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През м. май 2009 г. измина първата половина от кампанията на

провеждане на регионалните отчетно-изборни събрания на регионалните

организации (РО) на НАСГБ, на които бяха избрани председатели на РО;

делегати на РО за зонални делегатски съвещания (ЗДС) - (в РО под 40

члена); и пълномощници на РО в Общото събрание (в РО над 40 члена),

както следва:

РО Смолян:

Председател: Хакъ Метковски.
Делегати за ЗДС на зона „Родопи”: Хакъ Метковски и Замфир Гиритлиев.

РО Неделино:

Председател: Стойко Карамфилов.
Делегати за ЗДС на зона „Родопи”: Стойко Карамфилов, Венета Родопска и Анета Емилова.

РО Бургас:

Председател: Иванка Костова.
Делегати за ЗДС на зона „Югоизточна”: Иванка Костова и Атанас Петров.

РО Сливен:

Председател: Тодор Радев Иванов.
Делегати за ЗДС на зона „Югоизточна”: Тодор Радев Иванов, Добрин Добрев, инж.Васил Вълков,
Стефка Петкова.

РО Ямбол:

Председател: Димка Георгиева.
Делегати за ЗДС на зона „Югоизточна”: Димка Георгиева и Лечко Димов.

РО Казанлък:

Председател: Боряна Коскина.
Делегати за ЗДС на зона „Тракия”: Боряна Коскина и Дечко Гарбатулов.

РО Велико Търново:

Председател: Димитър Станев.
Делегати за ЗДС на зона „Северна”: Димитър Станев и Елица Йосифова.

РО Плевен:

Председател: Величка Великова.
Делегат за ЗДС на зона „Северна”: Величка Великова.

РО Дулово:

Председател: Али Неби.
Делегат за ЗДС на зона „Североизточна”: Али Неби.

РО Варна:

Председател: Станчо Добрев.
Пълномощници на РО в Общото събрание: Станчо Добрев и Ваньо Биячев.

РО Добрич:

Председател: Калинка Ковачева.
Пълномощник на РО в Общото събрание: Калинка Ковачева.

РО Русе:

Председател: Панайот Димитров.
Пълномощник на РО в Общото събрание: Панайот Димитров.
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 Четвъртото за годината заседание на УС на НАСГБ, състояло се на 23 април, (тъй ка-
то се броят и две извънредни заседания през месец февруари, проведени за подготовката на 
Общото събрание на 26-27.02.2009 г.) разгледа редица текущи въпроси от дейността на асо-
циацията. Акцентът в информацията на председателя Димитър Парапанов за периода меж-
ду двете редовни заседания бе върху подготовката за предстоящото провеждане на отчетно-
изборните събрания на регионалните организации, на които ще бъдат избрани за новия че-
тиригодишен мандат 2009 г.– 2013 г.  председатели на РО, членове на РУС, пълномощници 
от РО в Общото събрание (при РО над 40 члена), и делегати за зонални делегатски съвеща-
ния (при РО под 40 члена). Повече за новата норма за избор на пълномощници вижте в 
следващия материал. В края на месец ноември 2009 г. новоизбраните  пълномощници ще 
проведат Общото отчетно-изборно събрание на асоциацията, на което ще бъдат избрани но-
ви ръководни органи на НАСГБ за мандата 2009 г. – 2013 г.  

Изнесена бе информация за участието на председателя Димитър Парапанов в заседа-
нието на Изпълнителния комитет на ЕССГ в Будапеща от 19 до 22 март (материал за това 
бе публикуван в предишния брой). 

 По традиция съветът разгледа и одобри редица молби на членове на асоциацията за 
предоставяне на помощни технически средства. Разискваха се и се взеха решения по някои 
въпроси относно регламента за предоставянето на ПТС. 

 Димитър Парапанов, като директор на НЦРСГ „Хелън Келър”, внесе в УС докладна 
по случай пет годишнината от създаването на рехабилитационния център към асоциация-
та. Едно от взетите решения е пътните разноски за участие в рехабилитационни курсове на 
тотално сляпо-глухи (които нито чуват, нито виждат, нито говорят)  и такива с тежки зри-
телни и слухови увреждания (общуващи чрез ръцете), да се поемат от НАСГБ. Това се пра-
ви с цел включването им в рехабилитационния процес, тъй като е от изключителна важ-
ност за интеграцията им. 
 Г-н Парапанов внесе за разглеждане и докладна, одобрена от съвета, за награждаване 
със „Златна значка на НАСГБ” и мобилен телефон на Мими Аврамова, преподавател по 
слухово-речева рехабилитация, фонетична ритмика и моторика, по случай пет годишнина-
та от създаване на НЦРСГ ”Хелън Келър” и за активната й дейност в обучението на сляпо-
глухи и на студенти – стажанти в НЦРСГ. 

„З С” 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
НОВА НОРМА ПРИ ИЗБОРА НА ПЪЛНОМОЩНИЦИ 

 ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА 

 Новите реалности в страната, предизви-
кани най-вече от световната финансова кри-
за, изискват и съответни алтернативни мерки 
във всички области на финансовата, произ-
водствената и обществената дейности, воде-
щи до възможното свиване на разходите. Ес-
тествено НАСГБ не може да остане встрани 
от тази тенденция. Именно в тази насока са и 
приетата от УС на асоциацията на заседание-
то му на 23 април „Норма на представителс-

тво за избор на пълномощници  на Общото 
събрание на НАСГБ за периода 2009 г. – 
2013 г.”. Мотивите за решението са и затова, 
че, сравнено например със Съюза на слепите 
в България, при асоциацията на сляпо-
глухите е нарушен естествения баланс на 
броя на пълномощниците на Общото събра-
ние спрямо членската маса. Така в ССБ, при 
над 18 000 члена, пълномощниците за Общо-
то събрание са 54 души, като един пълно-
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мощник представлява 300 члена, а в НАСГБ, 
при  по-малко от 800 члена, пълномощници-
те наброяват 35 души. Като се има предвид, 
че всеки от тях идва с придружител, то фи-
нансовото бреме за асоциацията, която тряб-
ва да осигурява средства за 70 души за нас-
таняване и изхранване, е твърде голямо. За-
това УС разработи методика, по която броят 
на пълномощниците на Общото събрание да 
бъде сведен до 19, или общият брой с прид-
ружителите да стане 38 души. 
 При определянето на квотата за избира-
не на пълномощници се има предвид броят 
на членовете на отделните регионални орга-
низации съгласно организационния отчет от 
31.12.2008 г. Изхожда се от принципа, че 
един пълномощник трябва да представлява 
40 членове на асоциацията, като следващ 
пълномощник за остатъка над кратния брой 
на 40 члена се избира при остатък, не по-
малък от 20 души. Така например, РО-
Пловдив, чиято членски състав е 112 души, 
ще има 3-ма пълномощници (40+40+32), РО-
Варна, със 75 члена (40+35), ще има 2-ма 
пълномощници. Регионалните организации в 
Кърджали (51 члена), София (46 члена), Доб-
рич (45 члена) и Русе (45 члена), ще имат 
всяка по 1 пълномощник. 

Що се отнася до останалите двадесет 
регионални организации с под 40 членове, те 
на своите регионални отчетно-изборни съб-
рания ще избират ДЕЛЕГАТИ, на принципа, 
че един делегат ще представя 10 члена от 
регионалната организация, като всеки след-
ващ делегат трябва да представя не по-малко 
от 5 души от остатъка на кратното на броя 
на членовете на 10. Определят се на терито-
риален и географски принцип, ШЕСТ ЗОНИ 
от по няколко регионални организации. Вся-
ка зона ще проведе през месец юли свое Зо-
нално делегатско съвещание, в които учас-
тие ще вземат избраните делегати от регио-
налните организации на зоната. На Зонални-
те делегатски съвещания изборът на пълно-
мощниците ще бъде по същия принцип – 1 
пълномощник на 40 члена и следващ пълно-
мощник при остатък най-малко 20 члена. 
Ето разпределението по зони: 

Зона „Северна”, включваща РО в 

Горна Оряховица, Велико Търново, Габрово 
и Плевен, където при общо членски състав 
от 61 души, ще бъдат избрани 2-ма пълно-
мощници. 

Зона „Североизточна” – РО в Шу-
мен, Дулово и Търговище – общо 45 члена, 1 
пълномощник. 

Зона „Югоизточна” – РО в Сливен, 
Бургас и Ямбол – общо 79 члена, 2-ма пъл-
номощници. 

Зона  „Югозападна” – РО в Стамбо-
лийски, Асеновград, Хисар и Перник – общо 
95 члена, 2-ма пълномощници. 

Зона „Тракия” – РО от Харманли, 
Казанлък, Димитровград и Стара Загора – 
общо 73 члена – 2-ма пълномощници. 

Зона „Родопи” – РО в Неделино и  
Смолян – общо 50 члена – 1 пълномощник. 

Графикът за провеждането на Зонал-
ните делегатски съвещания ще бъде приет 
след приключването на регионалните отчет-
но-изборни събрания, за което ще бъдат уве-
домени организациите. Зоналните делегатс-
ки съвещания ще се свикат еднократно 
през настоящата година за избор на пълно-
мощници на Общото събрание за целия 4-
годишен изборен период в асоциацията. 
През периода ще се проведат четири общи 
годишни-отчетни събрания и едно общо от-
четно-изборно събрание при този намален 
състав на общото събрание. Намалението на 
състава от 35 на 19 пълномощници, с прид-
ружителите - от 70 на 38 души, ще облекчи в 
голяма степен разходите за настаняване, хра-
нене и транспорт. Естествено, ще има и ре-
гионални организации без свои пълномощ-
ници, но Централното управление, Предсе-
дателят на НАСГБ, Управителният и Конт-
ролният съвети ще запазят пряката връзка с 
всяка отделна регионална организация, с 
всеки председател и РУС, и с членовете при 
провеждане на събрания на РО, ревизии, 
обучителни семинари и др. Също така, УС 
ще възложи на пълномощника, избран от да-
дена зона, да присъства на регионалните го-
дишни-отчетни събрания на останалите РО в 
зоната, които нямат пълномощници. 

„З С” 
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СПОРТИСТИТЕ РАЗГЛЕДАХА  
СВОЯТА ДЕЙНОСТ 

 Заседание на Управителния съвет на На-
ционалната спортна федерация на сляпо-
глухите в България, за приемане на отчета за 
2008 г., бе проведено в Пловдив на 24 април. 
Разбираемо, то премина под знака на Шестото 
национално първенство по общофизически и 
лекоатлетически дисциплини и Седмото нацио-
нално първенство по шахмат, в рамките на 
Първия европейски празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите, които бяха и 
най-сериозните прояви на нашите спортисти 
през 2008 г. Първо място в националната надп-
ревара, със 190 точки, зае Обединен спортен 
клуб на сляпо-глухите (ОСКСГ) „Вихър” – 
Варна, втори със 144 т. е ОСКСГ „Марица” – 
Пловдив и трети със 130 т. – ОСКСГ „Устрем” 
– Добрич. В рамките на Европейското първенс-
тво отборът на българските сляпо-глухи спор-
тисти зае убедително първо място със 713 т., 
печелейки призови места във всичките 17 дис-
циплини. 

