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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ

НА ОБЕДИНЕНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ

В ПЛОВДИВ, ВАРНА И ДОБРИЧ

На 9 ти, 10 ти и 11 януари 2010г. се проведоха отчетно-

изборните събрания на Обединените спортни клубове на сляпо-

глухите (ОСКГ) „Марица” – Пловдив, „Вихър”– Варна и

„Устрем” – Добрич. И трите клуба са колективни членове и

ядрото на Националната спортна федерация на сляпо-глухите в

България (НСФСГБ). Освен отчетите на Управителните съвети и

на Контролните съвети за периода 2005 - 2009г., програмите за

дейността на клубовете за 2010 – 2014 г., бяха приети изменения

и допълнения в уставите на трите клуба, като бяха коригирани

определени неточности, спрямо последните промени в Закона за

юридическите лица с нестопанска цел. В наименованието на

клубовете и в текстовете на устава вече ще се изписва правилно

„сляпо-глухи”, както е според правописната корекция на

Института по български език към БАН. Вече няма да има нужда

поканата за свикване на Общо събрание да се публикува в

„Държавен вестник” и така се спестяват излишни разходи.

Общото събрание също ще може да се свиква във всяко населено

място, без да е задължително в града по седалище. Направени са

и други промени, които да позволят по-добрата работа на

клубовете.

Бе приет размерът на членския внос за 2010-2011г. да бъде

2лв. Събранията протекоха при активно участие на членовете с

препоръки и предложения по материалите на дневния ред.

Бяха направени известни промени в съставите на

Управителните и Контролните съвети, но и тримата председатели

бяха преизбрани:

на ОСКСГ „Марица” – Пловдив: Кирил Дамянов;

на ОСКСГ „Вихър”– Варна: Ваньо Биячев и

на ОСКСГ „Устрем” – Добрич: Калинка Ковачева.

В работата и на трите събрания участва председателят на

НСФСГБ и на НАСГБ Димитър Парапанов.
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 - Господин Парапанов, каква е оценката 
Ви за отминалата 2009 година в светлината 
на изпълнението на целите и задачите, стоя-
щи пред асоциацията?   
 - Отминалата година бе за всички ни свър-
зана с преодоляването на немалко трудности 
поради дълбоката финансова криза, обхванала 
всички страни, включително и България. Естес-
твено, тя се отрази и на работата на неправител-
ствените организации. Въпреки това, НАСГБ 
успя да осъществи набелязаните от Управител-
ния съвет мероприятия в програмата за работата 
ни през годината. Проведохме поредния Седми 
национален празник на специфичните възмож-
ности на сляпо-глухите в Пловдив, при много 
добра организация по отношение на настанява-
не, база, условия за провеждане на фестивала, 
спортните състезания, шахмат и др. Не може да 
не се отбележи и това, че организациите по мес-
та подобриха като цяло работата си. Заедно про-
дължихме да търсим възможности да откликва-
ме още по-добре при решаването на проблемите 
на нашите членове – социални и всякакви други, 
особено що се касае до тотално сляпо-глухите и 
тези с тежки зрителни и слухови проблеми. 
Постигнахме едни добри резултати в рехабили-
тацията на нашите членове и особено на най-
тежко ощетените от съдбата. Добра е оценката и 
за дейността на Центъра за рехабилитация на 
сляпо-глухи към асоциацията, чийто екип вече 
се стабилизира, придоби опит и квалификация и 
се справя все по-добре със задачите. 
 Имаме какво да отчетем в положителен 
смисъл и по отношение на международната дей-
ност. В тази насока постигнахме нови успехи, 
осъществихме широки контакти, участвахме в 
редица международни форуми по сляпо-
глухотата, включително и в Третото отчетно-
изборно събрание на СФСГ в Уганда. При всич-
ките си тези контакти ние сме играли активна 
роля и може да се каже, че през отминалите 12 
месеца асоциацията ни завоюва нов авторитет в 

