
Çâóê è Ñâåòëèíà
Áðîé 7 (126), 2016������� �� ���������� ��������� �� �����-������� � ��������

ДЯВОЛСКАТА КУЛА - 10

В РОДОПА ПЛАНИНА БОГ САМ СЛИЗА - 4 

КОМ-ЕМИНЕ - 13

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, АЛИ! - 5

САМОДИВИ - 14



ISSN 1312 - 6636
Бр. 7 (126) / 2016 г.
Година тринадесета (основано през м. юни 2003 г.)

ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Редактор на броя: Анна Ройдева
Предпечат, графичен дизайн: Илия Кърджанов и Анна Ройдева
Концептуален екип: Живка Огнянова, Елена Атанасова, Деян Славов
Художествено оформление на задна корица: Катя Парапанова
Коректор: Деян Славов

Адрес на редакцията:
4018, Пловдив, пощенска кутия №29, тел./факс: 032/65 36 02; тел. 032/62 52 87
eл. поща: zvukisvetlina@gmail.com; Skype: zvukisvetlina.sg
Интернет-страница: http://www.zvuk-i-svetlina.eu
Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org
Адрес за посещения: Пловдив, ул. „Весела” №30, НАСГБ

Çâóê è Ñâåòëèíà

Съдържание:

����, ���������� ������ ������� � ��������� ���� � ������ ���
(�� ������ ��� � ���������� ���).

�������������� �� ����������� ��������� �� �� ������ �� ������� ������!
�� ���������� � ��. ����� � ��������� �������� �� �� ��������!

ïðèîðèòåòè
Поздравителни адреси от министерства по 
повод Първия световен празник на 
специфичните възможности на сляпо-
глухите..............................................................1
äåëíèöè è ïðàçíèöè
Ангелина Кръстева: В Родопа планина Бог 
сам слиза...........................................................4
Искра Пръшева и Анна Ройдева: 
Честит юбилей, Али!.......................................5
Калинка Ковачева: 
Успехи в литературното поприще..................6
Овации за добре свършена работа.................6
Истински щастливци.......................................7

Върбина Станкова: 
Годишно отчетно събрание.............................8
Щастливи и удовлетворени 
от постиженията..............................................9

õîðèçîíòè 
Дяволската кула и други известни некове...10

ùðèõè îò ðîäèíàòà  
Ком-Емине......................................................13

ëþáîïèòíî
Самодиви........................................................16

çà êîíêóðñà......................................................18

óñìèâêè
Вицове ...........................................................19

çàíèìàòåëíà ñòðàíèöà
Въпроси .........................................................20
Отговори на въпросите от шести брой........20

çàäíà âúòðåøíà êîðèöà
Поздравителен адрес от Димитър Парапанов
 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

До участниците в 
Първия световен празник 

на специфичните възможности на сляпо-глухите

 
 Поздравявам сляпо-глухите участници от България, Норвегия и 
Русия за постигнатите високи спортни резултати. 
 Изказвам задоволството си от представянето на 17-те ТО на 
НАСГБ, взели активно участие във всички дисциплини.
 Колоритната програма на Първия световен фестивал на 
художествената самодейност беше поредното доказателство за 
обширните възможности на хората с увредено зрение и слух.
 
 Бъдете здрави и покорявайте нови върхове!

         
          Димитър Парапанов

          председател на НАСГБ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ува:жаеми г-н Парапанов, 

Ува:жаеми госпо:жи и господа, 

София, 4 юли 2016 г. 

От сърце ви поздравявам за благородната инициатива да 

организирате Първия световен празник на специфичните възмо:Jiсности 

на сляпо-глухите. 

Вярвам в хората, които, въпреки препятствията и трудностите, 

никога не се предават. Хората със силен и борбен дух са родени за 

победители и всички вие - участниците в тази проява, сте нашите 

шампиони. 

Използвам повода да поздравя Националната асоциация на сляпо

глухите в България за нейната активна дейност и да изразя 

благодарност, че се гри:Jiсите за обучението, рехабилитацията и 

социштата итпеграция на хората с нарушени зрение и слух. 

Желая на всички приятни емоции и добро настроение! 

/ 

_".~ :1/ БОЙКО БОРИСОВ 

~/ 
//' ДО 1/ 

ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ, ? 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАdRА ТА АСОЦИАЦИЯ 
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Пловдив 

----------------------------------------~'~~·~--
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приоритети 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР 

до 
Г-Н ДИМИТЬР ПАРАПАНОВ 

nРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАЦИОНАЛНАТААСОЦИАЦИЯ 

НАСЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ 
УЛ. <<ВЕСЕЛА» N!! 30 
ПОЩЕНСКА КУТИЯ N!! 29 
ГРАД ПЛОВДИВ 4018 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАР АПАНОВ, 

Радвам се за възможноспа да поздравя ЧJ iеновете rш Националната 

асоциация н а сляпо-глухите в България, лично Вас и 13сички участници на 

Първия Световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите хора. 

През лоследните години Националната асоциация на сляпо-глухите в 

България успя да извоюва собствено място сред многообразието от 
неправителствени организации: и да станете достоен член на Националния съвет 

з& интеграция на хората с увреждания, като национално представителна 

организация работещ по проблемите на сляnо-глухите хора 1з България. 

Убедена съм, че Първият Световен празник който организирате с цел 

изява на специфичните възможности на сляпо-глухите хора е продиктуван от 

социалната Ви активност и проявената уnоритост в обласпа на толерантността 

на обществото и институциите към проблемите на хората с увреждания. 

Изnолзвам този приятен повод да изразя своята благодарност за доброто 

ни сътрудничество и да пожелая на всички вас преди вси<Iко здраве, лично 

щастие и многобройни усnехи в организираните първенства по шахмат, канадска 

борба, спортна табла дартс, боулинг и лека атлетика. Пожелавам успешно 
представяне и на участниците в Световния фестивал на художествената 

самодейност на сляпо-глухите хора. 

~~·~.М----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ДО 

Q!eпytftиha (36.1tгария 
Шuнucmepcmlo на hyptmypama 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ, УЧАСТНИЦИТЕ И ГОСТИТЕ 

НА ПЪРВИЯ СВЕТОВЕН ПРАЗНИК НА 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 
ГР. ПЛОВДИВ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, 

npuopumemu 

Радостен съм да ви поздравя по nовод откриваието на Първия световен nразник 

на специфичните възможности на сляло-глухите, който се провежда в едип от най

храсивите градове на България и Европейска столица на културата - Пловдив. 

Приветствам усилията на организаторите за инициирането на този фору'м -
13ъзможност за творческа изява на хората. с J13рсждания и един от най-преките нътища 

за тяхната интеграция в обществото. 

Убеден: съм, че умен!Ията на участниците ще превърнат празника във вълнуващо 

и неповторимо преживяване. 

Пожелавам на вси'fJ.<И организатори и гости на Първия световен празник на 

специфичните възможности на сляпо-глухите успех и творческо дръзновение. 

На добър час! 

. . :: .. · 

------------------------------------------~~·~--
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В РОДОПА ПЛАНИНА БОГ САМ СЛИЗА 
 

 Безспорно любимото ми място за почивка е Велинград. 

Въпреки че вече 10 поредни години отмарям там, този град и 

околностите му не спират да ме впечатляват със своето вели-

колепие и дивна красота. Невъзможно е да се опишат с думи 

просторните гледки, разкриващи се от Славееви скали или 

Уличките, ароматът на дъхавите поляни на Гергевана, или 

Стария чарк, свежестта на прохладните планински потоци и 

чешми, уютът и спокойствието на множеството параклиси, разпръснати като бисери на християн-

ската вяра из между вековните гори на Родопите. Ненапразно се казва, че всяка планина се стре-

ми с височината си да се докосне до Бога, а в Родопа планина Бог сам слиза! 

 Езерото Клептуза с естествения си карстов извор и живописна природа е символът и гор-

достта на Велинград. Съзерцавайки пенливия водопад си спомням легендата за това красиво езе-

ро. Тя, естествено, няма как да не е свързана с любовта.  

Мома Клепна била най-красивата и най-умната мома от рода на Узите. Клепна, като всяко 

младо момиче, пазела в дълбока тайна любовта с избраника на сърцето си. Любовта с момъка би-

ла взаимна и изключително силна. Двамата се срещали тайно в близката гора. Станало време ро-

дата на Клепна да я задомява, но се оказало, че волята на родителите на младото момиче била 

различна от нейната. Семейството избрало зет да им стане богат големец от съседно село – богат, 

но безсърдечен, със студена красота, безжизнени думи и мъртва душа. 

Мома Клепна не могла да се примири с това да живее с някого без любов и решила да из-

бяга при любимия си, а той бил готов да я отведе надалеч. За да стигне до голямата си любов 

Клепна трябвало да прекоси сама гората. Докато момичето прекосявало непрогледния лес, оттам 

минавала орда поробители. След като видели колко е красива Клепна, въоръжените мъже я под-

гонили. Девойката бягала колкото сили има, но душманите я настигали. В този миг тя се помоли-

ла с всички сили на Бог като казвала на ум, че по-добре да я погълне земята, отколкото да попад-

не в ръцете на поробителите. Молбата й била чута – земята под босите й нозе се разтворила и от 

момичето не останало и следа. След като Клепна изчезнала от погледа на своите преследвачи, на 

мястото, в което потънала бликнала вода, която удавила нападателите. И до днес водата продъл-

жава да тече, а езерото, което пълни се нарича Клептуза – на името на Клепна от рода Уза. 