 В Националното шахматно първенство 
първи са представителите на Пловдив с 6 т., 
втори, с 4 т., без да имат спортен клуб, са сляпо
-глухите шахматисти от София и трети – тези 
от Варна с 1,5 т. В индивидуалното класиране 
по дъски златни медали завоюваха Милко Ки-
чуков и Васил Христов от Пловдив, а сребърни 
медали – Иван Митин и Андрей Аврамов от 
София. С бронзов медал е Величка Христова от 
Варна. В рамките пък на Второто европейско 
първенство отборът по шахмат на НАСГБ е 
първи с 5 т., като в индивидуалната надпревара 
на втора и първа дъска призьори са двама вар-
ненци - Димитър Хинев със златен и Венко Га-
нев – със сребърен медал. 

 В края на Европейския празник се прове-
де и Първата международна конференция на 
тема „Спортът и културата -  средства за интег-
рация на сляпо-глухите в обществото”, като 
едноименен доклад изнесе председателят на 
НАСГБ и НСФСГБ Димитър Парапанов. Със 
свои доклади се представиха и президентът на 
Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) 
Сергей Сироткин и генералният секретар на 
ЕССГ Гейр Йенсен, както и Наталия Кремньо-
ва от организацията „Ушер Форум”- Москва, 

Мима Аврамова – преподавател в НЦРСГ 
„Хелън Келър” и доц. Мая Нейчева от Нацио-
налната спортна академия. 

 След станалите на конференцията оживе-
ни разисквания по докладите се премина към 
обсъждане на възможностите за създаване на 
Международна спортна федерация на сляпо-
глухите, като се взе решението, че тази конфе-
ренция е всъщност първата част от учредител-
ното събрание на Международната спортна фе-
дерация на сляпо-глухите и се възложи на Гейр 
Йенсен и Димитър Парапанов да изготвят про-
екто-устав на тази федерация. Той ще бъде 
представен, обсъден и приет от учредителното 
събрание на МСФСГ, което вероятно ще бъде 
през 2010 или 2012 г., когато в нашата страна 
ще се проведат заседания на Изпълнителният 
комитет на ЕССГ и на Третото общо отчетно-
изборно събрание на ЕССГ. 

 В своите изказвания членовете на УС на 
НСФСГБ засегнаха редица въпроси и проблеми 
в работата на федерацията. Коментира се въз-
можността канадската борба да заеме подоба-
ващото й място  сред спортните дисциплини в 
състезанията на сляпо-глухите, проблемът с 
недостига и трудностите със снабдяване със 
спортни уреди, неизменният въпрос с липсата 
на достатъчно средства. Изтъкна се, че един от 
начините за снабдяване с недостигащите средс-
тва е да се изготвят и защитават проекти, които 
да бъдат финансирани от държавата. 

 Повдигна се и отдавна съществуващият 
проблем, който така и не намира решение, с 
разделението на сляпо-глухите спортисти по 
възрастов признак. 

 Милко Кичуков от Пловдив постави и 
въпроса да се включват сляпо-глухи шахматис-
ти към турнирите на съюзите на глухите и на 
инвалидите. Разисква се нуждата от по-
системни и целенасочени тренировки на шах-
матистите, за да се постигат трайни резултати. 

Заседанието прие плана за работа на фе-
дерацията през настоящата година. 

  „З С” 
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА НАСГБ 
 ВЪВ ВАРНА И ДОБРИЧ 

Кметовете на Варна - Кирил Йорданов 
 и на  Добрич - Детелина Николова, 

 получиха "Медал на НАСГБ" 

По молба и покана на 
председателя на НАСГБ Ди-
митър Парапанов, кметовете 
на община Варна – Кирил 
Йорданов и община Добрич – 
Детелина Николова, организи-
раха местни пресконференции, 
които се проведоха в клубове-
те, непосредствено преди ре-
гионалните отчетно-изборни 
събрания - съответно в морс-
ката ни столица Варна на 26 
май (в залата в културния дом 
на ССБ), и на 27 май в столи-
цата на Златна Добруджа – гр. 
Добрич (в клуба на сляпо-
глухите „Детелина”). 

В пресконференциите 
участваха медиите: от Варна: 
телевизии „БНТ-1” и „М-
САТ”, радио „Варна”, вестни-
ците „Черно море” и 
„Позвънете”. В Добрич – жур-
налисти от телевизия 
„Добруджа”, радио 
„Добруджа”, репортери и фо-
тографи от вестниците 
„Добруджанска трибуна” и 
„Нова добруджанска трибуна”. 

Председателят на  
НАСГБ Димитър Парапанов, 
заедно с всеки от председате-
лите на регионалните органи-
зации – Станчо Добрев на РО- 
Варна и Калинка Ковачева на 
РО-Добрич, отговориха на 
поставените въпроси по набо-
лели проблеми на сляпо-
глухите, като акцентът бе вър-
ху признаването на сляпо-
глухотата за отделно уврежда-
не, което ще се осъществи с 

ратифицирането от Народното 
събрание на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с 
увреждания. 

Димитър Парапанов, 
също така, от името на УС, 
връчи „Медал на НАСГБ” на 
кмета на Община Варна – Ки-
рил Йорданов, за изключител-
ния му морален и финансов 
принос за провеждането на 
Европейска ваканция – 2005, І-
ви Европейски празник на спе-
цифичните възможности – 

2008, и за развитието на шах-
мата, спорта и художествената 
самодейност на сляпо-глухите. 
Председателят на  НАСГБ 
постави наболели въпроси на 
РО-Варна за разрешаване пред 
градоначалника, като: урежда-
не на социален асистент, който 
да помага в деловодната и сче-
товодна работа на регионална-
та организация, осигуряване 

на общинско жилище на члена 
ни Георги Карагьозов, съдейс-
твие за назначаване на майката 
на младия Тихомир Николов, 
тотално сляп с много слаб 
слух, за негов личен асистент. 
Кметът Кирил Йорданов обе-
ща помощ както по поставени-
те въпроси, така и финансира-
не на ремонта на покрива на 
спортната зала към РО на 
ССБ. Г-н Йорданов съобщи и 
добрата новина, че община 
Варна е закупила чисто нов 50 
местен автобус, достъпен за 
хора с увреждания, който да се 
предоставя за ползване от ор-
ганизациите за екскурзии и 
мероприятия. 

Същият такъв "Медал 
на НАСГБ" получи и г-жа Ни-
колова, с който тя е удостоена 
от Управителния съвет на 
НАСГБ за нейния изключите-
лен морален и финансов при-
нос за провеждането на три 
национални празника на спе-
цифичните възможности на 
сляпо-глухите /2005 – 2007 г./ 
и за развитието на шахмата, 
спорта и художествената само-
дейност на сляпо-глухите, а 
също така и при решаването 
на проблемите на добричките 
сляпо-глухи. Г-н Парапанов не 
пропусна възможността да по-
моли кметицата за съдействие 
и по въпроса за ремонта и раз-
ширението на клуб „Детелина” 
на РО-Добрич. 

Светлозар ПАРАПАНОВ 
 



  5 

ОТПРАЗНУВАХМЕ ПЕТАТА СИ ГОДИШНИНА 

На 21 април регионал-
ната организация на сляпо-
глухите в Перник тържествено 
отпразнува петата годишнина 
от своето създаване. Освен 
членовете на организацията и 
техните придружители, на тър-
жеството присъстваха и много 
гости.  Към пернишките сля-
по-глухи бяха отправени де-
сетки поздравление и благопо-
желания. С радост хората при-

еха и поздравителния адрес, 
изпратен за случая от предсе-
дателят на Националната асо-
циация на сляпо-глухите в 
България Димитър Парапанов. 
Пред присъстващите бе при-
помнен извървеният от орга-
низацията път на развитие 
през отминалите пет години на 
нейното съществуване, пос-
тигнатите успехи  в името на 
хората с увредени зрение и 

слух в миньорския град. 

Празникът премина съ-
пътстван от много радост и 
настроение. При разрязването 
на юбилейната торта си поже-
лахме, въпреки трудностите, 
да продължим да водим задру-
жен и смислен живот. 

Соня ЗАХАРИЕВА –
председател на РО-Перник 

В НЕДЕЛИНО ОТЧЕТОХА 
 БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ 

Своето отчетно-изборно събрание про-
веде на 1-ви май регионалната организация в  
НЕДЕЛИНО. Целта бе да се направи  отчет за 
извършеното и пропуснатото през 4-годишния 
мандат на досегашното ръководство на органи-
зацията и да се изберат нови ръководни органи 
в нея, да се набележат бъдещите задачи. Гости 
на събранието бяха председателят на асоциаци-
ята Димитър Парапанов, членове на дружество-
то на ветераните от Отечествената война в гра-
да, начело с председателя му Кънчо Видински, 
както и председателят на общинската организа-
ция на инвалидите Емил Костов. 

Събранието започна с изпълнението на 
музикална програма. Много настроение у при-
състващите създаде женската битова група към 
регионалната организация на сляпо-глухите 
„Родопски глас”. Свой рецитал, посветен на 
хората с увреждания, изнесе членът на органи-
зацията Венета Родопска. 

Отчетния доклад за изминалия четири-
годишен период прочете сътрудничката на ор-
ганизацията Стефка Карамфилова. В него бе 
обхваната извършената организационна, кул-
турно масова, спортна и финансова дейност на 
РО-Неделино. От доклада и станалите изказва-
ния пролича, че през отминалите години орга-
низацията е укрепнала и в значителна степен е 
отговорила на нуждите на хората със зрително-
слухови увреждания в общината. Чуха се и ду-

ми на благодарност както към ръководството 
на организацията, така и към това на асоциаци-
ята и лично към нейния председател г-н Пара-
панов, за непрестанните грижи за решаване на 
глобалните и всекидневните проблеми на сля-
по-глухите. Бе отчетено, че създаването на би-
товата група „Родопски глас”, чийто ръководи-
тел и акордеонист е председателят на организа-
цията Стойко Карамфилов, е изпълнила с ново 
съдържание живота на сляпо-глухите в района, 
допринесла е за нови вълнения на хората, за 
прекарване по-приятно и пълноценно на всич-
ки празници, донесла е законна гордост с чу-
десните си представяния на всички национални 
прояви в рамките на НАСГБ и редица други 
прегледи и фестивали. 