световното движение на сляпо-глухите. 
 През 
годината 
проведох-
ме и две 
общи съб-
рания на 
асоциация-
та – едното 
отчетно за 
2008 г., а 
другото – 
отчетно-
изборно за 
периода 
2005-2009 
г. Едно от 
важните решения на второто, чрез изменение на 
устава е, че наименованието „регионални орга-
низации” бе заменено с „териториални органи-
зации”, респективно „регионални събрания” и 
„регионални управителни съвети” с 
„териториални събрания” и  „териториални уп-
равителни съвети”. Една от сериозните причини 
за тези промени е, че в първите години след уч-
редяването на НАСГБ организациите ни бяха 
малко на брой в страната, като една организация 
обхващаше няколко области. Тогава наименова-
нието „регионални организации” отговаряше на 
реалностите, тъй като регионът покрива някол-
ко административни области. След като броят 
на организациите ни нарасна /сега те са 26/, си-
туацията се измени, като в редица области вече 
има по няколко организации. Така в Пловдивска 
област те са 4 – Пловдив, Хисаря, Стамболийс-
ки и Асеновград. В Смолянска област са Смо-
лян и Неделино, в Хасковска – Харманли и Ди-
митровград, Старозагорска – Казанлък и Стара 
Загора, Великотърновска – Велико Търново и 
Горна Оряховица. В останалите 12 области има-
ме по една организация. Затова съвсем естестве-
но е регионалните организации да станат тери-

ОЧАКВА НИ ПАК ТРУДНА, 
НО НАСИТЕНА С МНОГО РАБОТА ГОДИНА! 
 Настъпването на всяка нова година е повод за равносметка на постигнато-
то и пропуснатото през миналата и набелязване на пътищата за бъдещо движе-
ние напред. Това се отнася както за отделния човек, така и за организациите, в 
т.ч. и за асоциацията на сляпо-глухите в България. На тази тема бе и разгово-
рът ни с председателя на НАСГБ Димитър Парапанов. 
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ториални организации – т.е. една организация 
да обхваща определена територия (която е част 
от област), а не регион (няколко области). 
 Не може да не се отбележи, че проведохме 
и първото излизане в чужбина на наши самодей-
ци – през декември в Констанца – Румъния, къ-
дето изнесохме концерт пред колегите там. 
 Всичко това ни дава основание да кажем, 
че, въпреки трудностите, през 2009 г. асоциаци-
ята ни е направила нова крачка напред в своето 
развитие. 
 - Бихте ли очертали главните задачи и 
приоритети на НАСГБ през настоящата го-
дина. 
 - През тази година за всички ни се очерта-
ват отново доста сериозни задачи за изпълне-
ние. Продължаваме да търсим начини за по-
ефективна работа и справяне с недостига на 
средства. Един от начините, например, е тради-
ционният Национален празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите вече да се прави 
разделено по мероприятия по години – на спор-
тните състезания, на фестивала и на шахмата, 
защото общото провеждане води до много труд-
ности във финансирането и провеждането им. 
  Другото е, че организациите трябва вече 
да работят действително като териториални, да 
се доближат още повече до потребностите на 
хората, особено на тези с тотална сляпо-глухота 
и с тежки зрително-слухови увреждания.  
 - Какво ново в международен план? 
 - В тази насока продължава активната ни 
дейност. Особено важна задача за асоциацията 
ни е, че в средата на май тази година, за първи 
път в България, ще се проведе заседание на Из-
пълнителния комитет на ЕССГ, което поставя 
пред всички ни сериозни отговорности. Освен 
това ще участваме и в заседание на Изпълнител-
ния съвет на Световната федерация на сляпо-
глухите през март в Тайланд, както и в Първия 
международен семинар по социално-хаптично 
общуване при сляпо-глухите, в началото на май 
в Хелзинки. В тази насока немалко ни предстои 
и по установяване на контакти с колегите ни в 
Гърция, Турция и други балкански страни, с цел 
основаване на Балкански консултативен коми-
тет към Европейския съюз на сляпо-глухите. 
Засега асоциация на сляпо-глухи има само у нас 
и от м.г. и в Румъния, но и там, както в повечето 
европейски страни и по света, нямат тази вът-
решна активна дейност, както у нас. Те дори ня-
мат структури, нямат организации по места. 
Там, в тези страни, повечето са на принципа на 