 Ето защо, водата извира бистра като сълзите на Клепна и без значение от климатичните ус-

ловия, тя си остава и зиме, и лете точно 8 градуса. 

 Чудната природа и неповторимата красота на този рай са ме запленили завинаги, затова вся-

ка година, когато си тръгвам, казвам – „Довиждане, любим, мой, Велинград, ще се върна!!!” 

Ангелина Кръстева 

Велинград 
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, АЛИ! 
 

Али Неби от ТО на НАСГБ в гр. Дулово е роден на 21 юни 1976 година. Произхожда от 

добро и работливо семейство. Има по-малка сестра. Близо 14 години е член на НАСГБ. Председа-

тел е на ТО на сляпо-глухите в гр. Дулово.  

Семеен е. Съпругата му Зифет е много добра и работлива. Заедно с Али си помагат във 

всеки един аспект на семейния живот, който е изпълнен с много взаимна любов и обич, а тяхната 

най-голяма гордост е техният син Мутлу, който тази година е приет в природоматематическа 

гимназия "Св. Климент Охридски" в гр. Силистра.   

Али Неби общува чрез адаптиран жестомимичен език. Поради стесненото полезрение е 

необходимо събеседникът му да стои на определено от него разстояние, за да може да фокусира 

жестовете. В други ситуации, ако светлината не е подходяща, може да се използва тактилният 

вариант на жестовата комуникация, т.е. общуване "ръка в ръка".   

Али поддържа изключително добра обща физическа 

форма, чрез ежедневно изпълнение на комплекс от упраж-

нения, което му позволява да заема призови места в про-

вежданите от НАСГБ и ССБ състезания. 

Акуратното му отношение към учебния процес в 

НЦРСГ "Хелън Келър" води до прецизно изпълнение на 

всяка поставена задача, което неимоверно улеснява пости-

гането на целите, заложени в рехабилитационния процес. 

Част от резултатите Али демонстрира по време на фестива-

лите, организирани от НАСГБ.  

Фундаментална роля за безупречното 

възпитание на Али има майка му Фатме Неби, 

която е неотлъчно до него.   

 

Честит юбилей, Али! 

Бъди здрав и безкрайно щастлив!  

Постигай целите си с лекота! 

 

 

Искра Пръшева и Анна Ройдева 
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 По повод Деня на сляпо-глухия гражданин – 27-ми юни поетичен клуб „Вдъхновение” към 

НАСГБ организира конкурс на тема „Слънцето грее еднакво за всички”. В него се включиха 14 

поети. Компетентно жури от гр. Пловдив разпредели наградите.  

 В раздел „Есе” първо място зае Лушка Маджарова от Асеновград, второ място – Димитър 

Кънчев от Добрич, трето място – Ганка Параскевова от Варна.  

 В раздел поезия на първо място е Димка Дамянова от Пловдив, на второ място – Димитър 

Грудев от Варна, на трето място – Мария Славова от Казанлък.  

 Всички номинирани получиха парични награди, осигурени от поетичния клуб. С радост 

честитим на отличилите се!  

 В заключение изразявам благодарност към участниците, решили да се включат в конкурса. 

На всички желая успех и нови творчески хоризонти!  

 Напомням на поетите, членове на поетичния клуб, че през 2017 г. ще се издаде юбилеен 

сборник по повод 20-годишнината от учредяването на НАСГБ. 

ОВАЦИИ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА 
 
 Отчетното годишно събрание на ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич се проведе на 27-ми юни 

от 10 ч. в клуб „Детелина”. Именити гости на инициативата бяха: Детелина Николова – областен 

управител на област Добрич, главен експерт социални дейности към Община гр. Добрич – Краси-

мира Кирова, докторите Искрен Димитров и Илияна Ананиева, председателят на първичната съ-

юзна организация на слепите – Живко Бохоров, социалният педагог от центъра за социална реха-

билитация и интеграция – Кристина Димитрова, читалищният деятел – Мария Паскалева и Мар-

гарита Димитрова от Български червен кръст.  

От 35 членове на организацията, присъстваха 22-ма сляпо-глухи, като някои от тях бяха с 

приятели или придружители.  

В първата част на събирането сътрудникът запозна присъстващите с доклад за извършени-

те мероприятия за отчетния период, проекто-плана за бъдещата работа и констативния протокол 

от проведена ревизия на състоянието на организацията.  

След което се пристъпи към изказвания и поздравления. Повечето от горепосочените гос-

ти на събранието изразиха своите отлични впечатления от нашата организация. Те подчертаха, че 

сме борбени, ентусиазирани, упорити. Гордеят се с достиженията ни, радват се на спечелените 

медали и отличия. Изтъкнаха още, че приемаме предизвикателствата и не свеждаме глава пред 

изникващите препятствия по пътя ни. Заявиха, че и в бъдеще ще се отзовават на потребностите 

УСПЕХИ В ЛИТЕРАТУРНОТО ПОПРИЩЕ 
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ни като ни помагат съобразно дадените условия.  

Членовете ни също изказаха мнение за извършената от управителния съвет работа. Похва-

ли отправиха Янко Златев, Мария Костова, Недялка Тодорова, Мария Паскалева и др. Димитър 

Кънчев сподели несъгласието си по отношение на изискуемите документи за осребряване на раз-

ходи за балнеолечение. Богдан Петров зададе уточняващи въпроси относно дейността на управи-

телния съвет, на които му бе отговорено изчерпателно.  

Може да се обобщи, че повечето хора са доволни от организационния ни живот. На всеки 

е дадена възможност да покаже най-доброто от себе си в спорт, поезия, пеене, рецитиране и т.н. 

Щастливи сме, че датата на събранието ни съвпадна с Деня на сляпо-глухия гражданин – 

27-ми юни – рождението на Хелън Келър. Ние се прекланяме пред делото на тази силна жена, 

дала пример за достоен живот на всички, които имат двойно сензорно увреждане. 

 

ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВЦИ 
 

От 04 до 09 юли 2016 г. в Пловдив се проведе Първи световен празник на специфичните 

възможности на сляпо-глухите, включващ Първо световно първенство по шах, спортна табла, ка-

надска борба, дартс, боулинг и лека атлетика. В този период се проведе и преглед на художестве-

ната самодейност.  

 Добричкият спортен клуб „Устрем”, сформиран към ТО на сляпо-глухите, участва с шест 

състезатели. Те извоюваха общо 28 медала, от които седем златни, седем сребърни и четиринаде-

сет бронзови. Благодарим от сърце на спортистите Радка Великова, Марийка Атанасова, Ваня 

Петкова, Калинка Ковачева, Димитър Кънчев и Илия Костов. Те проявиха завиден борбен дух, 

давайки всичко от себе си. Ентусиазмът им бе заразителен.  

 По време на фестивала участвахме със: състав за стари градски песни „Антица” с ръководи-

тел Мария Паскалева и акордеонист Станчо Пеев, дует за народни песни – Мария Андреева и 

Станчо Пеев и дует за стари градски песни – Маргарита Димитрова и Светла Йорданова. Изпъл-

ненията им бяха прекрасни. Публиката се взриви от несекващи аплодисменти. 

 За пореден път се представихме достойно. Доказахме, че силата на духа премахва всички 

препятствия по пътя към успеха.  

 Благодарим от сърце на председателя на Националната асоциация на сляпо-глухите в Бълга-

рия – Димитър Парапанов и неговия екип за това грандиозно събитие!  

Ние успяхме да завържем и нови приятелства, успоредно с участието ни в празника. Ма-

кар и за кратко се почувствахме истински щастливи хора.  

Не на последно място благодарим на кмета на община град Добрич, в чието лице срещаме 

разбиране и приятелска подкрепа. Блока подготви: Калинка Ковачева 
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На 28 юни 2016 г. ТО на сляпо-глухите в гр. Шумен проведе своето годишно отчетно събра-

ние в читалище "Напредък". Гости на събранието бяха: Преславка Химирска – председател на ТО 

на слепите, Добрин Чайлев – общински съветник от партия "Атака", Надя Раденкова – читалищен 

организатор.  

Председателят на ТО откри събранието и поздрави всички присъстващи. Почете се паметта 

на починалия през 2015 г. Верчо Огнянов с едноминутно мълчание.  

Отчетено беше, че ТУС се е справил добре със задачите си през отчетния период. Изтъкна 

се, че се работи добре с институциите – местна власт, социални грижи и медии. След прочита на 

материалите, дадена бе думата за изказвания. Сляпо-глухите членове в своите изказвания изрази-

ха задоволството си от разнообразната дейност и мероприятията, които се провеждат в ТО.  

Геновева Кръстева – сестра и придружител на Емил Димов, изтъкна, че докладът е конкре-

тен, всеобхватен и разглежда цялостната дейност на ТО. Тя отправи предложение към НАСГБ – 

да се направят защитени жилища, специално за тотално сляпо-глухите и с тежки зрителни и слу-

хови увреждания, за да могат да живеят един по-добър, смислен живот.  

Председателят на ОСКСГ "Мадарски конник 2015" – Ивелин Тодоров изказа своята голяма 

радост и благодарност към кмета на община Шумен – Любомир Христов и неговия прекрасен 

екип за финансовата подкрепа, която ни даде възможност да закупим спортни екипи, маратонки, 

тениски и шорти на всички спортисти. Благодари на Янко Стайков и Йорданка Стайкова, които 

взеха участие в канадската борба и спечелиха купата, като се класираха отборно на трето място в 

гр. Варна.  

Добрин Чайлев поздрави всички за екипната работа. Той изрази готовност да помогне с как-

вото може.  