 Усилията на ръководството на регио-
налната организация са били насочени и към 
откриването и приобщаването на нови членове 
със зрително-слухови проблеми. В резултат, по 
време на последния четиригодишен мандат, в 
организацията са привлечени нови 6 човека, 
като в момента тя наброява 32 души. Почти 
всички от тях са снабдени с нужните им по-
мощни технически средства, като телефони с 
усилвател на звука в слушалката, мощни звън-
ци за врата и др. 

При избора на новото ръководство чле-
новете на организацията показаха пълно едино-
душие. За председател, с ръкопляскания, бе 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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* * * * * * * * * * * * * * * * *  

преизбран отново Стойко Карамфилов, което 
бе и оценка за досегашната му  всеотдайна и 
целенасочена работа. Новите членове на упра-
вителния съвет са Венета Родопска и Дарина 

Пункова. И двете, освен това, че са дейни 
и инициативни, са и с остатъчно зрение, 
което е фактор за по-успешната им и ре-
зултатна дейност. 

  Заключително изказване направи 
председателят на НАСГБ Димитър Пара-
панов, който сърдечно поздрави присъст-
ващите. Той даде висока оценка за извър-
шената в Неделино работа в полза на сля-
по-глухите в района, за организацията на 
проведеното отчетно-изборно събрание и 
пожела на всички здраве, бодрост и нови 
успехи в благородната дейност на РО-
Неделино в името на нейните членове. 

 Събранието продължи с веселие 
край богатата софра до късно вечерта. 

Светлозар ПАРАПАНОВ 

На 21 май в Клуба на инвалида във ВЕ-
ЛИКО ТЪРНОВО масите бяха празнично 
подредени. Малко преди 15 часа, за когато бе 
насрочено отчетно-изборното събрание на ре-
гионалната организация на НАСГБ, всички 
членове бяха заели своите места. С празнично 
настроение очаквахме при нас да пристигне 
председателя и апостола на асоциацията Дими-
тър Парапанов със своя придружител Светло-
зар Парапанов. Гости ни бяха още и Маринка 
Спасова – председател на Контролния съвет на 
НАСГБ и Марин Пейчев – председател на гор-
нооряховската регионална организа-
ция на асоциацията. За мен е гор-
дост да допълня за последния, че 
той стана основател и първи спор-
тист по канадска борба между всич-
ки инвалиди в България, с много 
успешни и международни изяви. За 
съжаление, това не се отразява и 
само на думи остават приказките за 
голямата грижа към инвалида и не-
говата интеграция. 

 В доклада в пълнота бяха от-
четени успехите и допуснатите сла-
бости в дейността на организацията  

за четиригодишния период от избирането на 
сегашното й ръководство. Негативните конста-
тации бяха само две – неотчетената работа 
пред медиите и недостатъчното търсене и 
привличане на нови членове към организация-
та. По отношение на второто аз лично от сърце 
желая тази слабост да се задълбочава, в смисъл, 
все по-малко хора да се инвалидизират по от-
ношение на своето зрение и слух. 

 Изказванията по доклада бяха оживени. 
Направиха се редица препоръки и допълнения 
към проекторешенията – достатъчно много за 

ВЕЛИКОТЪРНОВЦИ ИМАХА ПОВОД  
ЗА ПРАЗНИЧНО НАСТРОЕНИЕ 
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малка организация от 16 члена. Тази активност 
направи силно впечатление на г-жа Спасова, 
която в изказването си ни засипа с похвали за 
добрата ни работа и високия дух на великотър-
новските сляпо-глухи. Добри думи и съвети 
получихме и от г-н Парапанов, главният 
„войвода” на асоциацията, от когото очакваме 
защита за нашите интереси пред правителство-
то и социалните институции. 

 Очаквано изборът на нов председател на 
регионалната организация отново се спря на 
Димитър Станев и това не е случайно. Новият 
му избор е продиктуван от добрата му досегаш-
на работа и се надяваме той да го ентусиазира 
още повече. В основата на добрата дейност на 
РО на НАСГБ във Велико Търново е и чудесна-
та координираност на г-н Станев с председате-

ля на великотърновската организация на ССБ г-
н Обретенов. 

 Втората „делова” работа се оказа по-
трудна. Присъстващите трябваше да се 
„справят” с обилната и вкусна храна, с която 
бяха отрупани масите, както и с разнообразни-
те напитки. Тази „повишена трудност” велико-
търновци желаят и на своите съсъдбеници в 
останалите регионални организации в страната, 
когато провеждат своите отчетно-изборни съб-
рания. 

Аврам АВРАМОВ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
ПЕРИОД НА ТВОРЧЕСКИ ТЪРСЕНИЯ  

И ЗАВОЮВАНИ УСПЕХИ  

 Своето отчетно-изборно събрание 
регионалната организация на НАСГБ в 
ДОБРИЧ проведе на 27 май. Това бе от-
чет на един успешен период за организа-
цията, период на много творчески търсе-
ния и много свършена работа в името на 
хората със зрителни и слухови уврежда-
ния в Добруджанския край. Събранието 
премина под знака на 11-я рожден ден на 
организацията, създадена на 27 май 1998 
г. от 14 ентусиасти. Гости на събранието 
бяха председателят на НАСГБ Димитър 
Парапанов, кметицата на община Добрич 
Детелина Николова, представители на 
областната управа, на социалните служби 
в града и др. 

  Трогателен жест към организация-
та на хората със зрителни и слухови уврежда-
ния в областта направи председателят на 
„Лайънс клуб” в града д-р Искрен Димитров, 
който, преди да започне деловата работа, по-
дари на организацията плосък монитор за 
компютър. 

 През отчетния четиригодишен период, 
бе записано в отчетния доклад, са приети но-
ви 8 души в организацията и в момента тя 

наброява 45 души, от които 38 сляпо-глухи и 
7 други физически лица. От тях 36 живеят в 
областния град, а останалите 9 са от други 
селища. Грижата за членовете винаги е била 
първостепенна за ръководството. Хората сво-
евременно са снабдявани с необходимите им 
помощни технически средства. Една немалка 
част от тях са посещавали рехабилитационни 
курсове в НЦРСГ „Хелън Келър” в Пловдив 
и ЦСРИ в Добрич, в които са се обучавали в 
компютърна грамотност, мобилност, полезни 
умения и др. По инициатива на ръководство-
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то на организацията са откривани и редица 
курсове по плетиво, по готварство и др. В из-
пълнение на Националната програма за хора 
с увреждания, към община Добрич работят 
трима членове на организацията. Трима са и 
тези, които ползват услугата „Социален асис-
тент”. По настоя-
ване на предсе-
дателя на 
НАСГБ г-н Па-
рапанов и със 
съдействието на 
Община Добрич, 
към ОСКСГ 
„Устрем” – Доб-
рич, има назна-
чен технически 
секретар за 3 г. 
по ПХУ. През 
отчетния период 
РО-Добрич е раз-
работила и спе-
челила 5 проекта 
към общината – 
4 за спортния клуб „Устрем” и един за самата 
организация, на обща стойност 10 480 лв. Ре-
довно се организира и отдихът на членовете 
на организацията. Така през 2005 и 2006 г. 
редица нейни членове  почиваха в рехабили-
тационната база „Свети Мина” във Вършец, а 
следващите две години – в „Момин проход”. 

 Едно от основните направления в дей-
ността на ръководството на РО-Добрич, е би-
ло развитието на културно-масовата дейност. 
Съставът за стари градски песни „Антица”, с 
ръководител Мария Паскалева, тази година 
навършва 5 години от създаването си и в този 
период е завоювал редица отличия, както във 
фестивалите на асоциацията, така и на други 
форуми. Клуб „Детелина” към РО, води богат 
и разнообразен организационен живот, като в 
него се провеждат редица срещи по различни 
теми, изслушват се беседи от специалисти. 
През периода са организирани 3 кулинарни 
изложби и две изложби на ръчно плетиво. 
Сляпо-глухите съвместно изработват марте-
ници, заедно посрещат Нова година, Бабин 
ден, Празника на жената, Еньовден, Деня на 
белия бастун, Деня на инвалида и още много 

различни празници. В организацията 8 души 
членуват в поетичния клуб към НАСГБ 
„Вдъхновение”, като техни стихове са вклю-
чени в стихосбирките на клуба „Хоризонти”, 
„Искри в тишината” и  „Стихове от моята 
тетрадка”. 

 Много 
може да се 
разказва и 
за спортна-
та дейност, 
развивана в 
организаци-
ята, чрез 
която доб-
ричките 
сляпо-
глухи пови-
шават своя 
тонус и 
удължават 
живота си. 
Организа-

цията е неизменно сред първенците във всяка 
спортна проява в асоциацията. 

Освен отчет за постигнатите успехи, в 
доклада намериха място и топли думи на бла-
годарност към председателя на НАСГБ Ди-
митър Парапанов и към кметицата на Общи-
на Добрич Детелина Николова и др. за тяхна-
та навременна и решаваща помощ, за да мо-
гат сляпо-глухите в общината да подобряват 
качеството на своя живот, да се интегрират в 
обществото, да се чувстват негови пълноцен-
ни членове. 

  В своите изказвания членовете направи-
ха още много положителни констатации и 
предложения. 

 В своето приветствие Димитър Парапа-
нов даде висока оценка на дейността на РО-
Добрич, която е неизменно сред водещите 
организации по резултатите от своята дей-
ност. Г-н Парапанов пожела на всички сляпо-
глухи в добруджанския край здраве, много 
радостни мигове и нови успехи в бъдещата 
им работа. 

Емил ПЕХЛИВАНОВ 
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ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОЩ 
ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

От 20 февруари т.г. у нас стартира програмата на НОИ за профилактика и рехабилита-
ция на хората с увреждания. В това число влизат осигурените за общо заболяване,  претърпе-
лите трудова злополука или професионална болест, получаващите лична пенсия за инвалид-
ност, ненавършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване  / последни-
те да не са осигурени и срокът в телковото им експертно решение да не е изтекъл/, а също и за 
майчинство 

Лицата, осигурени за общо или професионално заболяване и за трудова злополука имат 
право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако минимум шест месеца преди 
процедурите, за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски. В този период се 
включва времето на платените и неплатени отпуски за отглеждане на дете, за временна нетру-
доспособност и за отпуск за бременност и раждане, за ползването на полагащият се неплатен 
отпуск до 30 дни през съответната календарна година и през които самоосигуряващото се лице 
е получавало парични обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност, раждане и 
отглеждане на дете, а също и за тези периоди, през които не са имали право на обезщетение. 