клубовете за социални контакти, като цялата 
дейност се осъществява от едно ядро – ръковод-
ство от няколко души. В тези страни обаче, за 
разлика от тук, държавата действително е поела 
грижата за тези хора. Там социалните служби 
полагат усилия да бъдат наистина в помощ на 
инвалидите и в частност на сляпо-глухите, на 
които осигуряват платени интерпретаторско-
придружителски услуги по жестомимичен език 
за имащите остатъчно зрение, тактилен жестов 
език за тези с много тежки и/или тотални ком-
бинирани увреждания, устно интерпретиране на 
лица с много слаб остатъчен слух чрез системи 
с безжични микрофони, мощни слухови апарати 
и кохлеарни импланти. Типичен пример за това 
е председателят на норвежката асоциация на 
сляпо-глухите и генерален секретар на СФСГ и 
ЕССГ – Геир Йенсен, който беше наш гост на 
общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ 
миналата година. 
 - Това ме навежда на мисълта да Ви по-
питам за борбата, която асоциацията ни 
води съвместно с останалите Национално 
представени организации на и за хората с ув-
реждания, относно подобряване статуса на 
инвалидите. Докъде се достигна и какво пред-
стои? 
 - Естествено е  да се стремим към това, 
държавата да поеме своите функции по отноше-
ние на хората с увреждания и у нас и това е една 
от най-важните задачи за всички организации, 
представляващи тези хора. През отминалата го-
дина с другите организации положихме много 
усилия, за да възобновим диалога с правителст-
вото и успяхме да защитим до известна степен 
правата на хората с увреждания – да се запазят 
интеграционните добавки без критерия за до-
ход, както и др. придобивки. Най- важното е, че 
ние водим борба съвместно с всички Национал-
но представени организации на и за хората с ув-
реждания, българският парламент да подпише 
протокола и ратифицира Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания. И тъй като 
там за първи път се говори за сляпо-глухотата 
като отделно увреждане, то ние сме особено за-
интересовани от това. В нашите искания успях-
ме да включим и това, за правото на сляпо-
глухите да разполагат с интерпретатори-
придружители. Все още обаче в индивидуален 
план считаме, че правата на сляпо-глухите не са 
удовлетворени. Затова по тези въпроси ще рабо-
тим активно и през тази година. Имаме уверени-
ето на правителството, че до средата на 2010 г. 
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Конвенцията ще бъде ратифицирана. Ние обаче 
ще продължим борбата, докато това не стане 
факт, за да можем на тази основа да защитаваме 
законово още по-успешно правата на нашите 
членове. Така, ако в България има 10-12 тотално 
сляпо-глухи хора, те да получават не по 5 лв. на 
час средства за възнаграждение на интерпрета-
тор-придружителя, а по 50 лв., защото сега тези 
пари са недостатъчни, за да разчита човекът на 
някаква услуга – да отиде до съответна служба 
или да си свърши нещо друго. Това се отнася и 
за тези с тежки слухови и зрителни увреждания 
– да получават например по 40 лв. и т.н. – да 
има някаква реална грижа, а не просто да се от-
чита подпомагане на хората с увреждания. Да 
има диференциация на грижите според реалните 
нужди на човека и тежестта на увреждането му. 
 - Да очакваме ли разкриването на нови 
териториални организации на НАСГБ в близ-
ко бъдеще? 
 - Засега в Северозападна, Югозападна и 
част от Североизточна България не са изградени 
териториални организации – това са Кюстендил, 
Благоевград, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, 
Разград и други големи центрове, така че ще 
трябва да търсим по-активно подкрепата както 
на местните структури на Съюза на слепите в 
тези райони, така и на съответните медицински 
служби. Искам да подчертая обаче и друго – ид-
ва времето, когато трябва да отговорим и на за-
бележките и критиките на организациите на съ-
юза на слепите и най-вече на държавните инсти-
туции и на социалното и здравното министерст-
ва, че много слепи, без сериозни слухови увреж-
дания, са членове на нашата асоциация. Това 
уронва нейния престиж, вина за което  имат 
най-вече лекарските комисии по места – ЛКК по 
УНГ, които с доста лека ръка дават неверни 
констатации. В тази връзка може би ще помис-
лим за някаква национална комисия, през която 
да минават съмнителните случаи. Що се касае 
за нови организации, се мъчим да придвижим 
въпросите чрез осъществяване на контакти по 
телефона, но решаващо ще бъде присъствието 
ни на място. Ето например с Разград проведох-
ме телефонни разговори, обещаха, има 6-7 сля-
по-глухи, но нещата са в застой и явно трябва да 
се отиде там. 
 - В Румъния бе поставено едно добро на-
чало на международно сътрудничество меж-
ду сляпо-глухите от двете страни. Ще се 
продължи ли в тази насока? 
 - Такива са намеренията ни. Трябва да оти-