В изказването си Йорданка Стайкова изрази своето задоволство от това, че ССБ са нашите 

най-големи приятели и винаги ни оказват помощ при необходимост. Тя благодари на сътрудника 

на ТО за самоотвержения труд, за разнообразната интересна дейност в организацията, за дарени-

ята, които се старае да намери и ги намира, за това че мисли непрекъснато за организацията и 

нейните членове.  

Дочка Топалова повдигна въпроса за асистентите, тъй като в момента няма осигурен такъв.  

В края на изказванията думата взе Преславка Химирска, която заяви, че е радостна от това, 

че присъства на събранието ни. Относно въпроса на Дочка Топалова, Химирска обясни, че по 

проект асистентите се назначават по два часа за всеки нуждаещ се инвалид и се гледа да са в бли-

зост, за да не се губи време за пътуване от едно място до друго и не може нищо да се направи по-

вече. Лично й е съобщено в какъв срок да се подаде молбата и къде точно. Пожела на всички 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 
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здраве и да продължават да работят все така с желание.  

След закриване на събранието продължихме с отбелязване на деня на сляпо-глухия гражда-

нин – 27 юни. Тази година се навършват 136 години от рождението и 48 години от смъртта на 

Хелън Келър. Сътрудничката разказа за важните моменти от живота на сляпо-глухата американ-

ка. Тя е пример за всички и най-вече за нас сляпо-глухите. 

ЩАСТЛИВИ И УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА 
 

 От 3-ти до 9-ти юли се проведе Първият световен празник на специфичните възможности 

на сляпо-глухите и Първият световен фестивал на художествената самодейност.   

 Спортистите от ТО в гр. Шумен взеха участие по шах, боулинг, канадска борба, лека атле-

тика. Спечелиха 10 медала: 2 златни, 3 сребърни, 5 бронзови и 3 купи отборно.  

 Ивелин Тодоров – председател на новоучредения спортен клуб "Мадарски конник 2015 г." 

извоюва общо пет медала: златен медал в дисциплината хвърляне на копие, 2 сребърни медала в 

Първото световно първенство по канадска борба за сляпо-глухи, златен в дисциплината мятане 

на диск, бронзов в Първото световно първенство по боулинг. Янко Стайков спечели златен медал 

в съревнованието по боулинг и бронзов на скок дължина от място. Йорданка Стайкова – 2 брон-

зови на канадска борба и един бронзов на боулинг. Фахредин Хасанов е участник в отбора спече-

лил купа за трето място в шаха. Янко Стайков се състезава в отбора заел второ място на светов-

ното първенство, а отборът на Шумен е първенец в националното първенство.  

 Група "Еделвайс" се представи добре, но не беше това, което очаквахме.  

 Изказваме голямата си благодарност за съпричастността и разбирането на община Шумен, 

която ни отпусна микробус за превозване на участниците в мероприятието до Пловдив и обратно.  

 Огромна благодарност и към организаторите на това грандиозно събитие в лицето на пред-

седателя на НАСГБ Димитър Парапанов и изпълнителния директор Светлозар Парапанов; на тех-

ния млад, ентусиазиран и неуморен екип в лицето на Деян Славов, Анна Ройдева, Живка Огняно-

ва, Иван Попов, Злати Златев и др., за да бъде всичко издържано и на ниво. На цялото ръководст-

во на "Гранд хотел – Пловдив" за прекрасните условия и радушното посрещане.   

 Срещата с приятели, изживените приятни мигове и емоции, добрите резултати дълго ще 

сгряват сърцата на шуменци.  

 След завръщането ни имахме среща с репортерката и водещата на радио "Шумен" – Ирина 

Маринова, която взе интервюта от участниците и бяха излъчени в ефира.  

 

 

  Блока подготви: Върбина Станкова  
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 ДЯВОЛСКАТА КУЛА И ДРУГИ ИЗВЕСТНИ НЕКОВЕ 
 
 Първият национален паметник в САЩ, 

обявен за такъв на 24 септември 1906 г. от пре-

зидента Теодор Рузвелт, е Дяволската кула. Тя е 

скално образувание, подобно на обелиск, в Се-

вероизточен Уайоминг, САЩ. Представлява 

група от некове* с височина 386 м. Диаметърът 

на основата им е около 300 м, а на върха – 

приблизително 85 м. 

 Според учените кулата започва да се фор-

мира преди 50 милиона години, когато извираща магма се излива през пукнатините на повърх-

ността. В течение на много години меките скали около втвърдената магма се разрушават и откри-

ват група от многостенни некове, наподобяващи колони. Според други теории „Дяволската кула“ 

е отдавна изгаснал огромен вулкан. 

 Най-разпространената легенда гласи, че 7 малки момичета от индианското пле-

ме кайови бягали от мечка. Те се качили на невисока скала и тя започнала да се издига, отнасяйки 

ги далеч от мечката. В яростта си мечката издрала скалата, оставяйки вдлъбнатини по нея. Нак-

рая умряла от изтощение, а децата живеят и днес, като седемте звезди в съзвездието Плеяди. 

 Дяволската кула се вижда от 160 км. Тя служи за ориентир на първите европейски заселни-

ци. През 1875 г. полковник Ричард Додж нарича върха на кулата „недостъпен за безкрили същес-

тва“. Той води научна експедиция за геоложки изследвания и дава името на кулата, узнавайки, 

че шайените я наричат „Кулата на лошия Бог“ заради злия бог на върха ѝ, който бие барабани и 

хвърля гръмотевици.   

 Първият изкачил се е местният фермер Уилям Роджърс. Той се придвижва с пълзене, изпол-

звайки стълба от клинове, забита във вертикални пукнатини и свързани помежду си. Някои от 

тези дървени клинове все още стоят по скалата и могат да бъдат видени. 

 Парашутист се приземява на върха през 1940-те години. Изгубвайки въжето си, той остава 

там 6 дни, преди да го спасят. 

 Днес Дяволската кула е посещавана от близо 400 000 туристи годишно, като 1% от тях из-

качват кулата. От върха ѝ се виждат 5 щата: Уайоминг, Монтана, Северна Дакота, Южна Дако-

та и Небраска. 

*нек: Стълбовидно магмено тяло със сравнително малки размери и удължено вертикално, което 
запълва гърлото на вулкана и застива в него. Названието произлиза от английската дума neck, 
означаваща „врат“. При разрушаване на вулканичния конус тази земна форма остава да стърчи 
като огромна колона, забита в околните скали.   

Дяволската кула 
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 Любопитно е да се знае, че кулата е свещено място за над 20 индиански племена, сред които 

са лакота (сиукси), шайени, киова. Някои от тези племена и до днес практикуват своите свещени 

ритуали край нея. 

 Освен Дяволската кула, едни от най-големите и известни некове в света са: 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

    

 

   

 

* кърлинг: отборна спортна игра, която се играе върху  
ледена площадка. Целта на играта е гранитните камъни,  
с които се играе, да достигнат максимално близо до центъра на концентрични окръжности.  

 Питоните – Това са два нека в карибската островна 

държава Сейнт Лусия. Разположени са близо един до друг 

и изглеждат като два островърхи хълма. Височината на 

първия е 771 м, а на втория – 743 м. Включени са 

в Списъка на световното културно и природно наследство 

на ЮНЕСКО. 

 

 Айлса крейг – вулканичен нек в морето край еднои-

менния необитаем остров в Шотландия. Издига се на 340 м 

над водата и маркира мястото на древен вулкан. Възрастта 

му е определена на около 500 милиона години. Най-

качествените камъни за кърлинг* се изработват именно от 

неговите фини гранитни скали. 

 Скалната крепост Сигирия (Лъвската скала) – скално 

плато в центъра на остров Шри Ланка, обитавано от праис-

торически времена. Това е древен вулканичен нек на неоп-

ределена възраст с височина 370 м над морското равнище, 

който се вижда от доста голямо разстояние над равната те-

ритория на острова. До 14 век на върха му се е нами-

рал будистки манастир. 

 Таунг калат – вулканичен нек в планината Попа, цен-

тралната част на Мианмар с височина 737 м. На върха е 

изграден будистки манастир, който заема почти всеки сан-

тиметър от площта му. 

Питоните 

Айлса крейг  

Сигирия (Лъвската глава) 

Таунг калат  
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 Шипрок – едър, назъбен нек, остатъка от гърлото на 

древен вулкан, разположен в североизточната част на Ню 

Мексико, САЩ. Издига се на 482 метра над околния пусти-

нен пейзаж. Възрастта му е датирана на 27 милиона годи-

ни. Получава името си в средата на 19 век, когато туристи 

отбелязват приликата му с огромен кораб. Скалното обра-

зувание е свещено за навахите и присъства в техните най- 

 Връх Капсики – намира се в северната част 

на Камерун. Той е един от най-високите вулканични неко-

ве на Земята, издигащ се на 1224 м над околните ерозирали 

скали. Има забележимо фалически вид, което привлича 

безплодните жени от местните племена векове наред, както 

и много туристи в наши дни. 

 Троски – това е двойка базалтови вулканични некове 

в областта Чешки рай, Чехия. Единият е наречен Пани и е 

висок 57 м, а вторият е Старицата с височина 47 м. Между 

14 и 17 век на върховете им съществува крепостта Троски, 

строена и възстановявана няколко пъти, с прекрасна гледна 

точка за наблюдение на арендатори и нахлуващи войски. 