По-различна е ситуацията за лицата, с получени увреждания от трудова злополука или 
професионална болест. За тях не важи изискването за внесени или дължими осигурителни 
вноски за предходните шест месеца. Те имат право на парична помощ за профилактика и реха-
билитация само за конкретното си увреждане  съответно от трудова злополука и професионал-
на болест. 

ЩЕ СЕ ОБЛЕКЧИ ЛИ РАБОТАТА НА ТЕЛК? 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

На всички ни е известно „ходенето по мъките” за всеки, който трябва да се явява пред 
комисиите на ТЕЛК за освидетелстване на заболяване или увреждане. Има известна вероят-
ност, в резултат на направени към новият закон за здравето предложения, трудностите, ако не 
отпаднат съвсем, то поне значително да намалея. Става въпрос за няколко неща. 

Едно от тях е, че за децата до 18 годишна възраст ще се създават отделни експертни 
комисии. Това, от една страна означава, че в тях ще има възможност да влезнат специалисти-
педиатри, което, само по себе си, е предпоставка за по-ефективна и резултатна дейност и от 
друга, че по този начин ще се облекчи работата на  териториалните лекарски комисии за въз-
растни, ще намалее броят на чакащите техните решения и ще се съкрати времето за издаване 
на тези решения. 

Друг момент е този, че на пенсионерите, подготвили изрядно необходимата докумен-
тация, ще могат да бъдат издавани телкови решения, без да е нужно самият болен да се явява 
пред комисията. Това би спестило на възрастните хора тичане, чакане, притеснения, а също и 
финансови средства за тези, които трябва да пътуват от други населени места. 

Няма да бъде нужно и за пенсионерите да се определя намалена трайна неработоспо-
собност, тъй като те и така не работят. Ще им бъде определяна само степен на нетрудоспо-
собност. 

Предложенията са добри, остава само този или следващият парламент да ги гласува. 
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ДА СИ ПОЛЕЗЕН ЗА СЕБЕ СИ И ЗА ХОРАТА… 

 Ако търсиш истински родопчанин, непод-
правен, ето ме. От глава до пети. Казвам се 
Стойко Данчев Карамфилов и съм се родил 
преди 62 години в Неделино. ТАМ, В СЪРЦЕ-
ТО НА РОДОПИТЕ, ПРЕКАРАХ И ЦЕЛИЯ 
СИ ЖИВОТ, като махнем годините, когато 
учих в гимназията в Мадан и после работих 
малко в рудника, 
казармата и след-
ването в Стара За-
гора. 

 Завърших 
зоотехника през 
1976 г. и – пак в 
Неделино, като 
представител на 
Селекционния 
център по живот-
новъдство в Смо-
лян, отдел 
„Говедовъдство”. 
На тази длъжност 
изкарах цели 36 
години – до пен-
сия. Много работа 
имаше през тези години, много тичане. В райо-
на се гледаха3700 крави, с които се вършеше 
целенасочена селекционна работа. В Смолянс-
ко  утвърждавахме кръстоската на аборигенно-
то късорого родопско говедо с породата  
„Джерсей” и резултатите бяха феноменални. 
Получената нова порода, без преувеличение, е 
световен шампион по добив на мляко на база 
килограм живо тегло и напълно пригодена към 
начупения планински терен на района. За съжа-
ление сега, след 20 години „демокрация”, мно-
го малко остана от постигнатото. Кравите в Не-
делинска община вече я имат 370, я нямат – 
една кофа оборски тор да ти трябва за цветята в 
двора, трябва да обикаляш селата да я търсиш. 
Но да не подхващаме тази тема, че ме заболява 
сърцето. 

 УВРЕЖДАНЕТО НА ЗРЕНИЕТО МИ 
ЗАПОЧНА ПРЕДИ ДЕСЕТИНА ГОДИНИ. Се-
га си давам сметка, че е наследствено. И двете 
ми сестри са със зрителни увреждания, едната 
и тя не вижда, като мен. Тогава обаче още не 
обръщах внимание на някои първоначални 

признаци – например, гледам нещо, тръгвам 
към него, а то се оказва не точно там, където 
очаквам. Внимание на проблема ми обърна ед-
на очна лекарка от Смолян – д-р Илиева, която 
и до сега ми е лекуващ лекар. Стана случайно. 
Бяхме в една красива родопска местност – Хай-
душки поляни и празнувахме Гергьовден. Аз, 

разбира се, бях с 
акордеона. В един 
момент тръгнах да 
го взема, но вместо 
това неволно го 
ритнах и това е нап-
равило впечатление 
на докторката. Пос-
ле тя дойде при мен 
и ме попита имам 
ли проблеми със 
зрението, което аз 
категорично отре-
кох. Нищо, каза ми 
тя, ето ти една ви-
зитка и непременно 
ме посети в кабине-
та в Смолян. 

 След това историята е позната за всеки, 
който е минал по този път. Изследвания, при-
теснения, надежди и накрая – диагнозата. А тя 
никак не беше утешителна – дегенерация на 
ретината. И в София ходих по доктори, и в 
Пловдив, няма спиране. Работата с очите все 
повече отиваше на зле и през 2005 г. вече пред 
мен се спусна плътна пелена. Сега съвсем 
смътно мога да доловя откъде идва светлина и 
къде е тъмно. Това се прибави към факта, че не 
дочувам, особено с едното ухо, благодарение 
на една моя младежка самонадеяност, когато в 
рудника се „правих на мъж” и посрещнах един 
подземен взрив на открито. Взривната вълна е 
нещо ужасяващо, повярвайте ми. 

 РАЗБИРА СЕ, ЗА НИКОГО НЕ Е ЛЕ-
КО ДА ОСЪЗНАЕ, ЧЕ ОСЛЕПЯВА. Имаше 
много трудни моменти на отчаяние и депресия, 
но успях да ги преодолея. Благодарен съм за 
това на хората край себе си – преди всичко на 
съпругата ми - и тя с проблеми със зрението, 
която е неотлъчно до мен, на дъщерята, преди 
няколко месеца дарила ме с внук, най-хубавия 
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подарък за всеки. Благодарен съм и на прияте-
лите и съгражданите ми, отнесли се с много 
разбиране и съпричастност към заболяването 
ми. Имам самочувствието, че през годините със 
спечелил с работата си уважението на хората и 
те ми го показват при всеки подходящ случай. 
А не са малко и тези, които още идват за съвет 
що се отнася до добитъка им. Това му е хубаво-
то на малкото селище, че те познават, че полу-
чаваш отношението, което си си заслужил, не 
се загубваш в общата маса. 

Станах член на Съюза на слепите в Бъл-
гария в Златоградското дружество през 2000 г, 
след това създадохме такова и в Неделино и аз 
бях избран за председател. А за асоциацията на 
сляпо-глухите разбрах случайно, на едно съб-
рание в Смолян. Председателката на регионал-
ния център на ССБ и член на регионалната ор-
ганизация на сляпо-глухите в Смолян Минка 
Патринкова забелязала, че, освен слепотата и 
недочувам и споделила това с Елза 
Шатева, която тогава беше сътрудник 
на РО на НАСГБ-Смолян. Двете ме из-
викаха и ме попитаха дали наистина 
недочувам, а после ми предложиха да 
създадем организация на сляпо-
глухите и в Неделино. По някаква слу-
чайност пък съвсем скоро след това 
Димитър Парапанов идва по работа в 
Смолян, видяхме се, поприказвахме и 
се разбрахме да уточним колко са хора-
та със зрително-слухови увреждания в 
общината, да ги организираме и че той 
ще дойде на учредителното събрание. 
Това стана през есента на 2003 г. Г-н 
Парапанов разясни на хората за какво 
става дума, уточниха се нещата и с 9 
души сложихме началото, като бях из-
бран за председател. Сега сме вече 32-
ма. Едновременно продължавам да съм предсе-
дател и на дружеството на слепите. 

Благодарен съм за възможността, която 
ми предоставя председателството на двете ор-
ганизации да осмислям живота си, да го правя 
полезен както за себе си, така и за хората. ЧУВ-
СТВАМ СЕ АНГАЖИРАН С ПРОБЛЕМИТЕ 
НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ, щастлив съм, когато 
успеем да постигнем нещо, с което да подпо-
могнем и облекчим живота им, да го направим 
поне малко по-лек. И да чувствам тяхната бла-
годарност за положените усилия. Много се 

направи пред отминалите години, хората са 
снабдени с помощни технически средства, 
стремим се да решаваме административните им 
проблеми, имат възможността да водят един 
организиран живот, да се срещаме, да празну-
ваме заедно. Имаме си свой офис, на ССБ и 
НАСГБ, когато имаме нужда, без проблем пол-
зваме за своите мероприятия Клуба на пенсио-
нера и инвалида в Неделино. Срещаме подкре-
пата на общината, която е поела разходите за 
ток, вода и наем. С много ентусиазъм създадох-
ме и женската фолклорна група „Родопски 
глас” към регионалната организация, която за 
кратко време се превърна в една от най-
добрите в асоциацията, завоюва престижни 
награди както в рамките на НАСГБ, така и на 
други прегледи и фестивали, между които и 
немалко за хора без увреждания. А ТОВА НИ 
ВДЪХВА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ МОЖЕМ ДА СЕ 
МЕРИМ С ДРУГИТЕ, ЧЕ НЕ СМЕ ХОРА 
„ВТОРА РЪКА”. 

През май тази година бях на рехабилита-
ционен курс в НЦРСГ в Пловдив. Обучавах се 
в мобилност, движение с бял бастун и, вече на 
стари години, започнах да изучавам и компю-
търа. Какво да се прави, нали трябва да сме в 
крак с новостите. Още повече, ако това ни по-
мага да си вършим по-добре работата. Което 
значи, че от моето обучение ще се ползват и 
всички  членове на организацията ни… 
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31 ТОНА ТЕЖИ "ОРКЕСТЪРЪТ"   
НА ДЕЧКО ГАРБАТУЛОВ  

Вече 43 години незрящ бие  камбаните на Шипка. 
/Препечатано от в. „Искра” - Казанлък/ 

Незрящият Дечко Гарбатулов е най-дългогодишният звънар в 107-
годишна история на Шипченския манастир "Рождество Христово". Вече 
цели 43 години той без прекъсване бие камбаните на храма. Гордее се, че 
поверените му камбани са 17, с пет повече от тези на "Александър Невс-
ки", които били "нагласени" по шипченския модел. „Най-голямата от тях 
тежи 721 пуда (стара руска мерна единица) или близо 12 тона, а най-
малката е 20 кг. Три от камбаните са дарение от руския колекционер 
Алавяшников, а останалите са изработени в Москва от 31 тона претопе-
ни гилзи, събрани след боевете на Шипка”, разказва той.  