ваме в съседните балкански страни, нашите са-
модейци и спортисти да се изявят там, да споде-
лят със своите съсъдбеници своя опит. Най-
важното обаче е да установим контакти със сля-
по-глухи в тези страни с цел създаване на техни 
организации и на Балкански консултативен ко-
митет към  ЕССГ, за което вече стана дума. Ще 
показваме какво могат да постигат сляпо-
глухите хора при една правилна и целенасочена 
работа, ще ги запознаваме с нашата организация 
на работа. Например в Уганда, на Общото съб-
рание на СФСГ, присъстваше представител на 
румънската асоциация на сляпо-глухите, но се 
оказа, че в гр. Констанца не са запознати с ней-
ната дейност. Там има 2-ма сляпо-глухи, но те 
се приемат като слепи с допълнително уврежда-
не - глухота, а не като сляпо-глухи, и членуват 
само във филиала на съюза на слепите. 
 - Какви са изводите от всичко казано до 
тук? 
 - С една дума, очаква ни пак трудна, но 
наситена  с много мероприятия година. Особено 
много разчитаме на развитието на международ-
ните контакти, защото не само ние се учим от 
другите, но и те от нас. Самият Геир Йенсен, 
генералният секретар на СФСГ, неведнъж е под-
чертавал, че е изненадан и удовлетворен от то-
ва, което вършим у нас и признава, че ние сме 
една от най-активните организации в Европа и 
света. Смятаме да проведем курс със специалис-
ти от Русия и други страни за обучение на бъл-
гарски инструктори по тактилно-жестов и жес-
томимичен език през месец май, за да могат на-
шите специалисти да научат повече. Ще се пос-
тараем те да посетят и други страни, за да се за-
познаят с чуждия опит не само в жестомимич-
ния, но и в тактилния начин на общуване. И 
фактически ние трябва да разширяваме между-
народните си контакти и сътрудничество, не са-
мо на ръководството на НАСГБ, но и на най-
изявените наши членове – спортисти, самодей-
ци, шахматисти и др. Да почувстват те, че тех-
ния труд се оценява, пък и там те ще трупат 
опит. Например, да участват в европейски със-
тезания по шахмат, лека атлетика, художествена 
самодейност и др. подобни форуми. Затова раз-
читаме и на двустранни срещи, на първо време 
със сляпо-глухи от съседни страни, за да може 
нашите членове да се развиват, да се усъвър-
шенстват и да живеят все по-пълноценно. 
 
Въпросите зададе: Емил ПЕХЛИВАНОВ 



4 

C!,%!,2�2,

КОЛЕДНА СРЕЩА В КОНСТАНЦА 
Първа изява на българските сляпо-глухи самодейци в чужбина 

На 21.12.2009 г.,  в съответствие с прог-
рамата за дейността за 2009 г., приета от Общо-
то събрание на НАСГБ, в гр. Констанца, Румъ-
ния, в партньорство с техния Филиал на орга-

низацията на слепите, се проведоха две мероп-
риятия от международен характер: семинар и 
коледен концерт, изнесен от наши самодейци, 
класирали се на 1-во, 2-ро и 3-то място (от 
Пловдив, Русе и Неделино) в Седмия национа-
лен фестивал на художествената самодейност. 
По здравословни причини не участваха само-
дейците от Варна, Добрич и Кърджали. Групи-
те „Здравец” - Пловдив, „Родопски глас” - Не-
делино и „Нежни чувства” – Русе, изнесоха 
разнообразна програма в продължение на око-
ло 2 часа. След концерта се включиха и участ-
ници от Констанца. Така концертът се превър-
на в празник на приятелството между колегите 
по съдба от Румъния и България. 

Проведе се и семинар между специалис-
ти от НЦРСГ „Хелън Келър” и актива на Фили-
ала на Асоциацията на слепите за региона Кон-
станца и Тулча. Нашите преподаватели споде-
лиха своя опит в обучението и рехабилитация-
та на сляпо-глухи, най-вече на тотално сляпо-
глухите и тези с тежки зрителни и слухови ув-
реждания. Ние пък се интересувахме от поло-
жението на слепите и специално на сляпо-
глухите в северната ни съседка. Колегите от 
Констанца разказаха за грижите, които полагат 
за членовете си. Там имат само двама от тях, 
които са и сляпо-глухи, но не са запознати с 
Асоциацията на сляпо-глухите в Румъния и 
нейната дейност. Имаше обаче с какво да се 
похвалят за социалните придобивки, които ру-
мънската държава предоставя на незрящите – 

по-високи пенсии, право на безплатни пътува-
ния в градския транспорт, 12 безплатни пътува-
ния годишно с автобусен и ЖП транспорт из 
страната, едно безплатно  пътуване в годината 
в чужбина в страни от Европа и др. 

Промените в климата, освен глобалното 
си въздействие, повлияха и върху нашето ме-
роприятие. До последния момент то бе под 
въпрос да се осъществи, поради снеговалежите 
и екстремния студ, настъпил на 20 декември в 
Северна България и Румъния. В същия ден в 
Смолянска област южният вятър е предизвикал 
снеготопене и наводнения, затова неделинци 
бяха притеснени за близките си и домовете си, 
докато бяха далеч от тях. Тъй като средствата 
бяха ограничени, имахме два нощни прехода с 
автобус на отиване и на връщане. Сутринта на 
21-ви декември взехме русенци от ЖП гара 
Варна. Те бяха нашите герои, тъй като са пъту-
вали цяла нощ по студени влакове с престой в 
неотоплената гара Синдел. Продължихме за 
Дуранкулак и Констанца по заледените пътища 
и покрай вледенени гори, искрящи на яркото 
слънце. Явно през нощта е валял дъжд, който е 
замръзнал върху дърветата, което е предизви-
кало това интересно природно явление. Около 
Каварна преминахме покрай ветрогенераторен 
парк. Това ново средство за добиване на елект-
роенергия е една от надеждите за преодоляване 
на климатичните промени. Високите стълбове с 
огромни тривитлови крила, наподобяваха на 
вятърните мелници - гиганти от романа за Дон 
Кихот, и предизвикаха почуда и интерес у пъ-
туващите. На връщане от Констанца и по мол-
ба на русенци, които нямаха влакове от Варна, 
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минахме през Букурещ, Гюргево и Дунав мост, 
като ги оставихме през нощта в града им. Око-
ло 8 часа сутринта на 22-ри декември пристиг-
нахме благополучно в Клуба на сляпо-глухите 
в Пловдив. 

Изпратихме благодарствено писмо до 
транспортната фирма, като изказахме удовлет-
ворението си за учтивото отношение на двама-
та шофьори Пламен и Стефан, които осигуриха 
нашето безаварийно пътуване. 

С посещението си в Констанца, Колед-
ния концерт и проведеният семинар, се постави 
едно добро начало за опознаване живота между 
колегите от Румъния и България. Това е и пър-
вата масова изява на българските сляпо-глухи в 
чужбина. В бъдеще ще се търсят възможности 
най-добрите и отличили се спортисти, шахма-
тисти и самодейци, да излизат в съседни или 
по-далечни страни за двустранни срещи и об-
мяна на опит в областта на спорта, шахмата и 
художествената самодейност. 

 
Бе уговорена среща, на която на сляпо-

глухите от Добрич да гостуват слепите от Кон-
станца, а датата и мястото ще бъдат уточнени 
допълнително. Ще продължим да търсим кон-
такти и с Асоциацията на сляпо-глухите в Ру-
мъния (която е със седалище в отдалечения 
град Тимишоара) и ръководството на организа-

цията „Сенс Интернешънъл” за Румъния, бази-
рано в Букурещ. 

 
Светлозар ПАРАПАНОВ 

координатор на НАСГБ 

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

НИЕ И ПОХОДЪТ НА СВОБОДАТА 
/ ПЪТЕПИС/ 

І част 

 Походът на сво-
бодата е част от обща-
та стратегия на Евро-
пейската мрежа за не-
зависим живот за хо-
рата с увреждания в 
Европа. Това е въз-
можност за тях, макар 
и от различни евро-
пейски страни, да се 
срещнат помежду си, с 
евродепутати, с предс-
тавители на важни 
институции на Евро-
пейския съюз. Четвър-

тото издание на инициа-
тивата, провеждана на 
всеки две години, е въз-
можност и за нас, бълга-
рите с увреждания като 
граждани на ЕС, да пос-
тавим проблемите си по-
високо в дневния ред на 
п о л и т и ц и т е .                                                                                                                     
 Какво е лична по-
мощ? Това е качествено 
нова услуга, радикално 
нов, различен механи-
зъм за овластяване и са-
моопределяне на хората Драйвери на свободата 
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с увреждания, който няма ек-
вивалент в предлаганите досе-
га услуги в страната. Той е ва-
жен и необходим инструмент за 
постигане на равнопоставеност 
и пълноценно участие на хора-
та с увреждания в обществения 
живот. Социалната политика 
рядко се прави от хора, които 
пряко зависят от нея. Поради 
тази причина съществуващите 
нормативни текстове, социал-
ни програми и практики са из-
пълнени предимно с мерки и 
услуги, които подкрепят пове-
че зависимостта, отколкото не-
зависимия живот на хората с 
увреждания.                                                                                                                           
 За първи път в България 
инициативни хора с трайни фи-
зически увреждания – самите те потенциал-
ни ползватели на лична помощ, започват 
активни целенасочени действия за постига-
не на законодателни нововъведения, чрез 
приемане на изработен от тях самите проек-
тозакон за лична помощ с професионалното 
и експертно сътрудничество на група от 
юристи. Фокусът на този политически доку-
мент е да се създаде правна и финансова 
рамка, която да гарантира правото на лична 
помощ на хората с увреждания, които искат 
да управляват сами живота си и да имат 
контрол върху помощта, която им се осигу-
р я в а  о т  д ъ р ж а в а т а . 
  Защо закон? Защото законът ще раз-
вие и утвърди принципите на независимия 
живот. Той ще даде право на хората с увреж-
дания да контролират живота си, да имат 
достъп до работни места, образователни инс-
титуции, до места за отдих. Законът ще за-
щити статута на хората с увреждания като 
пълноправни граждани на страната; ще рег-
ламентира отношенията между ползвател, 
асистент и държава. Законът е политически 
акт. Политическата воля е законовото средс-
тво, чрез което в рамките на демократично-
то общество могат да се защитават интере-
сите на различните групи в това общество. 
Законът ще превърне хората с увреждания 
от пасивни консуматори на обществени 
средства, в активни данъкоплатци. Законът 
ще се впише в практиките на Европейския 

съюз. Приемането му ще покаже, че страна-
та ни създава условия за развитие на хората 
с увреждания. 
 

И ТАКА, НА ПЪТ! 
 

 Тръгваме от Казанлък в борбено настро-

ение, като връзваме ауспуха с тел, за да не го 

загубим по пътя до София. Сутринта на 11-

ти цялата група от 25 човека потегля за Сър-

бия с бус за инвалдни колички и четири авто-

мобила, след като качването на количките и 

багажа e заснето от медиите. Ние, казанлъ-

чани, сме в бусчето през цялото пътуване.  

 Не случайно наричат Сърбия „братска” 

– пейзажът е балкански, езикът напълно раз-

бираем. „Ще обядваме в Ниш” означава всъщ-

ност обяд на бензиностанция. Подобни разоча-

рования ще ни съпътстват през цялото време. 

В действителност, ще видим от Европа пре-

димно магистрали, бензиностанции и хотели. 

И все пак, има какво да се снима, като се почне 

от сръбските планини и реки. Прави ни впе-

чатление и изобилието от царевични насажде-

ния. Минаваме набързо през Белград и продъл-

жаваме да плащаме магистралните такси, 

вече отегчени от еднообразието; най-

красивата и колоритна част от Сърбия е зад 

нас. Става ясно, че няма да стигнем до Любля-

на навреме. На когото му се спи, заспива в бу-

са; така пресичаме границите с Хърватска и 

Словения – с пейки по седалките. 

Боряна ВЕСЕЛИНОВА  

Знамената пред Европарламента 
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В края на миналата година в клуба на 
организацията „Детелина” ни гостува д-р Илиа-
на Ананиева – офталмолог и отдавнашна прия-
телка на сляпо-глухите в града. Тя е неизменно 
до нас още от самото създаване на организаци-
ята ни. Темата, която дискутирахме, бе „Как да 
се предпазим от синдрома на „сухото око”. Д-р 
Ананиева ни даде в тази насока редица съвети: 
Да избягваме задимените и запрашени помеще-
ния. Да проветряваме редовно дома си. По въз-
можност по-често да се разхождаме на чист 
въздух. Да захвърлим цигарите и да наблягаме 
най-вече на богата на витамини храна, като да-
ваме приоритет на плодовете и зеленчуците. На 
ден да изпиваме по около 2 л. вода. Да ограни-
чаваме гледането на телевизия, като не забравя-
ме да си поставим очилата за далечно виждане. 

Същото важи и за взирането в компютъра, като 
трябва да използваме защитни очила. Да не из-
лизаме на слънце без защитни /слънчеви/ очи-
ла. Когато се наложи да слагаме медикаменти в 
очите, това да става само с предписание на 
очен лекар. При чувство на сухота да овлажня-
ваме периодично очите си с „изкуствени съл-
зи”. 

След лекцията сърдечно благодарихме 
на д-р Ананиева. Обещахме да спазваме нейни-
те препоръки, тъй като очите, както и всички 
други органи, имат нужда от грижи, за да ни 
служат добре. Необходимо е да им отделяме 
повече внимание, за да запазим за дълго време 
красотата и блясъка в тях. 

Калинка КОВАЧЕВА 

В ТО-Русе: 

ОТПРАЗНУВАХМЕ ШЕСТИЯ РОЖДЕН ДЕН  
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ 

На 9 декември м.г. сля-
по-глухите от крайдунавския 
град се събраха да отпразнуват 
шестия рожден ден на своята 
териториална организация и 
предстоящите коледни и ново-
годишни празници. 

Присъстващите бяха 
поздравени от председателят 
на организацията Панайот Ди-
митров. Кратка литературно-
музикална програма поднесо-
ха самодейците на ТО-Русе, 
лауреати на фестивала на ху-

дожествената самодейност в 
НАСГБ. Едно след друго зву-
чаха изпълненията на група 
„Нежни чувства”, на Николай, 
Анелия Джигнарова, Снежана 
Георгиева и др. Настроението 
бе празнично и ведро и всички 
много се забавляваха. 

Сляпо-глухите си раз-
мениха и малки подаръчета. 

Ние се гордеем с пости-
женията на нашите членове. 
Самодейците ни се завърнаха 
от Националния празник на 

специфичните възможности 
през август в Пловдив с заво-
ювани 5 медала, отлично се 
представиха и русенските 
спортисти, завоювали общо 7 
медала 
 На раздяла си пожелахме 
весели и щастливи празници и 
много нови успехи през идва-
щата година. 

Панайот ДИМИТРОВ 

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

В ТО-Добрич: 

ДА ЗАПАЗИМ КРАСОТАТА И БЛЯСЪКА НА ОЧИТЕ СИ 

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

В ТО-Пловдив: 

ПОЖЕЛАХМЕ СИ ПО-ЩАСТЛИВА  

И УСПЕШНА 2010 ГОДИНА 
На 19 декември членовете на терито-

риалната организация на сляпо-глухите в гра-
да ни се събрахме да отпразнуваме идващите 
Коледа и Нова година. Председателят на 
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НАСГБ Димитър Парапанов поздрави с крат-
ко слово присъстващите, като им пожела 
здраве и благополучие на тях и на техните 
семейства. