуканите орехи, 
майонезата, лимоновия сок и се разбърква добре.  
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КАК ПРАЗНУВАТ КОЛЕДА ПО СВЕТА 
 
  В Австралия често Коледа се празнува на плажа при 40 градуса температура. Една отко-
лешна традиция всяка година събира хиляди хористи, които пеят традиционни песни под откри-
то небе. Всеки австралиец, се явява на определено място, държейки в ръка специално приготвена 
за случая свещ. Средствата от продажбата на тези свещи са за благотворителни цели.  
 В Австрия се е родила известната коледна песен „Зимна нощ", изпълнена за пръв път в 
църквата „Свети Никола" в Обендорф, близо до Залцбург, през 1818 г., а днес се пее навсякъде 
по света. Тук Коледа е задължително свързана с построяването на яслата, където младият Хрис-
тос се ражда. Особено живописна е тази традиция в Тирол, а в Залцбург една огромна пирами-
дална конструкция пресъздава живота на човечеството до раждането на Христос. В навечерието 
на Коледа австрийците приготвят известния „щрудел" с орехи и плодове, с който ще почерпят 
близки, познати и бедните по улиците. Но имат и коледна украса по гарите, с която пожелават 
щастлив празник на всички пътници, които в „святата нощ" отсъстват от домовете си.  
 В Англия има накичена елха във всеки дом, танци и песни. Дядо Коледа се спуска през ко-
мина и оставя подаръци в специално приготвени дълги чорапи, закачени на всяко креватче. Ко-
ледното меню е представено от огромна пълнена патица (гъска) или пуйка с гарнитура от печени 
картофи и забележителния коледен пудинг, приготвян буквално от всички членове на семейство-
то. При католиците в Ирландия цялото семейство със свещичка в ръка коленичи и се моли. След 
това свещичката на най-малкото дете се поставя в центъра на масата, а всички останали на ръба 
на прозорците, да сочат пътя на Мария и Йосиф в нощта.  
 В Гваделупа Коледа се празнува при 28 градуса на сянка и се приготвят за празника една 
седмица предварително. Всяко семейство си има собствено коледно дърво, изкуствено за жалост, 
но отрупано с топки и гирлянди. Основните коледни ястия (специалитети) са пуншът и кървави-
цата. Традиционната кървавица се приготвя от цялата къща, дори и съседите участват. В навече-
рието на Коледната нощ антилците ядат свинско месо, а в празничната вечер се яде ориз и 
„дървени грахчета". Всички пеят и отиват в полунощ в църквата, за да мине „татко Коледа" и да 
остави подаръците! 
 В Индия се отделя голямо внимание на коледната меса (литургия). Християните присъст-
ват масово на службата, която трае 2-3 часа. Коледа в Индия е символ на братството. Семейства-
та взаимно си ходят на гости и пеят песни, свирят на барабан и чинели, а през това време дома-
кините ги черпят със сладки, плодове и им подаряват цветя. Дори и нехристияните се присъеди-
няват към общия празник на човешкото милосърдие. 
 В Италия много често хората изминават хиляди километри само и само да се върнат у до-
ма за празничната нощ. Самото честване трае дни наред. Децата репетират тържествени песнопе-
ния за концерта в църквата. Навсякъде по къщите се отрежда място за яслата. На Коледа итали-
анците ядат преди всичко риба и пържени меса. Задължително приготвят и така наречения 
„панетоне" (вид козунак с грозде и мандарини). Не пропускат и пенливото вино. А подаръците 
ги носи самият младенец Исус, който идва през нощта, когато всички спят. Затова масата никога 
не се раздига, за да може Исус Христос да се подкрепи за здравето на обитателите на дома. 
 В Канада задължително ще отпразнувате Коледа в бяло – с много сняг. Всяка седмица пре-
ди Коледа се запалва по една свещ на входа на къщите и се закачват венци от елхови клонки. По-
даръците се раздават по време на тържествената вечеря. Но имат също така традиция да излизат 
групом през нощта, за да съберат пари и лакомства, които ще раздадат на бедните. 
 В Мексико подготовката за Коледа започва от 16 декември. Къщите се обкичват със зелени 
растения, мъх, разноцветни фенери и в средата на хола се поставя една ясла. Децата ходят с Йо-
сиф и Мария от къща на къща, което символизира търсенето на подслон в Коледната нощ. Деца-
та и младежите играят играта „Пината" – това са малки глинени гърнета, пълни с бонбони и мал-
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ки подаръци, окачени за тавана. Всяко дете със завързани очи трябва да счупи едно гърне, за да 
вземе бонбоните и подаръка. 
 В Русия Коледа е отражение на славянски традиции и обичаи. В миналото младите момиче-
та са се изкачвали по стълбите стъпало по стъпало, повтаряйки “да" или „не", за да видят дали ще 
срещнат избраника на сърцето си. Друга традиция-символ: между клоните на елхата е била укри-
вана клетка с бели гълъби, които са били пускани на свобода на Бъдни вечер с надеждата да се 
върнат с късмет и щастие.  
 В Украйна преди 25 декември се е постело в продължение на 39 дни. А когато падне нощ-
та, всички сядали около масата и едно след друго се редели 12 ястия, кои от кои по-хубави. 
 Във Финландия еленът също е на почест, но в тази страна Дядо Коледа идва „на крака". 
Той напуска с впряга си „арктичната си хижа", където живее цяла година и чете хилядите писма 
на деца, които джуджетата му носят от земята. На 24 декември вечерта вечерята се сервира рано. 
След което идва истинският Дядо Коледа, който раздава подаръците. Финландците имат специал-
на служба по „набиране" на кандидат-Дядо Коледа – студенти, бой-скаути, които с удоволствие 
обличат празничния костюм. Естествено Дядо Коледа е винаги щедро възнаграден от семейства-
та! 
 В Холандия Синтер Клаас е бил щедър владика, който правел тайно много добрини на хо-
рата. Един ден, когато узнал, че един беден търговец няма пари за зестра на дъщерите си и не мо-
же да ги омъжи, добрият човек хвърлил през комина на къщата три торбички със златни монети. 
На другия ден трите девойки ги намерили в чорапите си. От тази легенда е произлязъл обичаят 
малките холандчета да оставят в коледната нощ чорапите или обувките си около огнището с на-
деждата, че Синтер Клаас няма да ги забрави. 
 В Швеция се подготвят за Коледа още от 13 декември, празник на Св. Лучия. Тази светица 
е помагала на християните, укриващи се в катакомбите, и им е носила храна и вода. И за да са й 
свободни ръцете, слагала на главата си светеща лампа. В нощта на 13 декември, около 4 часа сут-
ринта, най-малкото момиче от къщата облича дълга бяла туника и поставя на главата си венче, 
набодено на 7 места от запалени свещи. След което то сервира на цялото семейство сладкиши и 
кафе. А на самата Коледа шведите ядат пушена риба, шунка, мляко с ориз и пият греяно вино и 
подсладена бира. 
 В Америка хората започват да мислят за Коледа още през август. В най-голямата жега те 
изучават витрините на магазините, търсейки нови, оригинални украси за своите къщи и коледни 
дръвчета. Шест седмици преди Коледа многочислените дядоколедовци завладяват улиците. Аме-
риканците го наричат Санта Клаус. В тези дни всички стават много заети. Хората бързат по ули-
ците, обикаляйки магазините със списъци за покупки. Децата слушат уличните музиканти и се 
възхищават на украсените коледни дръвчета, ангелчетата, които „летят" из улиците, и многоб-
ройните цветни гирлянди. А близо до мексиканската граница хората украсяват градините си със 
свещи, сложени в кафяви хартиени пакети, наполовина пълни с пясък. На югозапад хората не 
планират тежка коледна храна, тъй като отиват на сърф следобед. Тук просто слагат червени лен-
ти по палмите. На североизток червенокосите нюйоркчани отиват в специални ферми, за да отсе-
кат своето коледно дърво. Някои го украсяват с гердани от пуканки, други с орнаменти от дърво 
и коприна. В своите градини американците създават цели сценки, където главният герой е Санта 
Клаус, управляващ шейната със северни елени. По време на Коледа много американци изведнъж 
си спомнят, че прадедите им са дошли от различни страни. Така се появяват еврейските „звезди 
на Давид. В навечерието на Коледа протестантските църкви имат служба, а католиците – органи-
зират специални коледни пиеси, свързани с раждането на Исус. В тях участват истински живот-
ни, които понякога успяват да избягат. Санта Клаус винаги пристига в навечерието на Коледа. 
Той идва през нощта и пълни дълги и разноцветни чорапи с подаръци.  
 

Източник: Списание за жената Rozali.com 
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СМЕШНИ ИСТОРИИ – 20 ПРИЗНАКА, 

 ЧЕ СИ ОТ ПРОВИНЦИЯТА 

 1. За Вас “МакДоналдс” е скъп ресторант с вкусна храна и изискано обслужване.  

 2. Считате 100 долара на месец за висока заплата.  

 3. Повече от всичко на света мразите софиянците. Най-често се обръщате към тях със 

“селяни”. 

 4. “Москвич” – това е добър автомобил, а “Жигули” – истинска лимузина! 

 5. Ходите на вилата не за да почивате, а за да работите. 

 6. Купувате си битова техника от световно известните марки “Sonie”, “Panasonix” и 

“Pieonnear”, както и дрехи на най-добрите световни производители “Badidas”, “Naik” и “Ribok”. 

 7. Симпатизирате едновременно и на царя, и на комунистите. 

 8. 300 грама ракия на ден – за Вас това не е алкохолизъм, а просто в реда на нещата. 

 9. Вместо “Извинете”, казвате “Опааа!”. 

 10. Любимият Ви хипер-маркет е “Илиянци”, а ЦУМ – нещо като къща-музей. 

 11. Качвате се с подскок на ескалатора. 

 12. Настръхвате от вълнение в метрото. 

 13. Където и да отивате – минавате през гарата, защото Ви е страх да използвате непровере-

ни маршрути. 

 14. “Интернет клуб” Ви звучи като публичен дом. 

 15. Когато Ви кажат “кликни” – клякате. 

 16. Бързо се сближавате с шофьорите от “Градския транспорт”, тъй като само те слушат Ва-

шата музика. 

 17. 20 лева за такси до Центъра Ви звучи нормално. 

 18. Отнасяте се враждебно към банкомати и врати с фото-клетка. 

 19. Дънки, комбинирани с хавайка е последния писък на модата. 

 20. Докато пиете кафе във Виенската сладкарница – тайно набирате собствения си мобилен 

телефон. Вдигате след края на мелодията и провеждате кратък, но шумен разговор. 

 

Източник: www.mitev.info 
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ДОКАЗАТЕЛСТВОТО 
(Криминална загадка) 

 – Махнете този парцал – каза инспектор Стрезов, раздразнен от настъпилата суетня при от-

варяне вратата на будката, която се оказа заключена. 

 – Тъй вярно, другарю подполковник – козирува старшината Варадин и като се наведе над 

лежащия върху пода на будката нощен пазач, извади от устата му натикания омаслен парцал. 

После хвана объркания човечец за раменете, изправи го и му развърза ръцете. 

 – Хубаво са те наредили – мърмореше Варадин. – Я по-добре си признай, че беше заспал в 

будката, когато са те хлопнали по главата. 

 – Не бях заспал – оправдаваше се нощният пазач, – даже не бях в будката. Разхождах се 

около склада, когато светнаха фаровете на един москвич. Номерът му не запомних. От прозорче-

то се показа шофьорът, попита ме дали оттук се минава за Илиянци и докато аз се наведох да му 

обясня, че е сбъркал пътя, някой ме удари в гръб. Паднах на земята. Чувам шофьора да се кара: 

„Колко пъти да ти казвам да удряш по-леко!“, и ми тикнаха парцала в устата. Извадиха въже, 

превързаха ми ръцете, а аз лежа, без да отварям очи, и се преструвам на припаднал. Натикаха ме 

в будката, после разбиха вратата на склада и отмъкнаха два чувала със захарин. 

 – За два чувала и да пребият човек! – възмути се Варадин и като прибави както винаги: 

„Готово, другарю подполковник!“, понечи отново да козирува, но инспектор Стрезов, отегчен от 

дългото обяснение на нощния пазач, се отправи към склада. 

 Стрезов надникна през отворената врата, разгледа разбития катинар, увиснал ненужен вър-

ху една от халките. Другата се търкаляше в пръстта, прерязана с пила. 

 – Нищо не съм пипал. Всичко заварих точно така, както сега го виждате. Дори не извадих 

парцала от устата на бай Иван. Знам си аз, че веществените доказателства не се пипат, и затова 

първо на вас телефонирах – обясняваше складовият работник, скрил зад гърба двете си ръце, 

стремейки се да демонстрира явното си нежелание да се докосне до каквото и да било, преди да е 

получил официално позволение. 

 – Ясно – каза Стрезов. И на него наистина му беше съвсем ясно, че нощният пазач лъже и 

най-вероятно е съучастник в извършената кражба. 

 

 Какво дава повод на инспектор Стрезов да се съмнява в нощния пазач? 


 

ОТГОВОРИ НА “ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ” 

ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 
 1. Кое е по-здраво – бетона или костта? – Костта  

 2. Коя птица мъти яйцата си в чуждо гнездо? – Кукувицата  

 3. Кое е най-голямото безгръбначно? – Колосалния калмар  

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

хождението на дадена радиостанция.  

 5. Къде е бил разположен първият Макдоналдс? – Аркада, Калифорния.  

 6. Кое е най-голямото насекомо? – Бръмбарът от семейство Сечковци. 
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