Въпреки, че вече вижда 
само силуети с периферното 
си зрение и ослепява все пове-
че с всяка изминала година, 
бай Дечко не се предава, а си 
намира и други забавни зани-
мания. Като това, например, да 
брои колко милиона стъпала е 
изкачил ден след ден през 43-
годишния си стаж по спирало-
видната стълба на 55-
метровата камбанария на 
"Рождество Христово" - 160 
каменни стъпала до храма, 
плюс 45-те на спираловидната 
стълба в камбанарията. 

 Бай Дечко. Започва да 
губи зрението още през пубер-
тета, прави опит за лечение в 
Одеса, който обаче се оказва 
безуспешен. Лекарите му пре-
поръчват да си потърси по-
спокойна работа и той постъп-
ва като озвучител към НПМ 
"Шипка - Бузлуджа" в начало-
то на 60-те. "Слухар съм малко 
така, разбирам от музика: за да 
си звънар, трябва да си малко 
музикален", споделя Гарбату-
лов и допълва, че все още мо-
же, както в младежките си го-
дини, да изсвири на акордеон 
десетки култови парчета от 
репертоара на Бийтълс. 

Днес Гарбатулов сам 
поддържа през почивните дни 
цветята в градината и завидна-

та чистота в стаите на родната 
си къща в Шипка, въпреки че 
през седмицата живее със се-
мейството си в Стара Загора. 
Другото му голямо предизви-
кателство е да изнася истори-
чески лекции пред туристи. С 
енциклопедичната си памет, 
бърз говор и мисъл той пре-
създава образно събитията. И 
тъй, разказва Гарбатулов, 
Шипчен-ският манастир 
"Рождество Христово" е пост-
роен през 1902 г. От открива-
нето му, до 1923 година, звъ-
нари там са двама монаси - 
Николай и Павел, които били 
интернирани заедно с игумена 
на манастира - руският свеще-
ник отец Сергии, след като в 
нощта на 23-ти септември 
1923 г. ударили камбаните, за 
да известят избухването на 
Септемврийското въстание. 
Три години по-рано в Шипка 
обаче са се заселили бивши 
белогвардейци, прокудени от 
червения терор след 1917 г. в 
Съветския съюз. 

Манастирът на практи-
ка е руска собственост до 1934 
г., когато е дарен на българс-
кия народ. Именно тези белог-
вардейци поемат манастира 
след интернирането на мона-
сите, назначават свои звънари, 
създават дори и църковен хор. 

След 9-ти септември 1944 г. 
отец Сергии е освободен и се 
завръща отново в Шипка, къ-
дето обучава на трудното из-
куство да правиш музика от 
камбани  монаха Михаил Аре-
пиев. Именно от него през 
1967 г. Дечко Гарбатулов пое-
ма "щафетата" и така вече це-
ли 43 години. 

Сега бай Дечко се гри-
жи за гробовете на белогвар-
дейците и руските монаси и 
продължава да удря камбани-
те, както на всеки църковен 
празник, така и всеки петък и 
неделя. Хваща автобуса от 
Стара Загора, без значение да-
ли е студ, дъжд или жега. При-
теснява се само да не легне 
болен и да остави камба-ните 
без обучен звънар. Все пак на-
дежда има, тъй като двама от 
послушниците в манастира са 
появили интерес към най-
тежкия "оркестър" в България. 

Светлозар СТОЯНОВ 
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СЛЕПИ ВОДЯТ СЛЕПИ! 

  Неотдавна в 
един от броевете 
на руското списа-
ние „Наша жизнь”, 
издание на Всеру-
сийското движение 

на слепите, бе пуб-
ликуван материал 
под горното загла-
вие. Представяме 
го на вниманието 
на нашите читате-

ли с убеждението, 
че ще бъде интере-
сен за тях и ще ни 
запознае с един по-
ложителен опит. 

 В Русия ежегодно се раждат 4 процента 
слепи и слабовиждащи деца. Северозападни-
ят район на страната не прави изключение. За 
тези деца в Петербург съществуват три учи-
лища, а в Ленинградска област – едно, в град 
Мгу. Именно там, в Мгинското училище-
интернат за деца със зрителни проблеми, пре-
подава слепият учител Генадий Иванович 
Сыйшченко, а му помага куче-водач. Куче, с 
главна буква. 

 Генадий Иванович в миналото също е 
бил възпитаник на този интернат. Завършил с 
отличен успех, той успешно постъпва в меди-
цинско училище. Завършва го също с отли-
чие, но с цената на това, че и без това недоб-
рото му зрение рязко се влошава. Първата 
операция е несполучлива, в резултат на което 
ослепява напълно с едното око. Отново опе-
рация и отново фиаско – сега вече настъпва 
пълна слепота. 

 Генадий Иванович не обвинява лекари-
те, счита, че всеки си носи своя кръст. Осле-
пял на 33 години, той не желаел да живее ка-
то инвалид. Преминал половингодишни кур-
сове по социално-битова рехабилитация и 
обучение по ориентиране в пространството. 
Всерусийското общество на слепите му по-
могнало: дали му куче-водач, което обучавал 
един от най-добрите инструктори в Русия. 
Паднала му се овчарка. Тя няма определено 
име, Генадий и казва просто Куче – с главна 
буква. Сега песът е за него всичко. Генадий 
разбрал това осезателно, когато веднъж едва 
не загубил верния си другар. Това се случва, 
когато след дълго пътуване  се връщат от Пе-
тербург в Мгу. При изхода на перона тълпата 
изхвърлила Кучето от платформата. То увис-
нало на повода си между перона и вагона. 

- Аз не разбрах веднага какво е станало 
- разказва Генадий Иванович - а когато разб-

рах, ме изби студена пот. Увисването на Ку-
чето беше все едно, че го душат – теглото му 
съвсем не е малко. Издърпах го полузадуше-
но. За  малко не го изгубих завинаги. 
          

Генадий има роднини, близки, приятели, но 
Кучето – това е най-близкото му същество. 
Кучетата-водачи трябва да знаят десет марш-
рута, това е необходимата норма, за да са по-
лезни на слепия. Кучето на Генадий знае по-
вече от 100 маршрута, то просто притежава и 
ум, и съобразителност. Преди две години, във 
всерусийските състезания, Генадий, със своя 
другар, са завоювали второ место по сложна 
и бърза работа. В тези състезания  е трябвало 
не само да се демонстрира ориентиране в не-
позната местност, но да се подготви и няка-
къв етюд. Генадий, с четирикракия си прия-
тел, направили такава сценка: кучето 
„работело” като обслужващ, които подавал 
на слепия човек вилици, лъжици, чинии, а 
после, улучвайки момента, се примъкнал до 
масата и тихичко изял всичкото ядене. 
  Генадий не идеализира своя помощник. 
Вярно, Кучето работи прекрасно! По марш-
рута то е максимално съсредоточено, точно 
изпълнява командите, но понякога обича да 
се пошегува със стопанина си. Кучето харес-
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ва, когато Генадий настъпва захвърлени 
пластмасови бутилки или консервени кутии. 
Затова прекарва маршрута така, че под крака-
та на стопанина му да попаднат колкото е 
възможно повече такива предмети. От хру-
щенето на консервната кутия  Кучето изпада 
в истински възторг. У него има и други мал-
ки слабости: обича да се върти около магази-
ните, където така вкусно мирише на колбаси. 
Но нима всеки си няма своите недостатъци… 

 
СТРАХ И СРАМ 

  - 90 процента от децата в нашия интер-
нат  - това са деца от непълни или проблемни 
семейства, а също сираци при живи родите-
ли, отказали се от тях при раждането им зара-
ди това, че детето и сляпо – разказва Генадий 
Съйшченко. – Има сред слепите деца истинс-
ко дете-Маугли. Представете си, момчето ид-
ва при нас на 14 години и започва в първи 
клас, защото просто не знае буквите. С какво 
през цялото това време са били заети родите-
лите му, за мен е загадка. Обичайните зани-
мания по ориентиране в пространството чес-
то започват с това, че детето убеждава и до-
казва, че това не му е нужно. В болшинството 
си слепите деца се боят от обкръжаващата ги 
среда, тя ги плаши със своята неизвестност. 
Ако поставите сляпо дете на стол в непознато 
място, то, за разлика от зрящото, замира не-
подвижно. И да се победи този страх е много 
трудно. 
  Първото запознанство на своя помощ-
ник – Кучето, с децата, за Генадий Сышченко 
не минало никак гладко. Слепите се боят от 
кучетата, защото почти всички са хапани от 
тях. Странно е, но много кротки същества, 
дружески махащи опашка на всеки минал 
покрай тях, към слепите често се държат аг-
ресивно. 
  - Най-главното в моята работа, това е да 
се преодолее страхът от болката – казва Гена-
дий Иванович – Ето, например нещо просто – 
да се налее чаша чай, но вижте как това пра-
ви слепият. - И Сышченко показва как го пра-
вят. Той взема чашата, спуска в нея палеца си 
до това равнище, до което трябва да налее 
чая и внимателно започва да го сипва. 
 - Първият път, разбира се, се опарваш, 
но после чувствителността на палеца се уве-

личава и ти на няколко милиметра от нужно-
то равнище вече преставаш да сипваш. А би-
товите умения – това е най-простото за сле-
пите - казва Генадий Иванович. – Къде по-
сложно е да научиш детето да се ориентира, 
защото, покрай страха, трябва да се победи и 
стеснението от това, да ходи с бял бастун. 
Всички деца първо съзнателно чупят бастуна 
– срам ги е. Когато успеят да преодолеят сво-
ите страх и срам, едва тогава започваме да 
отработваме техниката за преминаване по не-
познат маршрут. Генадий подробно разказва 
на децата, как от едно място да попаднат на 
друго. Да пресмятат колко крачки са им нуж-
ни за това, да определят ориентирите си, а 
после всички заедно те преминават маршру-
та. Първи вървят децата, опипвайки пътя, а 
след тях – учителят с Кучето. И ако някой от 
учениците сбърка, то Кучето започва да лае, 
давайки знак на Генадий и той поправя греш-
ката, а след занятието провежда „разбор на 
полета” като набляга на грешките. 

 
ЗА СЛЕПИ – ВХОД ЗАБРАНЕН! 

 Генадий Сышченко, в процеса на обуче-
ние, нерядко разказва за своя преживян опит. 
Често му се налага да пътува, да ходи на за-
нятия в Пушкинския университет, където учи 
сега, да се среща със своите роднини, живее-
щи в Въйборг, от време на време е и в Петер-
бург. А това нерядко го сблъсква със сериоз-
ни проблеми. Например, с кучето–водач не го 
допускат в метрото. Служещите в метрополи-
тена се позовават на някакви свои вътрешно-
ведомствени инструкции. На тях им е съвър-
шено ясно, че нарушават закона за социална-
та защита на незрящите, според който е раз-
решено да се посещават публични места  с 
кучета-водачи. За нарушителите дори е пред-
видена глоба. Но в реалния живот тази поста-
новка не работи. 

В Русия животът на слепите е сложен – 
казва Генадий Иванович – Затова ние с Куче-
то учим нашите деца не само как да се ориен-
тират в пространството, но и как да се борят с 
чиновниците. Нали количеството от справки 
и всевъзможна бумащина , която сме длъжни 
да представяме, е огромна и да се получи тя е 
цяла наука. 

Николай КУХАРСКИЙ 
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Непознатият Валентин Аюи: 

БАЩА И УЧИТЕЛ НА СЛЕПИТЕ 
ІV /последна/ част 

РЕВОЛЮЦИЯТА И  

ШКОЛАТА НА АЮИ 

Заради активната си обществена и граж-
данска позиция по време на Великата френска 
революция, Валентин Аюи преживява нелеки 
дни. Големите промени във Франция засягат и 
по-нататъшната съдба на създадения от него 
уникален институт за слепи. Събитията разст-
ройват и дейността на Филантропическото 
дружество, което не е в състояние повече да 
осигурява издръжката на института. Въпреки 
че Националната асамблея, по-късно и конвен-
та (Народното събрание) обявяват на 28 сеп-
тември 1789 год. създадената с много грижи 
школа на Аюи за национална институция под 
егидата на държавата, субсидията, която започ-
ва да получава, е толкова незначителна, че 
училището едва преживява. През 1790 год. съ-
единяват в едно института на слепите и на глу-
хонемите. Това влошава работата им, изостря 
отношенията между преподавателите, създава 
недоволство и сред възпитаниците им. 

Двата института съществуват заедно 
четири години, след което отново биват разде-
лени, а през 1794 г. институтът на младите сле-
пи получава ново здание. През следващата го-
дина той е реорганизиран. Учебно-
възпитателният процес се прекратява, усилия-
та се насочват само към практическото занаят-
чийско обучение и институтът се превръща в 
обикновена работилница. Песните на възпита-
ниците вече не звучат в парижките църкви, а 
огласят революционните празненства. 

През тези години Валентин Аюи бива 
многократно арестуван като съмнителна лич-
ност, разпитван и унижаван. Новият век донася 
още една, нова реорганизация на института. По 
предложение на вътрешния министър Шаптал, 
Наполеон разпорежда младите слепи да бъдат 
преместени в приюта Кенз-Вен. За да ги отли-
чават от възрастните, които се наричали 
"първа" класа, назовават ги "втора" класа. От-
немат от Аюи правото да ръководи института, 

който вече става Институт на слепите работни-
ци. Наполеон му отпуска пенсия в размер на 
2000 франка и го освобождава. Заместникът му 
обаче се оказва неспособен и некоректен чо-
век. Първото, което прави, е да лиши Аюи от 
достъп до своите ученици. 

Но великият французин, макар объркан 
и огорчен, не се отказва от мисията на  живота 
си. За своя сметка създава частно училище за 
обучение на слепи чужденци. Нарекъл го Му-
зей на слепите. Но поради липса на достатъчно 
средства училището бързо преустановява дей-
ността си. Така безславно приключва близо 20-
годишното му ръководство на първите учили-
ща за слепи. 
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 Делото на Валентин Аюи, разбира се, 
не остава изолирано. В различни държави из 
Европа и на други материци възникват мно-
жество училища, в които се прилагат неговите 
принципи, намерили радушен прием сред тиф-
лопедагозите. 

 

МЕТОДЪТ НА АЮИ ШЕСТВА  

ИЗ ЕВРОПА 

В зората на 19-тия век идеите на Вели-
ката френска революция владеят вече цяла Ев-
ропа. Принципите на френските просветители 
и хуманисти за устройството на гражданското 
общество вълнуват всички с възможностите и 
перспективите си. Като съпричастник към дъл-
боката човечност на Просвещението и особено 
с опита си за практическото осъществяване на 
новия идеал, Валентин Аюи става твърде попу-
лярен на стария континент. Негови последова-
тели започват да създават национални инсти-
тути за обучение на слепи граждани в много 
европейски държави. Слепият поет Бляклок 
превежда на английски дисертацията му "Есета 
за обучение на слепите" и тя става фундамент, 
върху който се изгражда цялата мрежа от учи-
лища за слепи в Англия. Във Виена и в преде-
лите на Австро-унгарската империя започва 
разработката на специален план за разкриване 
на институти за обучение на слепите. Руският 
император Александър I специално поканва 
Валентин Аюи в Петербург и му възлага да 
подготви план за устройството на училище за 
слепи и да го ръководи след откриването му. 
Заедно с един от учениците си Аюи тръгва за 
северната Венеция. Минавайки пътьом през 
някои страни, той пропагандира своите идеи и 
принципи и навсякъде печели привърженици. 
В Германия му дава аудиенция крал Фридрих 
Вилхелм III и го посреща като висок гост. Изс-
лушва внимателно разказа му за новите методи 
за обучение на слепите, след което създава на-
рочна комисия, която да подготви откриването 
на Институт за слепи в Берлин и да организира 
обучението в него според инструкциите на 
Аюи. Ръководството се възлага на д-р Цойнер. 

В Русия Аюи престоява 11 години. На 
втората година от престоя си открива в Петер-
бург първото руско училище за обучение на 

слепи. Въпреки царското предразположение, 
Аюи не среща разбиране и няма условия да 
разгърне пълноценно методиката си. Пречи му 
главно незнанието на руски език, както и нес-
табилната обществено-политическа обстановка 
в държавата. При напускането на Санкт Петер-
бург през 1817 г. оставя в Института си само 
трима ученици и за дългогодишния си труд 
получава... скромна благодарност. Открито из-
разената неприязненост на русите най-
вероятно е последица и отговор на Наполеоно-
вото нашествие в руската земя. 

Вече на преклонна възраст, изморен и 
изтощен от непрестанните си усилия, Аюи 
тръгва отново за родната си Франция. По вре-
ме на пътуването многократно има поводи за 
радостна равносметка, като вижда, че делото 
му се разширява и укрепва из Европа. Модер-
ни училища за обучение на слепи и за подго-
товката им да бъдат полезни граждани, са отк-
рити във Виена, Амстердам, Дрезден, Цюрих, 
Копенхаген и други градове. 

 

ПОСЛЕДНИ ГОДИНИ 

Валентин Аюи се прибира в Париж и с 
огорчение разбира, че е почти забравен. Среща 
и други разочарования. Нявгашното му учили-
ще вече се нарича Кралски институт за слепи 
младежи. Методиката му е пак в основата на 
обучението, новият директор обаче д-р Пиние 
склонява да го допусне в сградата и да се 
срещне с новите възпитаници едва през 1821 
година. На 21 август, в негова чест, била орга-
низирана кратка тържествена церемония. 

Валентин Аюи преживява последните 
дни и години от живота си при своя брат, аба-
тът Рене Сен Жуст. Вече е инвалид и твърде 
болен, единствената утеха за него са спомени-
те и разговорите с Рене за детството им в юж-
няшкия град в Пикардия. Склопява очи и се 
разделя с белия свят на 19 март 1822 година. 
Няколко седмици по-късно почива и брат му 
Рене. В последния си път към гроба Аюи е 
съпроводен единствено от свои бивши възпи-
таници и те изпяват в църквата Сен Медар про-
щална меса, която била композирана също от 
негов ученик. Погребан е в гробището Пер ла 
шез. 
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Така завършва земният път на човека, 
когото потомството ще нарече "Отец (баща и 
учител) на слепите". Изоставил блестяща кари-
ера на учен с големи възможности, презрял 
многообещаващото бъдеще на висш държавен 
чиновник, той се отдава изцяло на бедните и 
нещастни слепи хора, воден единствено от 
идеализма на епохата си и от собствените си 
разбирания за смисъла на човешкото същест-
вувание. Така Валентин Аюи остава в история-
та като един от най-големите и заслужили тиф-
лопедагози. Неговото дело изважда от веков-
ния мрак слепите хора и ги поставя там, където 
са днес и завинаги, сред останалите членове на 
обществото - равноправни, дееспособни, дос-
тойно носещи съдбата си в своите ръце. 

ПОСЛЕСЛОВ ОТ АВТОРА 

В никаква степен не може да се каже, 
че днес Валентин Аюи е забравен. Неговото 
име носят улици, дружества и институти из 
цяла Европа, из целия свят. В Париж ежед-
невно отваря врати за посетители музеят 
"Валентин Аюи", а пред него се издига мра-
морен паметник, поставен от Националния 
френски институт за млади слепи. В белока-
менна Москва Руската държавна библиоте-
ка за слепи също носи неговото име. През 
1946 година, за 200-годишнината от рожде-
нието му, световната общественост със съ-
действието на ООН определя 13 ноември за 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ. 

За съжаление, в България този ден 
през последните десетилетия е почти забра-
вен и изместен от друг, не по-малко достоен 
ден, определен също така от Международна-
та общественост като Ден на слепите, наре-
чен "Ден на белия бастун" - 15 октомври. 
Моето твърдо убеждение е двата дни в ника-
къв случай да не се противопоставят. Нап-
ротив, самият факт, че те съществуват в ка-
лендара, дава възможност на организациите 
за слепи и на други граждански сдружения у 
нас да използват повода, за да обръщат вни-
манието на цялото общество и на неговите 
държавни и граждански структури към сле-
пите и към нерешените им проблеми. 

Така бих искал да се отнесе читате-
лят и към този текст. Той е скромен опит и 
израз на желанието ми да се популяризира 

още веднъж делото на Валентин Аюи. Ще 
ми се обществото да обърне по-голямо вни-
мание на датата 13 ноември и да я отбеляз-
ва, както всички значими дати, свързани с 
общественото развитие, определени от 
ООН.  

Далеч не съм сигурен, че успях да об-
хвана всички страни от живота, делото и 
приносите на Валентин Аюи. Може да съм 
допуснал пропуски и неточности, но те се 
дължат преди всичко на малкото информа-
ция, с която разполагах и на многото разми-
навания в текстовете, с които работих. Нека 
моят кратък очерк се приема като опит да 
се реабилитира и адаптира към нашето вре-
ме името и делото на този велик син на чо-
вечеството. 

Тодор АНДОНОВ 

 

1. На снимките:Валентин Аюи пред про-
сещо сляпо момче 
2. Надгробната плоча на Аюи във гроби-
щето Пер ла шез в Париж. 
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ЗАГАДКА 
 

Високо залезът гори, 
бавно гасне светлината, 
пада нощната завеса 
и зачева тишината. 
 

От човека недокоснат, 
чудно Космосът пулсира, 
там вселената безкрайна, 
във загадка се намира 
 

Тази сцена, тъй далечна, 
ражда мисъл във главата. 
Има ли при теб живот, 
о вселена непозната? 
 

Свирва нежничко щуреца, 
сладко да приспи цветята, 
ето, месецът изгрява 
и допълва красотата. 
 

Горе, в ясното небе, 
свети сребърна градина, 
неизброените звезди 
правят чудната картина. 

СТИХИЯ 
 

От кораба ми поразен 
„ЕС-О-ЕС!”, сигнал звучи… 
Със пробойна във сърцето 
търся хората добри. 
 

Във безкрайните ми нощи 
слънцето във мрак стои, 
екипажът му духовен 
подхранва моите мечти. 
 

Черната ми стъпка вече 
след белия бастун върви 
Тази сцена непозната 
мечтите ми съкруши. 
 

Блъскан тъжно от вълните 
плувам в бурното море, 
като ладия бездомна 
стоя под синьото небе. 
 

Във живота ми ограбен 
духа бурята ужасна, 
от горчивата стихия 
сладостта у мен угасва. 
 

 Аврам АВРАМОВ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

Пролетта боса нагази реката, 
събуди всичките риби, скалата, 
целуна камъни шарени, бели, 
въженият мост затрепери… 
Двата бряга – влюбени, свежи, 
греят във нежност зелена, 
буболечки със първи желания 
спират във нечии пазви. 
Пролетно пространство, врява, 
скърцат люлки, детска гълчава, 

 
 
 

Шаро се блещи, не вярва – 
от трамплин жаби скачат. 
 
Влажен въздух, палаво слънце, 
дишат клоните на чинара, 
сладостно в игра два байрака – 
в бяло, зелено, червено и в синьо. 
Птичи хор небето люлее, 
вода изворна бълбука, пее, 
млади кончета жадно пият, 
очите ми – сълзи на блаженство крият. 

   

Славка СТАВРЕВА 

НА ТЕПАВИЦАТА 
На слепите и сляпо-глухите от Асеновград 

НА ВНИМАНИЕТО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ АВТОРИ 
 Поетичен клуб „Вдъхновение”  обявява 
конкурс за най-хубаво стихотворение на тема: 
„Морето и любовта”, по повод 12-та годишни-
на на асоциацията. През декември ще бъде из-
даден трети сборник със стихове от конкурса, 
по случай 4-тия рожден ден на клуба. Прикан-
ваме  поетите – членове на НАСГБ, до края на 
юни да изпратят напечатани по 3 свои стихот-

ворения в три екземпляра и не по-дълги от 
един машинописен лист. 
Материалите изпращайте на адрес: 
9300 гр. Добрич, 
ул. „Йордан Йовков” 3 
Калинка Ковачева. 
тел. 058/ 60-34-05 и 0889/ 06-21-60 
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БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ 

 Белоградчишките 
скали са единствената за-
бележителност от Бълга-
рия, която участва заедно 
с още 260 световни обекта 
от 222 държави, като Ниа-
гарския водопад, връх Еве-
рест и други, в класацията 
за новите Седем чудеса на 
света. Всички жители на 
планетата могат да гласу-
ват на сайта www.new7wonders.com. Гласуването ще продължи до 7 юли 2009 
година, когато експертна група ще определи 21 финалисти, получили най-много 
гласове. Може да  се гласува и на интернет страницата на община Белоград-
чик. До момента природният феномен Белоградчишки скали е сред челните в 
класирането според гласовете, подадени за новите Седем природни чудеса на 
света, като има всички индикации, че ще запази това класиране до края. Спо-
ред кмета на община Белоградчик Емил Цанков това отрежда престижно 
място на Белоградчик и България в Европа и света. „Ние можем само да се гор-
деем”, заяви Цанков, като обеща, че градът ще продължи да се развива, ще бъ-
дат привлечени още нови инвестиции, свързани с туристическия бизнес, като 
всяка една инвестиция ще бъде съобразена с природния феномен - Белоградчиш-
ките скали. 

Белоградчишките скали се разпрос-
тират на приблизително 30 км дължина, 3 
до 5 км ширина и до 200 м височина. Най-
величествените скали обграждат Белоград-
чик: Мадоната, Конникът, Монасите, Уче-
ничката, Лъвът, Мечката, Адам и Ева, За-
мъкът… На 4 км от града, около пещерата 
Лепеница, има друга голяма скална група, 
където най-внушителната фигура е на Ди-
нозавъра. Около с. Боровица са Боров ка-
мък и Пчелен камък. От терасата на прочу-
тия Мислен камък може да се наблюдава 
безкрайната панорама от зъбери, скали, 
пропасти, тучни поляни и прохладни дол-
чинки с бистри ручеи, а далеч в синевата са 
спокойните очертания на Стара планина. 
Пред тази гледка човек онемява. Наимено-
ванията на всяка скална фигура са плод на 
народното въображение. Флората около 
скалите включва много ендемити, специ-

фични за Балканите и записани в Червената 
книга на България. Животинският свят е 
представен от скален орел, бухал, малък ле-
шояд, черен щъркел, вълк, глиган, благоро-
ден елен, сърна, сънливец и други. От Бе-
лоградчик тръгват няколко пътеки, виещи 
се край Белоградчишките скали, подходящи 
за разходки с велосипед. 

Белоградчишките скали датират от 
края на перма, преди около 230 млн. г. и са 
се образували в резултат на херцинския 
тектоничен цикъл. Земите в района на Бе-
лоградчик са високо издигната суша. Реле-
фът е силно разчленен. При тези условия, 
вследствие на интензивното изветряне и 
всеобща тенденция към потъване на земна-
та кора, започва заравняване, като във вът-
решноконтиненталните басейни се отлагат 
среднокъсови конгломерати. В такъв имен-
но вътрешноконтинентален басейн се обра-
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зуват и конгломератите край Белоградчик. 
Червеникавият цвят на скалите се дължи на 
железните окиси и хидроокиси. През юрс-
кия период върху пясъчниците се наслояват 
по-светли и по-дребни сиви и кремавобели 
варовици. Те изграждат челата на сегашни-
те Белоградчишки Венец и Ведерник. Като 
резултат на младоалпийския тектонски ци-
къл комплексът се нагъва и остава на суша, 
като районът на 
Белоградчик по-
пада в центъра на 
една голяма ан-
тиклинала. При 
това нагъване ва-
ровиците, като по
-пластични, пре-
търпяват дефор-
мация, а средно-
късовите конгло-
мерати в ядката 
на антиклиналата 
силно се напук-
ват. Впоследст-
вие на това за-
почва интензивна ерозия на най-високо из-
дигнатите части. Под влияние на водата, 
ветровете и колебанията на температурата, 
варовиците от тези части се разрушават и 
разкриват силно напуканите конгломерати. 
Така в продължение на милиони години се 
създават причудливите форми на Белоград-

чишките скали. В пясъчника и ва-
ровика са се образували и над 100 
пещери. 
 Белоградчишките скали са 
обявени за природна забележител-
ност през 1949 г. Тук всеки камък 
има история и легенда, пълна със 
страдание и героизъм, които да 
обяснят невероятната вкаменена 
хубост. Една от легендите гласи, 
че преди векове между скалите 
имало девически манастир. Рано 
всяка сутрин манастирските кам-
бани приканвали за молитва обре-
чените на Бога монахини. Най-
младата сред тях, послушницата 

Витиния, не могла да скрие под расото сво-
ята красота. Мълвата за красотата на сестра 
Вита се разнесла навред из Римската импе-
рия. На един Петровден, когато хората има-
ли право да посещават манастирите, съдба-
та срещнала Вита с римлянина Антонио. Те 
дълго криели любовта си от монахините. 
Но след година плодът на тяхната любов се 
показал на бял свят. Детски плач огласил 

килиите на ма-
настира. Вита 
била разобличе-
на и изправена 
пред строгия съд 
на монасите. Те 
решили да я про-
кълнат и изгонят 
от манастира за-
едно с детето. В 
това време от-
към хълма се за-
дал Антонио на 
белия си кон, 
умоляващ мона-
хините да оста-

вят Вита. И станало чудо. Изведнъж над 
скалите се извила буря, паднал гръм, земя-
та се разтресла. Манастирът се сринал и 
всичко наоколо се вкаменило - Конникът, 
Монасите и Витиния, която се превърнала в 
Мадоната с детето в ръце.  

По материали от Интернет 
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МЛЕЧЕН ОДЬОВЪР 
/предложение на Гинка Русева от Добрич/ 

 
 Продукти: 200 гр. сирене, 120 гр. сметана, 100 гр. извара, 60 гр. доматено пюре, 4 скилидки 
чесън, 12 маслини, щипка лют червен пипер. 
 Начин на приготвяне: Сиренето се размачква и се смесва със сметаната, изварата, домате-
ното пюре и пресованите скилидки чесън. Сместа се поръсва с червения пипер и всичко се раз-
бърква добре. Одьовърът се украсява с маслини. 
 

СУПА ОТ АГНЕШКА ГЛАВИЧКА 
/предложение на Ваня Ницова от Добрич/ 

 Продукти: Агнешка главичка, 1 с. л. ориз, 1 глава кромид лук, черен пипер, бахар на зърна, 
един лимон, сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Лукът се изпича на слаб котлон и се обелва, агнешката главичка се 
измива и се вари в подсолената вода с подправките. След като омекне се изважда и се отделя мо-
зъкът, езикът и месото. Нарязват се на парчета. Бульонът се прецежда и към него се връща месо-
то. Прибавя се измитият ориз и се вари още 15 мин. Подправя се с лимонов сок или оцет. 
 

ПИЛЕ С БАНАНИ 
/предложение на Антония Дюлгерова от Сливен/ 

 
 Продукти: 4 броя пилешки бутчета, 1 лимон, 2 с.л. соев сос, черен пипер, половин ч.л. чер-
вен пипер, стрък мащерка, щипка джинджифил, 2 връзки пресен лук, 1 леко кисела ябълка,  2 
добре узрели големи банана, или 3 малки, 2-3 с.л. олио, половин  ч.л. къри на прах, 125 мл. зелен-
чуков бульон, сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Приготвяме марината от сока на лимона, соевия сос, настърганата 
лимонова кора, черния, червения пипер и джинджифила.  Измитите и добре подсушени бутчета 
намазваме с марината, нареждаме ги в огнеупорен съд и ги печем 30-35 мин. до златисто кафяво. 
Нарязваме лукът – бялото, на фини кубчета, а зелената част на колелца. Обелваме бананите, на-
рязваме ги на шайби и ги поръсваме с лимонов сок. Ябълката режем на тънки резенчета. Загрява-
ме в тигана олиото и последователно запържваме бананите, после ябълката. След изваждането  
им, в същото олио изпържваме бялото на лука, ситно нарязаната мащерка, солта, черния и черве-
ния пипер, прибавяме и ябълката и бананите, зеления лук и бульона и заливаме бутчетата. 
 