 Скалата Моро – закръглен вулканичен нек, с височи-

на от 177 м е позната забележителност в Калифорния. По-

лучава името си през 1542 година от португалския изследо-

вател Хуан Родригес Кабрило. Ползван е за добив на камъ-

ни при строителството на вълнолома на едноимения залив, 

но през 1968 година това вече е забранено. 

съкровени митове. Във връзка с това, от 1970 година изкачването на нека е изрично забранено. 

Източник: www.bg.wikipedia.org  

Шипрок  

Връх Капсики 

Троски 

Скалата Моро 
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 КОМ-ЕМИНЕ 
 
 Ком-Емине е на най-дългият маркиран пешехо-

ден туристически маршрут в България. Той е финал-

ният етап на европейския туристически маршрут E-3, 

който води началото си от европейския бряг на Атлан-

тическия океан и стига до Черно море. Маршрутът за-

почва от връх Ком, който е много близо до границата 

на България със Сърбия и завършва на нос Емине на 

Черно море, най-източната точка на Стара планина.  

 Идеята за създаването на маршрута Ком-Емине е 

на родоначалника на организирания туризъм в Бълга-

рия Алеко Константинов, който казва: “вярвам, че това 

ще бъде твърде забавно и полезно скитане, тъй като ние 

познаваме собствената си страна не по-добре от азиатс-

ките и африканските пустини, защото живеем в родина-

та си като равнодушни чужденци“. 

 На практика маршрутът е изминат за първи път от 

последовател на Константинов – Павел Делирадев през 1933 г. Първото организирано преминава-

не по маршрута е през 1953 г. от членове на Републиканската комисия по туризъм при Върховния 

комитет за физкултура и спорт. Първият зимен преход от Ком до Емине е направен през 1961 г., а 

първото преминаване на маршрута на обратно (от Емине до Ком) е осъществено от група на Ру-

сенския университет през юли 1968 г.  

 В наши дни Ком-Емине е арена на много скоростни постижения и на истинска битка за ре-

корди. През 1987 г. Любомир Палакарчев преминава маршрута пеша за 5 дни и 14 часа, без да 

използва логистична подкрепа от друг. На 11 август 2015 г. Божидар Антонов завършва за 5 дни, 

10 часа и 10 минути. Само 18 дни по-късно, Кирил Николов – Дизела поставя рекорда на трасето, 

преминавайки маршрута за 4 дни, 13 часа, 5 минути и 30 секунди.  

 Разстоянието от Ком до Емине е 600 (или 700) километра (според различни източници) с 

приблизително 15 км положителна денивелация. Средата на маршрута се намира около хижа 

„Узана“, като съвпада и с географския център на България. Теренът е сложен, изкачват се или се 

„подсичат“ повече от 100 старопланински върха.  

 Изминаването на разстоянието е постижимо за 20-25 дни в летни условия и около 1 месец 

в зимни. Времето за преодоляването му зависи от физическата форма на участниците и от метео-

рологичните условия, но добре подготвен човек може да се справи и за 2 седмици, дори и да носи 

връх Ком 

нос Емине 
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бивачни съоръжения (палатка, спален чувал и др.) с общо тегло към 15 килограма. Най-опитните 

и добре тренираните планинари успяват и за 10-12 дни, носейки олекотени раници.  

 Чрез документалния филм, създаден през 2013 г., „От Ком до Емине – по билото на Стара 

планина“ на Никола Барбов (качен в сайта www.youtube.com), можем да придобием подробна 

представа за това приключение на духа и тялото.  

 Водач на групата през въпросната година е Начо Иванов, който е изминавал маршрута меж-

ду 40 и 50 пъти. Целият му 32-годишен трудов стаж е преминал на връх Ботев.  

 Един от участниците във филма – Еле-

на Маринова (изминала прехода Ком-Емине 

през 1953 г.) разказва: “В групата бяхме 30 

мъже и 3 жени. Запознаха ни с маршрута. 

Показаха на картата Стара планина. С черве-

на линия беше прокаран маршрутът по до-

лини и върхове. Предупредиха ни че марш-

рутът е дълъг, труден и изисква много жела-

ние и упорство, за да издържиш. Запалени, ентусиазирани, решили на всяка цена да стигнем мо-

рето, нищо не можеше да ни изплаши”.  

 Дамата споделя също, че: “Човек трябва не само да ходи, но да гледа, да се любува на кра-

сотата - що за планина е, не само да я усеща с краката, а с очи, със сърце, с всичко, което може да 

вземе и да занесе в дома си. Ком-Емине е голямо преживяване, изключително приключение и си 

остава мечта за всяка възраст”.  

 Филмът успява да запечата широка палитра от емоции и да направи видима онази фина 

нишка между човека и природата, която го връща отново и отново при нея. Мотивите за първата 

крачка са различни, но общият път ги обединява, защото както казва Блага Димитрова в безсмър-

тното си произведение “Лавина”: “в групата ние добиваме една плътна обща боя, получена от 

смесването на най-различни разцветки характери”.  

 Ето и част от изказванията на участниците в похода през 2013 г., които разкриват техните 

мисли, чувства, усещания и подтици:  

 “Най-трудният момент на Ком-Емине е сам да се убедиш и да си сигурен, че го искаш и да 

ходиш. Да ходиш до края на деня, до края на седмицата, до края на прехода, до морето”. 

 “Самото вървене, самото дишане това за мен е вид медитация и вид пречистване. Самата 

цел не ме интересува – дали ще стигна Сантяго, дали ще стигна Емине и ще се изкъпя в морето. 

За мен е важен пътят”. 

 “Последните две години си казвам, че повече няма да отида, но в крайна сметка някъде око-

ло март-април се появява едно усещане, че балканът по някакъв начин ме притегля”. 

Маршрутът Ком-Емине 
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 “Имам приятел, който се загуби в планината. Искам да го направя не само заради себе си, но 

и заради този мой приятел, който за жалост не е сред нас и съм сигурен, че на него би му хареса-

ло да бъде тук.”  

 “Мечта ми бе още от ученическите години, но това беше периодът, когато намерих време да 

го осъществя. Трябваше да дойда миналата година. За тогава беше планувано. Ненадейно през 

май месец ми откриха тумор в главата и всичко пропадна. Но след операцията се възстанових 

бързо и реших, че не трябва да отлагам повече и 2013 г. се записах отново. Човек трябва да си из-

пълни мечтите! Това е за мен!”  

 Освен духовните аспекти на тази авантюра, във филма се посочват и чисто практически съ-

вети за справяне с трудностите по време на похода:  

 - Оптимално тегло на раницата – 12-13 кг. Раницата се притегля с всичко задължително, ко-

ето трябва да е вътре (джапанки, дъждобран, челник и много други), а остатъка се дели на две 

между храна и дрехи.  

  - Обувката за туризъм трябва да е поне номер и половина-два по-голяма, не повече. Не но-

ви, а носени обувки, които да знаят какво е ходилото и да са свикнали с него. Според Начо Ива-

нов обикновени маратонки са добър избор. Той самият предпочита да ходи бос по тревата.  

  - Овесени ядки със сушени плодове и други сурови ядки са лека и зареждаща с енергия хра-

на. Според участниците човек започва да яде по-малко, когато влезе в ритъм.  

  - След третия, четвъртия ден се появяват проблеми със ставите и мускулите. Съответно из-

качванията дават по-голямо отражение върху мускулната умора, а слизанията – върху ставите, 

основно глезенната и колянната става. Магнезият е основният йон, който спомага да не се полу-

чават мускулни крампи, а такива неминуемо се получават след дълги преходи. Противовъзпали-

телните средства за ставите са най-различни гелове и кремове. 

 Единственият незрящ участник в похода споделя: “В това състояние на краката, в града мо-

га да легна и една седмица да се лекувам. Сутринта ставаш и продължаваш да вървиш още при-

мерно 30-40 км. Организмът може още и още, просто има една граница, един предел, който ако 

преодолееш и в един момент пред теб сякаш излиза ново начало и нови сили. Когато стигнахме 

до крайната точка морето не го видях, тъй като имам увредено зрение. Почувствах аромата му, 

буйните вълни, наистина нещо незабравимо”.  

 Хората, които минават Ком-Емине имат традиция да вземат камъче от връх Ком, който да 

пренесат в раницата си до Емине и да го изхвърлят в морето. Това е символ на освобождението от 

всичко, което е ненужно.  

 Затова, нека се вслушаме в призива на Асен Карталов – професор по философия: “по-често 

да ходим на три места: на високите планински върхове, на брега на морето и на гробищата, защо-

то там се съизмеряваме с безкрая, с вечността”.  Анна Ройдева 
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 Самодивите или самовилите от славянската митология и българския фолклор са красиви 

женски горски духове с чисто човешки облик, родствени на вилите и юдите. Дума-

та самодива има славянски произход и е съставена от “сама” – със значение на „чист, истински“, 

и “дива” – със значение на „бог, божество, богиня“. Буквално има значението на изразите „самата 

богиня“ и „самата дева“.  

 Самодивите са неземно красиви, вечно млади моми, с тънка снага („самодивска“), с дълги 

коси и чародеен поглед, който замайва и дори убива. Облечени са с бели дрехи, с дълги бели рок-

ли, бяла риза или бял сукман, зелен пояс, препасани с коланче, което има цвета на дъгата, но с 

преобладаване на зеления цвят. Имат и було, бяло наметало, наречено сянка или лъч, в което се 

крие тяхната сила. Въоръжени са с лъкове и стрели, които са носели отвлечените от тях моми и 

момци. Самодивите танцуват и пеят около кладенците. Казват, че ако видиш самодива не трябва 

да я гледаш в очите. Хората твърдят, че от песните и танците на самодивите по-хубави няма. 

 В някои региони вярват, че самодивите са невидими същества – но могат да ги виждат съ-

ботниците (родени в събота срещу Задушница или преди Великден), родените в полунощ 

на Бъдни вечер и през мръсните дни, повтараците (отбити и отново засукали бебета), мешаните 

деца (деца на самодива и простосмъртен мъж), както и кучета с „четири очи“ (с две контрастни 

петна над веждите). 

 Живеят под грамадни стари дървета, в изоставени колиби или в тъмни пещери, край реки, 

извори и кладенци. Планини, свързани с тях са Беласица, Рудина планина, Витоша, в по-малка 

степен Рила, Родопите и Стара планина, а Пирин им е любимата. Явяват се на земята от пролетта 

до есента. През зимата живеят в митичното село Змейково. То се намира „накрай света“ и никой 

не може да отиде там. Неговото местонахождение е известно единствено на свраката. Всяка годи-

на самодивите канят свраката в Змейково, за да им овършее вълшебното цвете смил. След прик-

лючването на вършитбата, свраката се изкъпва в самодивското езеро край Змейково, сменя перу-

шината си и се връща на земята. 

 Самодивите, самовилите, русалките, змейовете и др. митични същества живеят в Змейково 

само през есента и зимата – те излизат от него на Благовец (25 март) и се завръщат там 

на Секновение (29 август). През този период те живеят в света на хората. 

 При мръкване самодивите отиват край води – езера, вирове, извори – събличат се голи, къ-

пят се, перат дрехите си и ги простират да съхнат на лунна светлина, пазейки зорко да не ги отк-

радне някой. След това се събират на една и съща поляна в най-отдалечените гъсти гори, нарече-

на хорище и цяла нощ играят боси вълшебно хоро. Обичат музиката, особено мелодиите 

на кавала, затова често отвличат овчари, като ги карат да им свирят. Самодивите се страхуват 

САМОДИВИ 
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от слънчевата светлина, поради което на развиделяване бързо напускат хорището и се скриват.   

 Понякога се проявяват като работни жени, особено по жътва, и подпомагат работата на не-

вестите с деца. В повечето случаи обаче са враждебно настроени към хората – заключват водните 

извори, стръвно преследват и убиват овчарите, задето опустошават пасищата им, отвличат хубави 

моми и невести или им причиняват беди от завист и злина. Въпреки че са с човешки облик, при 

срещи с хората самодивите могат да се превръщат в животни – например вълци.  

 Самодивите яздят едри елени, като използват за юзди и камшик змии. Ако по време 

на лов човек убие такъв елен, покровителката му отмъщава жестоко на ловеца, като го ослепява 

или му праща болест, следвана от сигурна смърт. За такива болни се казвало, че са болни 

от самодивска болест и ако посмеели да се появят на хорище, тамошните самодиви веднага ги 

разпознавали и ги умъртвявали със смъртоносни писъци. 

 Самодивите се побратимяват с юнаци и с мъже, които са им направили добрина – стават 

техни покровителки и дори раждат от тях деца, от които израстват славни юнаци. Крали Марко е 

откърмен от самодива и Вида му е посестрима. 

 Ако някой мъж успее да открадне булото ѝ (т.нар. сянка), тя се превръща в обикновена жена 

и му се покорява. Такава самодива минава през венчило, ражда, но не става добра майка и дома-

киня, а използва всяка възможност да си върне откраднатото и съответно свободата, като изоста-

вя децата си.  

 Когато самодива се влюби в земен момък тя му прави любовна магия и той отива при нея 

сам. От този момент нататък момъкът престава да съществува за света на живите.  

 Ако обикновен човек попадне на самодивска сватба, самодивите не го бъхтят, а го канят на 

трапезата и на хорото. Така той цяла нощ пирува и се весели, а преди разсъмване самодивите го 

изпращат да си ходи с гърне, пълно с жълтици. Но когато слънцето изгрее и човекът понечи да са 

порадва на имането си, вижда, че в ръцете му се хили стар конски череп. От тук идва приказката 

„самодивско злато”.  

 Хората разпознават самодивите по свирнята на гайда и тъпан посред нощ, защото самоди-

вите обичат да се веселят тогава. Те правят трапезите си под вековни дървета, като често предпо-

читат ореховата сянка. Там, където е имало самодивска трапеза или самодивите са играли хоро, 

трева не никне, а само отровни гъби.  

 В народните вярвания от самодиви предпазва носенето на чесън, кост от мъртва жена, 

змийска кожа, ципа от новородено, пепел, тамян, прекръстване, запалване на огън или цигара.  

 Известни самодиви покровителки са: Стана – на свирците и кавалджиите; Дена – на юнаци-

те ратоборци; Радка – на овчари и пастири; Магда – на билярки; Смита – на дърварите и горите; 

Веселина – на хората и песните; Ирина, Ангелина, Вида, Стойна, Мита, Яна, Сирма, Гермеруда, 

Гюра, Гюрга (най-младата). Източник: www.bg.wikipedia.org/  
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ПАНАГЮРСКИ СПЕЦИАЛИТЕТ  
(предложение на Александра Тодорова от Шумен) 

 
 Продукти: 1 кг картофи, 300 гр. кисело мляко, 100 гр. масло, 3-4 скилидки чесън, сол, чер-

вен и черен пипер. 

 Начин на приготвяне: Картофите се обелват и сваряват в подсолена вода. Нарязват се на 

кубчета. Маслото се запържва с червен и черен пипер и се заливат картофите. Чесънът се нарязва 

(смила) и се прибавя към киселото мляко, след което се заливат картофите. Ястието се поднася 

веднага.   


 

ПЛОДОВА САЛАТА  
С ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО, ПРАСКОВИ, КАЙСИИ, КРУШИ И ЯБЪЛКИ 

(предложение на Калинка Ковачева от Добрич) 
 

 Продукти: 2 кофички кисело мляко, 2 праскови, 5 кайсии, 1 круша, 1 ябълка, 2 банана, 30 

едри зърна черно грозде, 1/2 ч.ч. пудра захар, 1 опаковка ванилия, 1 с.л. ром, малинов сироп. 

 Начин на приготвяне: Киселото мляко се слага в торба от двойна марля и се оставя да се 

отцеди една нощ. След това се разбива заедно с пудрата захар, ванилията и рома. Плодовете се 

измиват, подсушават и нарязват на средно големи парчета. Изсипват се в голяма купа, заливат се 

с овкусеното цедено кисело мляко, разбъркват се и салатата се оставя в хладилника за 4 часа. 

Поднася се в десертни чаши, полята с малинов сироп. 

 


 

БАБИНИТЕ БУХТИ С 1 ЯЙЦЕ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 

 Продукти: 1 яйце, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 к.л. с връх сода бикарбонат, щипка сол, щипка за-

хар, брашно – колкото поеме, олио – за пържене. 

 Начин на приготвяне: Сложете олиото да загрява и през това време пригответе тестото по 

следния начин: В купа разбъркайте млякото и содата и добавете яйцето, солта и захарта. Посте-

пенно добавете брашно. Щом се сгъсти достатъчно започнете да месите, добавяйки брашно до 

получаването на меко тесто. Готовото тесто разточете на не много тънка кора, нареже на квадрат-

чета или ромбчета и пуснете в загрятото олио. След като се изпържат от едната страна ги обърне-

те, щом са готови ги извадете с решетъчна лъжица. Може да поднесем както със сладко, така и 

със солено, защото бухтичките имат неутрален вкус.  
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Въпрос:  

- Знаеш ли как блондинка убива риба? 

Отговор: 

- Като се опита да я удави. 

 

Въпрос: Какъв е дипломатичният отговор на въпроса "напълняла ли съм"? 

Отговор: Не мога нито да потвърдя, нито да отрека! 

 

Въпрос: Що е то – сваля ти гащите и след това те изоставя? 

Отговор: Морската вълна! 

 

Въпрос: Как наричат мъж, който не употребява презервативи? 

Отговор: Татко! 

 

Въпрос: 

- Какво е това – едно око, едно ухо, един рог? 

Отговор:  

- Говедо гледа зад ъгъла. 

 

Въпрос: Кои са последните думи на гъбаря? 

Отговор: Е, такава гъба не бях ял до сега! 

 

Въпрос: Защо жените живеят с 10 години повече от мъжете си?  

Отговор: Защото нямат жени!  

 

Въпрос: Каква е разликата между постоянния и променливия ток?  

Отговор: При постоянния винаги има ток, а при променливия – няма, няма, па като те тресне! 

 

Въпрос:  

Какво има на последната страница в упътването за автомобил ЛАДА?  

Отговор: 

Разписанието на градския транспорт. 

ВИЦОВЕ 
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ШЕСТИ БРОЙ: 

 

Въпрос 1: Трябва да се постави запетая. 

Въпрос 2: На географската карта. 

Въпрос 3: Не, защото след 72 часа отново ще бъде нощ. 

Въпрос 4: Защото моливът бил поставен плътно до ръба на стена. 

Въпрос 5: На първия. 

Въпрос 6: Когато си е подал главата през прозореца/вратата. 

Въпрос 7: Резервната. 

Въпрос 8: Морска.  

Въпрос 9: Ехото.  

Въпрос 10: За да не ходи пеша. 

1. Ентомология е наука, която изучава: 

а) поведението на човешките същества 

б) насекомите  

в) формирането на скали  

 

2. Еритрея, която става 182 член на ООН през 1993 г. се намира в континента: 

а) Азия 

б) Африка 

в) Австралия 

 

3. Галилео е бил италиански астроном, който: 

а) изобретява астрономическия телескоп 

б) открива четирите спътници на Юпитер 

в) открива, че движението на махалото измерва време 

г) всички гореизброени   

 

4. Излагането на слънчеви лъчи помага за здравето на човека, защото: 

а) инфрачервената светлина убива бактериите по тялото 

б) увеличава съпротивителната сила 

в) пигментните клетки в кожата се стимулират и произвеждат здравословен тен 

г) ултравиолетовите лъчи превръщат кожната мазнина във витамин  

ВЪПРОСИ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе Първия световен праз-

ник на специфичните възможности на сляпо-глухите, от 04 до 09 юли 2016 г. в гр. Пловдив, в 

“Гранд Хотел Пловдив”. В това впечатляващо мероприятие взеха участие състезатели от Норвегия, 

Русия и България. Имаше и гост от Швеция, който не се състезава, но проследи от близо някои от 

първенствата. В рамките на Първия световен празник на специфичните възможности на сляпо-

глухите, се проведоха следните събития: 

 1-во световно първенство по шахмат на сляпо-глухите; 

 1-во световно първенство по спортна табла на сляпо-глухите; 

 1-во световно първенство по канадска борба на сляпо-глухите; 

 1-во световно първенство по дартс на сляпо-глухите; 

 1-во световно първенство по боулинг на сляпо-глухите; 

 1-во световно първенство по лека атлетика на сляпо-глухите и 

 1-ви световен фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите. 

 Паралелно с Първия световен празник се проведе и Тринадесети национален празник на спе-

цифичните възможности на сляпо-глухите в България, в рамките на който се състояха следните съ-

бития: 

 13-то национално първенство по шахмат на сляпо-глухите 

 5-то национално първенство по спортна табла на сляпо-глухите 

 8-мо национално първенство по канадска борба на сляпо-глухите 

 5-то национално първенство по дартс на сляпо-глухите 

 3-то национално първенство по боулинг на сляпо-глухите 

 12-то национално първенство по лека атлетика на сляпо-глухите 

 12-ти национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите. 

 Националните спортни първенства нямаха свои индивидуални класирания, а резултатите от 

световното индивидуално класиране се зачитаха за национално (в рамките на България) отборно 

класиране, между отбори на български организации на сляпо-глухи: ТО на НАСГБ, включително и 

отбор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) “Хелън Келър”. С цел рав-

нопоставеност, всички отбори бяха по 3 участници, а ТО, които имаха по 1 или 2 състезателя, сфор-

мираха комбинирани отбори.  

 Точно преди началото на Първия световен празник, се проведоха две много важни междуна-

родни срещи, в които участваха председателят на НАСГБ Димитър Парапанов и изпълнителният 

директор Светлозар Парапанов, изпълняващ функцията на преводач на английски език.  

 На 02 юли 2016 г. ковчежникът на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) Кристер 

Нилсон от Швеция, се срещна в офиса на НАСГБ с Димитър Парапанов, който, в качеството си на 
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одитор на СФСГ, проведе ревизия на финансите на СФСГ за периода 01.04.2014 г. до 30.06.2016 г. 

 На 03 юли 2016 г. в офиса на НАСГБ се проведе среща на част от ръководството на Междуна-

родната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ), под ръководството на Димитър Парапанов, 

президент на МСФСГ, и с участието на Гайр Йенсен от Норвегия, вице-президент на МСФСГ, и на 

члена на Изпълнителния комитет (ИК) Надежда Голован от Русия. Кристер Нилсон от Швеция при-

съства като наблюдател. По финансови причини отсъстваха генералния секретар Еско Янти и ков-

чежника Марти Авила от Финландия, и членовете на ИК: Франциско Тригуерос от Испания и Та-

маш Гангл от Унгария. На срещата се обсъди организацията на Първия световен празник на специ-

фичните възможности на сляпо-глухите. По предложение на Димитър Парапанов, решение за про-

веждането му бе взето в края на октомври 2015 г. на заседанието на ИК на Европейския съюз на сля-

по-глухите (проведено в Любляна, Словения), като ИК дори определи и датата на пристигане на 

участниците – 03 юли, с цел да не съвпада с 27 юни - датата на Международния и Европейски ден 

на сляпо-глухотата и рожден ден на Хелън Келър, които се отбелязват в повечето европейски дър-

жави с национални прояви на организациите на сляпо-глухите. Членовете на ИК на ЕССГ, в който 

участват председателите на организациите на сляпо-глухите от Хърватия, Финландия, Норвегия, 

Белгия, Испания и Унгария, също поеха ангажименти за участие на сляпо-глухи от своите държави. 

 Още от началото на м. ноември 2015 г., НАСГБ изпрати 1-во съобщение до всички сляпо-

глухи от континентите Европа, Северна Америка, Южна Америка, Африка, Азия и Океания. Бе обе-

щано поемане на разходите за хотел на участници от страните на Африка, Южна Америка и Азия. 

Въпреки това предложение от НАСГБ, цените на самолетните билети се оказаха непосилни за учас-

тниците от тези континенти. Японската асоциация на сляпо-глухите изяви желание, но тежки фи-

нансови проблеми и високата цена на самолетните билети ги възпряха от участие. Те дори отказаха 

участие в предстоящото през месец август заседание на Изпълнителния съвет на СФСГ в Еквадор, 

отново поради цените на самолетните билети. Голямо желание изявиха участници от Бангладеш, но 

поради тежката терористична обстановка в Европа и кризата с мигрантите, те не получиха визи за 

посещение на България. Извинения за липса на достатъчно финансиране получихме от организации-

те в Нова Зеландия и Австралия, за които самолетните билети са може би най-скъпи поради най-

голямото разстояние. Няколкото национални организации на и за сляпо-глухи от САЩ и Канада не 

отговориха на поканите до техните президенти и ръководства, навярно поради липса на средства. 

 Участията от Европа бяха възпрепятствани от серия от проблеми. В началото на 2016 г. вне-

запно почина Сеппо Юрванен, председател на Финландската асоциация на сляпо-глухите и вицепре-

зидент на ЕССГ. В тази ситуация на избори за нов председател, за тях не бе възможно изпращането 

на участници от Финландия. Хърватската асоциация на сляпо-глухите “Додир” подаде заявление за 

финансиране на своето участие в Празника до Хърватското министерство на културата. Малко след 

това, Саня Тарцай заболя тежко и излезе в няколкомесечен отпуск по болест. Тя се върна от болнич-

ни едва в средата на юни, като ни отговори, че за съжаление министерството е отказало финансира-
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не, в Хърватия има политическа криза и временно правителство. Докато тя е била в болнични, еки-

път на “Додир” се е фокусирал върху сплотяването на всички сляпо-глухи в Седмицата на Хелън 

Келър, която провеждат със събития в столицата Загреб и в големите градове на страната, от 27 юни 

до 02 юли. Въпреки нашето предложение за поемане на хотелските разходи, те не можаха да изпра-

тят участници. Франк Тригуерос, председателят на Испанската федерация на регионалните асоциа-

ции на сляпо-глухите ФАСОСИДЕ, също отговори, че заради политическата криза и провеждането 

на предсрочни парламентарни избори на 27 юни, те са пренасрочили националния митинг за Деня 

на сляпо-глухите за 02 юли, и поради тези причини, не могат да изпратят участници. Поради липса 

на средства за самолетни билети на сляпо-глухите състезатели и техните интерпретатори, също не 

можаха да изпратят участници Унгария и Белгия. В крайна сметка, чуждестранните участници в 

Първия световен празник бяха Норвегия и Русия. За щастие Русия, която е най-голямата по терито-

рия държава на Евразия, чрез финансиране от Фонда за подкрепа на сляпо-глухите “Со - единение” 

и от Асоциация на сляпо-глухи “Елвира”, успя да изпрати участници. Членовете на ИК на МСФСГ 

Гайр Йенсен и Надежда Голован бяха категорични, че този празник си остава Първи Световен на 

сляпо-глухите, тъй като са изпратени покани до сляпо-глухите от всички континенти и само липсата 

на средства за самолетни билети и поредицата от неблагоприятни събития са попречили да има по-

голямо чуждестранно участие. Обсъди се, следващият Втори световен празник на специфичните 

възможности на сляпо-глухите, да се проведе през 2019 г. и отново в България под домакинството 

на НАСГБ, тъй като високо бяха оценени нашите възможности успешно да организираме национал-

ни и международни празници на сляпо-глухите (два европейски и един световен). Гайр Йенсен изра-

зи съмнение, че през 2017 г. финландците ще успеят да проведат Третия европейски празник, според 

него към момента те не правят никаква подготовка и нямат опит в състезания от такъв мащаб. Пред-

ложи се, след публикуването на класиранията и пълната информация за Първия световен празник, 

да се разпространи до всички континенти и съобщение за Втори световен празник - България - 2019 

г., за да могат организациите на и за сляпо-глухи още от сега да започнат необходимата финансова и 

спортна подготовка, да събират средства за излъчване на участници. Необходимо е също да се отп-

равят молби за финансова помощ до големи международни спонсори, които да отделят средства за 

самолетни билети на най-бедните и най-отдалечени държави, за които е най-трудно да си осигурят 

средства за транспорт. 

 Първият световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите бе официално отк-

рит сутринта на 04 юли, понеделник в зала “Москва” на “Гранд Хотел Пловдив” от председателя на 

НАСГБ г-н Димитър Парапанов. Бяха прочетени поздравителни адреси от министър-председателя 

на Р. България г-н Бойко Борисов и от зам. министъра на труда и социалната политика г-жа Деница 

Сачева. Приветствени думи поднесоха: г-н Гайр Йенсен, президент на СФСГ и ковчежник на ЕССГ, 

председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите; г-н Кристер Нилсон, ковчежник на СФСГ и 

член на ръководството на Шведската асоциация на сляпо-глухите. Той също обяви дарението на 
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шведската фирма LVI на 250 диоптрични очила за нуждите на българските сляпо-глухи с остатъчно 

зрение, които той лично е донесъл в офиса на НАСГБ. Димитър Парапанов благодари сърдечно за 

дарението и обяви, че очилата, които са с различни диоптри, ще бъдат пробвани и предоставяни при 

идването на сляпо-глухите в НЦРСГ “Хелън Келър” за диагностика и обучение. Приветствия също 

бяха поднесени от г-жа Надежда Голован, зам. председател на асоциацията на сляпо-глухи “Елвира” 

- Русия, от г-жа Юлия Пленкова, ръководител на програма “Социална интеграция” към “Фонд за 

подкрепа на сляпо-глухите “Со - единение”, както и от г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция 

“Социална политика” към Община Пловдив.    

 Първите три дни на Празника бяха подробно отразени от екипа на Предаването за хора с увре-

ден слух на Българска национална телевизия, Канал 1 - от нашите приятели журналистите Христо 

Семерджиев и Веселина Александрова. Репортажът за празника бе излъчен още на следващата сед-

мица - на 15 юли, за което сме им много благодарни и признателни! 

 Сърдечна благодарност искаме да изкажем и на нашите доброволци - Михаела и Ангел, сту-

денти от Национална спортна академия - София, които сами ни намериха по интернет и предложиха 

помощта си. Те бяха с нас по време на всички състезания и подпомагаха сляпо-глухите при участие. 

1-то световно първенство по шахмат на сляпо-глухите се проведе в рамките на два дни – 04 и 05 

юли по швейцарската система в 7 кръга. Главен съдия беше г-жа Ружка Генова. След оспорвани 7 

кръга, призовите места в индивидуалното класиране бяха грабнати както следва: 1-во място за Мил-

ко Кичуков от България с 6,5 точки, 2-ро място за Торбьорн Йохансен от Норвегия също с 6,5 точки 

и 3-то място за Надежда Голован от Русия с 4 точки. В световното отборно класиране се оформи 

следния ред: 1-во място за отбора на България (10 т.), 2-ро за отбора на Норвегия (8,5 т.), 3-то за от-

бор 2 на България (6,5 т.). Българско отборно класиране: 1-во място: ТО Пловдив с 10 точки, 2-ро 

място: смесен отбор на ТО Шумен и Бургас с 6,5 точки и 3-то място: смесен отбор на ТО Стара За-

гора и Кърджали с 3 точки. След награждаването, председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, 

закри първенството. 

 На 04 юли се проведе 1-то световно първенство по спортна табла на сляпо-глухите, където 

участие взеха 28 души от България и 1 състезател от Русия. Главен съдия на това събитие бе г-н 

Славчо Казанджиев. За всяка двойка играчи бе осигурена брайлова табла, чашки за хвърляне, както 

и независим наблюдател, който да съобщава показанията на заровете. В края на първенството се 

оформи следното класиране: в категория жени призовите места се разпределиха както следва: 1-во 

място – Миглена Михайлова от ТО Стара Загора, 2-ро място – Тотка Златанова от ТО Пловдив, 3-то 

място – Анна Нейкова от ТО Стара Загора; категория мъже: 1-во място – Лечко Димов от ТО Ямбол, 

2-ро място – Младен Стоилов от ТО Варна и 3-то място – Васил Тодоров от ТО Благоевград.  На ба-

за на индивидуалното класиране се оформи и българско отборно класиране в следния ред: 1 място – 

отбор "Августа" – ТО Стара Загора с 15 т., 2 място – смесен отбор на ТО Асеновград и Благоевград 

4 



с 13 т., 3 място – ТО Варна с 10 т. 

 На 5 юли се проведоха 2 първенства – 1-во световно първенство по канадска борба на сляпо-

глухите и 1-во световно първенство по дартс на сляпо-глухите. Главен съдия на първенството по ка-

надска борба беше г-н Петър Станкулов. Под негово ръководство, турнира премина по план и най-

важното – без контузии. Класирането тук е следното:  

 Категория: жени, до 75 кг, лява ръка, 1-ва възрастова група: 1-во място – Ася Бурова,  

2-ро място – Ангелина Кръстева, 3-то място – Ваня Петкова. 

 Категория: жени, до 75 кг, дясна ръка, 1-ва възрастова група: 1-во място – Ася Бурова,  

2-ро място – Ангелина Кръстева, 3-то място – Албина Снижко от Русия. 

 Категория: жени, над 75 кг, лява ръка, 1-ва възрастова група: 1-во място – Донка Йовчева,  

2-ро място – Хасмик Варданян, 3-то място – Виктория Лазарова. 

 Категория: жени, над 75 кг, дясна ръка, 1-ва възрастова група: 1-во място – Донка Йовчева,  

2-ро място – Хасмик Варданян. 

 Категория: жени, до 75 кг, лява ръка, 2-ра възрастова група: 1-во място – Цонка Стоянова,  

2-ро място – Калинка Ковачева, 3-то място – Димка Дамянова.  

 Категория: жени, до 75 кг, дясна ръка, 2-ра възрастова група: 1-во място – Цонка Стоянова,  

2-ро място – Димка Дамянова, 3-то място – Марийка Атанасова. 

 Категория: жени, над 75 кг, лява ръка, 2-ра възрастова група: 1-во място – Диана Делчева,  

2-ро място – Анелия Джигнарова, 3-то място – Йорданка Стайкова. 

 Категория: жени, над 75 кг, дясна ръка, 2-ра възрастова група: 1-во място – Анелия Джигнаро-

ва, 2-ро място – Диана Делчева, 3-то място – Йорданка Стайкова. 

 Категория: мъже, до 80 кг, лява ръка, 1-ва възрастова група: 1-во място – Али Неби,  

2-ро място – Красимир Евтимов, 3-то място – Борислав Бояджиев. 

 Категория: мъже, до 80 кг, дясна ръка, 1-ва възрастова група:  

1-во място – Борислав Бояджиев, 2-ро място – Али Неби, 3-то място – Джебир Джебир. 

 Категория: мъже, над 80 кг, лява ръка, 1-ва възрастова група:  

1-во място – Рейхан Карабекир, 2-ро място – Красимир Касабов, 3-то място – Илия Костов. 

 Категория: мъже, над 80 кг, дясна ръка, 1-ва възрастова група:  

1-во място – Красимир Касабов, 2-ро място – Илия Костов, 3-то място – Рейхан Карабекир. 

 Категория: мъже, до 80 кг, лява ръка, 2-ра възрастова група:  

1-во място – Ваньо Биячев, 2-ро място – Никола Стоянов, 3-то място – Димитър Петров. 

 Категория: мъже, до 80 кг, дясна ръка, 2-ра възрастова група:  

класирането е същото като на лява ръка. 
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 Категория: мъже, над 80 кг, лява ръка, 2-ра възрастова група: 1-во място – Сергей Мелников от 

Русия, 2-ро място – Ивелин Иванов, 3-то място – Петко Петков. 

 Категория: мъже, над 80 кг, дясна ръка, 2-ра възрастова група:  

класирането е същото като на лява ръка.  

 Световното отборно класиране придоби следния вид: 1-во място – отборът на България, 2-ро 

място – отборът на Русия. В българското отборно класиране 1-во, 2-ро и 3-то място бяха грабнати 

респективно от смесен отбор на ТО Асеновград и Харманли, отбора на ТО Пловдив и отбора на ТО 

Стара Загора. 

 След приключване на първенството по канадска борба, се проведе първенството по дартс, къ-

дето главен съдия беше г-н Николай Стоилков от Българска федерация по дартс. Първенството се 

проведе на 4 мишени за дартс, като за всяка отговаряше помощник-съдия. Крайното класиране тук 

придоби следния вид: категория жени, 1-ва възрастова група: 1-во място – Таня Димитрова, 2-ро 

място – Тотка Златанова, 3-то място – Ася Бурова; категория жени, 2-ра възрастова група: 1-во мяс-

то – Анелия Джигнарова, 2-ро място – Лушка Маджарова, 3-то място – Ваня Петкова; категория мъ-

же, 1-ва възрастова група: 1-во място – Али Неби, 2-ро място – Торбьорн Йохансен от Норвегия, 3-

то място – Пламен Тодоров; категория мъже, 2-ра възрастова група: 1-во място – Младен Стоилов, 2

-ро място – Илия Кърпаров, 3-то място – Димитър Петров. 

 При световното отборно класиране отборът на България взе 1-во място, отборът на Норвегия – 

2-ро място, а 3-то място грабна отборът на Русия. В българското отборно класиране призовите места 

бяха взети от ТО Пловдив (1-во място), смесения отбор на ТО Русе и Благоевград (2-ро място) и от-

бора на ТО Добрич (3-то място). 

 На 6 юли в 8:30 ч. от "Гранд Хотел Пловдив" отпътуваха два автобуса, дарение от „Хеброс 

бус“, които откараха участниците в Първото световно първенство по боулинг за сляпо-глухи до 

„Акваленд“ – Пловдив. Там през целия ден се води битка за спечелването на медали в различни ка-

тегории. Главен съдия беше Антон Иванов от боулинг “Акваленд”. Крайното класиране в различни-

те категории при жените придоби следния вид: категория напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во 

място – Донка Йовчева, 2-ро място – Искра Пръшева, 3-то място – Галина Гатева; категория напъл-

но слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Марийка Атанасова, 2-ро място – Димка Дамянова, 3-

то място – Калинка Ковачева; категория остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Диа-

на Кръстева, 2-ро място – Албина Снижко от Русия, 3-то място – Анелия Джигнарова; категория ос-

татъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Ганка Параскевова, 2-ро място – Ваня Петкова, 

3-то място – Йорданка Стайкова. При мъжете борбата бе не по-малко оспорвана и крайното класира-

не в различните категории е следното: остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Тор-

бьорн Йохансен от Норвегия, 2-ро място – Евгени Кегелев от Русия, 3-то място – Петко Петков; ос-

татъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Милко Кичуков, 2-ро място – Георги Иванов, 3-
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то място – Ивелин Иванов; напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Евгени Ненков, 2-ро 

място – Васил Тодоров, 3-то място – Ваньо Биячев; напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во мяс-

то – Янко Стайков, 2-ро място – Иван Лицов, 3-то място – Иван Кожухаров. 

 В световното отборно класиране, редът е следният: 1-во място – отборът на Русия, 2-ро място 

– отборът на България и на 3-то място – отборът на Норвегия. В българското отборно класиране ку-

пите спечелиха, както следва: 1-во място – отборът на ТО Шумен, 2-ро място – отборът на ТО Вар-

на, 3-то място – отборът на ТО Русе. 

 На 7 юли нямаше спортни мероприятия, а организирана за участниците екскурзия до Бачковс-

кия манастир. Сутринта в 8:30 ч. два автобуса отпътуваха за Родопите, за да подарят ден за отмора 

на всички състезатели.  

 На 8 юли сутринта организатори, съдии, участници и интерпретатори се отправиха към стади-

он “Берое” - Стара Загора, предоставен като дарение от Община Стара Загора, където се проведе 

Първото световно първенство по лека атлетика на сляпо-глухите. 

Главен съдия на първенството бе г-н Валентин Кузев, който ръководеше екип от помощник-съдии и 

водачи в бяганията – всички от Българска федерация по лека атлетика.  

 За щастие времето се бе съобразило с първенството и през целия ден слънцето наблюдаваше надп-

реварванията в различните категории. След края на състезанието се проведе и церемония по награж-

даване на победителите, като в различните дисциплини и категории те бяха: 

 Дисциплина: 60 метра гладко бягане: 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Диана 

Кръстева, 2-ро място – Миглена Михайлова, 3-то място – Ася Бурова.  

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Радка 

Великова, 2-ро място – Събка Димитрова, 3-то място – Ваня Петкова.  

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Донка 

Йовчева, 2-ро място – Хасмик Варданян, 3-то място – Иванка Костова. 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Ангелина 

Кръстева, 2-ро място – Марийка Атанасова, 3-то място – Галина Гатева. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Евге-

ни Кегелев от Русия, 2-ро място – Али Неби, 3-то място – Красимир Евтимов.  

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Илия 

Кърпаров, 2-ро място – Марин Маринов, 3-то място – Милко Кичуков.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Сергей 

Мелников от Русия, 2-ро място – Джебир Джебир. 

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Ваньо 

Биячев, 2-ро място – Никола Стоянов, 3-то място – Теньо Господинов. 
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 Дисциплина: 200 метра спортно ходене: 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: участвали са двама 

състезателя, като и двамата са дисквалифицирани.  

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – На-

дежда Голован от Русия, 2-ро място – Ваня Петкова, 3-то място – Цонка Стоянова. 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Донка 

Йовчева, 2-ро място – Иванка Костова.  

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Марийка 

Атанасова, 2-ро място – Калинка Ковачева, 3-то място – Диана Делчева. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Краси-

мир Евтимов, 2-ро място – Пламен Стоилов, 3-то място – Али Неби. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Дими-

тър Петров, 2-ро място – Станчо Добрев, 3-то място – Иван Шопов. 

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 1-ва възрастова група: нямаше участници. 

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Ваньо 

Биячев, 2-ро място – Иван Кожухаров, 3-то място – Кирил Дамянов. 

 Дисциплина: Скок дължина от място: 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Миг-

лена Михайлова, 2-ро място – Албина Снижко, 3-то място – Диана Кръстева. 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Радка 

Великова, 2-ро място – Събка Димитрова, 3-то място – Ваня Петкова. 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Донка 

Йовчева, 2-ро място – Хасмик Варданян. 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 2-ра възрастова група: нямаше участници. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Евге-

ни Кегелев от Русия, 2-ро място – Пламен Стоилов, 3-то място – Али Неби. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Дими-

тър Петров, 2-ро място – Марин Маринов, 3-то място – Лечко Димов.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Сергей 

Мелников от Русия, 2-ро място – Джебир Джебир, 3-то място – Никола Стоянов.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Теньо 

Господинов, 2-ро място – Иван Кожухаров, 3-то място – Янко Стайков.  

 Дисциплина: Тласкане на гюлле: 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Ася 
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Бурова, 2-ро място – Таня Димитрова, 3-то място – Миглена Михайлова. 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Ане-

лия Джигнарова, 2-ро място – Събка Димитрова, 3-то място – Лушка Маджарова.  

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Мариана 

Митева, 2-ро място – Хасмик Варданян. 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Диана 

Делчева, 2-ро място – Виктория Лазарова, 3-то място – Калинка Ковачева.  

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Евге-

ни Кегелев от Русия, 2-ро място – Илия Костов, 3-то място – Рейхан Карабекир. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Лечко 

Димов, 2-ро място – Ивелин Иванов, 3-то място – Георги Иванов.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Сергей 

Мелников от Русия, 2-ро място – Евгени Ненков, 3-то място – Васил Тодоров. 

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Димитър 

Стоянов, 2-ро място – Иван Кожухаров, 3-то място – Панайот Димитров.  

 Дисциплина: Хвърляне на диск: 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Таня 

Димитрова, 2-ро място – Ася Бурова. 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Искра 

Пръшева, 2-ро място – Анелия Джигнарова, 3-то място – Петранка Георгиева.  

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 1-ва възрастова група: нямаше състезатели . 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Мариана 

Митева, 2-ро място – Димка Дамянова, 3-то място – Виктория Лазарова.  

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Анд-

рей Аврамов, 2-ро място – Рейхан Карабекир, 3-то място – Илия Костов.  

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Иве-

лин Иванов, 2-ро място – Георги Иванов.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Ваньо 

Биячев, 2-ро място – Кирил Дамянов, 3-то място – Евгени Ненков.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Димитър 

Стоянов, 2-ро място – Панайот Димитров, 3-то място – Иван Лицов.  

 Дисциплина: Хвърлян на копие: 

 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Таня 

Димитрова, 2-ро място – Искра Пръшева, 3-то място – Анелия Джигнарова.  
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 Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: нямаше състезате-

ли 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Виктория 

Лазарова, 2-ро място – Диана Делчева, 3-то място – Мариана Митева. 

 Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Марийка 

Атанасова, 2-ро място – Димка Дамянова, 3-то място – Калинка Ковачева. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 1-ва възрастова група: 1-во място – Тор-

бьорн Йохансен от Норвегия, 2-ро място – Рейхан Карабекир, 3-то място – Илия Костов. 

 Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, 2-ра възрастова група: 1-во място – Илия 

Кърпаров, 2-ро място – Георги Иванов, 3-то място – Лечко Димов.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 1-ва възрастова група: 1-во място – Евгени 

Ненков, 2-ро място – Кирил Дамянов, 3-то място – Васил Тодоров.  

 Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, 2-ра възрастова група: 1-во място – Димитър 

Стоянов, 2-ро място – Теньо Господинов, 3-то място – Панайот Димитров.  

 Световното отборно класиране придоби следния вид: 1-во място – България, 2-ро място – Ру-

сия, 3-то място – Норвегия. При българското отборно класиране – 1-во място: ТО Пловдив, 2-ро 

място: ТО Стара Загора и на 3-то място: смесен отбор на ТО Харманли и Плевен.  

 След края на оспорваните спортни състезания, всички участници, съдии и организатори отпъ-

туваха обратно за Пловдив, където ги чакаше заслужена почивка и време за подготовка за гала-

вечерята, която се състоя в зала "Москва". 

 На последния ден от Първия световен празник бе отреден 1-я световен фестивал на художест-

вената самодейност на сляпо-глухите. Поради спецификата на световния формат, фестивалът няма-

ше състезателен характер, но за сметка на това всеки представил се, получи грамота за участие. По 

време на фестивала станахме свидетели на певческите и музикални умения на групи и състави от 

цялата страна. Безспорно обаче най-голямо впечатление на чужденците направиха пантомимата и 

синхронното пеене с жест и мимика, изпълнени от сляпо-глухи с тежки зрителни и слухови пробле-

ми, включително и от Русия. Повечето от чужденците бяха подпалени от ритъма на българските хо-

ра и с огромно желание се включиха в тях. Нашите художници се представиха в изложбата на изоб-

разителното и приложно изкуство, на която чрез специфичните си умения за изказ чрез цветове, 

форми и материали, разкриха частици от красотата на природата и богатството на българската ду-

шевност.  

 След фестивала, г-н Димитър Парапанов закри Първия световен празник на специфичните въз-

можности на сляпо-глухите, след което всички участници отпътуваха за родните си места. 
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