ЗАПЕКАНКА ОТ ЛОЗОВИ ЛИСТА 
/Предложение на Богдан Петров от Добрич/ 

 
 Продукти: 150 гр. лозови листа, 250 гр. ориз, 1 тиквичка, връзка зелен лук, 1 ч.л. сол, 500 
мл. вода, 1 морков, 100 мл. олио, 1/3 връзка копър, щипка индийско орехче. 
 Начин на приготвяне: Оризът се накисва в купа с 1 пръст вода над нивото му. Листата се 
измиват поотделно много добре, пакетират се по няколко броя и се нарязват на ленти, които се 
завиват на свитък и се режат. Почистеният лук се нарязва на колелца. Морковът се настъргва на 
едро ренде. Тиквичката се обелва и нарязва на колелца. 
 На дъното на тавичка се разстила половината ориз, върху който се нареждат половината от 
нарязаните лозови листа, отгоре се нареждат колелата от тиквичката и се поръсва с настъргания 
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морков. Зарежда се другата половина ориз, върху него – нарязания лук и накрая се завършва с 
останалите лозови листа. Поръсва се равномерно със сол и индийско орехче. Налива се водата и 
олиото. Ястието се покрива с алуминиево фолио и се пече на 180 градуса 60 минути. Маха се фо-
лиото, поръсва се равномерно с нарязан на ситно копър и се пече още 15 минути /при нужда се 
долива вода/ 
 

ХРУПКАВИ СЪРЦА 
/предложение на Дочка Герчева от Шумен/ 

 
 Продукти: Многолистно тесто, яйце, захар. 
 Начин на приготвяне: Взема се лист от тестото и се нарязва откъм дългата страна на 
ивици от по 1 см., а всяка от тях – наполовина. Сгъват се във формата на сърчица и се нареждат 
върху подмазана тавичка. Тавичката се държи в хладилник, докато фурната се загрее добре На-
мазваме сладките с разбитото яйце, наръсваме с едро счукана захар и печем до златисто. 
 
 

СОЛЕНА ТОРТА 
/предложение на Руска Ангелова от Добрич/ 

 
 Продукти: 6 бр. палачинки, 4 сварени яйца, кисели моркови, кутийка майонеза, кисели 
краставички, зелен лук, 2 консерви риба, която е с олио, кашкавал, маслини, магданоз. 
 Начин на приготвяне: На дъното на тортена форма поставяме една палачинка, нареждаме 
върху нея нарязаните на дребно жълтъци и подмазваме с майонеза. Върху втората палачинка на-
рязваме на ситно белтъци и отново майонеза. Следва трета палачинка с нарязани отгоре моркови, 
четвърта с кисели краставички, нататък с намачканата риба и  накрая зеления лук. Всеки нов про-
дукт се подмазва с майонеза. След шестата палачинка върху майонезата настъргваме кашкавал, 
За украса по желание можем да поставим маслини и листенца от магданоз. Престоява една нощ в 
хладилник и може да се реже като торта. 
 
 

БЪРЗА И ИКОНОМИЧНА ТОРТА 
/предложение на Русанка Ганева от Шумен/ 

 
 Продукти: Една опаковка бисквити „Детска закуска”, една малка кутия маргарин 
„Калиакра”, 3 с.л. какао, половин сух хляб, чаша и половина захар, прясно мляко. 
 Начин на приготвяне: Разбъркват се маргаринът със захарта и какаото. Хлябът се настърг-
ва и се прибавя към тях. Бисквитите се топят в топлото прясно мляко, като се брои до четири – 
ред бисквити, отгоре ред от крема, пак бисквити, пак крем. 
 
 

ПИЛЕ В ГЮВЕЧЕ 
/предложение на Елена Карамилева от Шабла/ 

 
 Продукти: 750 гр. сварено и обезкостено пилешко месо, 200 гр. ориз, 100 гр. краве масло, 
100 гр. кашкавал, 10 гр. брашно, сол и черен пипер на вкус. 
 Начин на приготвяне: Оризът се вари в пилешкия бульон /1 ч.ч. ориз, 3 ч.ч. бульон/. В гю-
вече се прави „канапе” от ориза, върху него се поставя пилешкото месо и се покрива с настърга-
ния кашкавал. Прави се сос от маслото, брашното и пилешкия бульон, прибавят се солта и черния 
пипер. Приготвеният сос се излива около „канапето” и всичко се пече до омекване на кашкавала. 
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КАК ДА ПОСТИГНЕМ ДЪЛГОЛЕТИЕ? 
 

 Съотношението между консумираните месо и зеленчуци в менюто ни да е 1: 9. 
 Всеки ден, заедно с храната, да се яде настърган морков или прясно изцеден морковен сок. 
 Изяждайте поне по три ореха на ден. 
 За подмладяване на организма, преди всяко хранене да се изпива по четвърт чаша смес от 
180 гр. мед, 50 гр. пчелен прашец и 800 мл. преварена вода. Сместа се държи на тъмно. 
 Захарта да се замени с мед или плодове. 
 При най-малкото неразположение да се проведе плодово-зеленчукова диета. 
 Под формата на салата дневно да се изяжда по 1 суров лук. 
 Хората между 50 и 65 години, които нито много наддават, нито много отслабват, имат 
шансове да живеят по-дълго. Тези, които наддават или свалят по 5 кг. от нормалното си тегло, 
повишават риска за заболяване от смъртоносна болест със 75 на сто. Опасността от сърдечен ин-
фаркт се повишава двойно. 
 
 

ЯЖТЕ ПЛОДОВЕ ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ 
 
 Ако искате да имате здраво сърце, трябва да се научите да се храните здравословно. Всич-
ко, което ядете, има ефект върху сърцето. Разберете кои храни се полезни за него и ги включете в 
ежедневната си диета. Добре е да се консултирате с диетолог. 
 Ето някои основни насоки, които да следвате, независимо коя диета ще изберете: 
 - Общото количество мазнини, които приемате за един ден, не трябва да бъде повече от 
30 % от всички калории. 
 - Наситени мастни киселини – не повече от 10 % от калориите за деня. 
 - Холестерол – не повече от 300 мл. на ден. 
 - Натрий – не повече от 3000 мл. на ден. 
 - Внимавайте с химикалите – кофеин и други хранителни добавки. 
 Не забравяйте, че трябва да поемате разнообразни продукти, сред които голямо количество 
плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни. Наблягайте също на обезмаслените млечни продук-
ти, а от  месните – пиле и риба, не пренебрегвайте и бобовите храни. Пийте много вода и внима-
вайте със солта, захарта и алкохола. Съчетайте начина си на хранене с по-голяма физическа ак-
тивност, не пушете и контролирайте стреса. 
 Добре е известно, че плодовете и зеленчуците изглеждат добре, имат страхотен вкус и съ-
държат голямо количество витамини и минерали. Яденето на плодове и зеленчуци е бързо и лес-
но. Една порция е средно голям плод, ¾  чаша прясно изстискан сок, ½ плодова консерва, 1 чаша 
сурови листни зеленчуци ½ чаша варен грах или боб, ¼ чаша сушени плодове. 
 Необходимо е да ядете плодове възможно повече пъти на ден. Започнете деня си с плод или 
прясно изстискан сок. Нарежете банан или ягоди върху овесените ви ядки или мюсли.  Обядвай-
те със салата. Нека следобедната ви закуска бъде ябълка. Ако добавите плод и към вечерята, вече 
ще сте консумирали плодове 5 пъти за деня. 
 
 

ЧЕРЕШИТЕ УСПОКОЯВАТ МУСКУЛАТУРАТА 
 

 Вече е времето на черешите. Затова не се колебайте, а смело ги включете в дневното си ме-
ню. Не само защото са вкусни, но и за това, че са полезни. 

Черешите помагат за възстановяване на организма, особено след тежка тренировка, показ-
ва американско проучване. Съдържащите се в тях антиоксиди и естествени противовъзпалителни 
вещества успокояват мускулатурата след претоварване. За да усетите действието на черешите, 
изяждайте поне 300 гр. дневно от този плод.. Подобно е и действието на компота от череши. 
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Ц И Ф Р О Р Е Б У С  
   При правилно заместване на цифрите от таблицата с букви, съставляващи поместени-
те по-долу ключови думи, ще прочетете мисъл на известния френски писател А.Екзюпери. 
 
Площ от воден басейн, притежание на дадена държава        1, 2, 13, 7, 17, 3, 6, 10, 40 
Спътник                                                                                       4, 12, 18, 5, 9, 47, 22 
Забавление, увеселение                                                             8, 14, 20, 25, 24, 29 
Прочитане, зачитане                                                                 11, 19, 34, 21, 26, 27 
Силен, притежаващ големи възможности                              15, 16, 37, 33, 32 
Инициалите на световна организация                                     23, 31, 43 
Съоръжения, свързващи два бряга                                          30, 36, 28, 39, 44, 41, 35 
Забогатявам                                                                                49, 48, 51, 42, 45, 38, 54 
Спомагателният глагол “съм” в 3 л. ед.ч.                               46 
Дума с която посочваш, или представяш някого или нещо  53, 50, 55, 52 
Първата буква от азбуката                                                        56      
 

 
 
 

ТЕСТ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКА СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ 
 

Задача 1: Намерете числата, които трябва да продължат редицата от цифри: 
                                    А.  18, 20, 24, 32, ?                      Б.  149, 437, 1291, 3843, ? 
  

Задача 2:    Опитайте се да попълните скобите с числата, които трябва да стоят на  
 това място: 
А. 234 (333) 567                    345 ( ) 678                    Б. 17 (102) 12                    14 ( ) 11 
 

ОТГОВОРИ 
На задача 1: 
 
 
 
 
На задача 2: 
 
 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
В ДОБРО НАСТРОЕНИЕ 

 

 Мнозина намирали, че Менделеев имал тежък характер. Той лесно се дразнел, викал, карал 
се, но много бързо му минавало. Веднъж отишъл по-рано на работа, влязъл във всяка стая и нав-
сякъде се скарал. След това се прибрал в своя кабинет, седнал на стола си и казал на изплашени 
служител, който случайно се оказал в кабинета му: 

     - Виждате ли какво хубаво настроение имам днес? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

 А -  48, /към всяко от поставените числа прибавяме събираемо, ум-
ножено по две спрямо предидущото, като първото е 2/,  Б -11489 / всяко 
число от редицата се умножава по три, като от полученото ново число се 
изваждат последователно 10, 20, 30 и т.н./  

 А - 333, /от последното число изваждаме първото/, Б -77 / умножа-
ваме първото число по последното и делим на две/ 
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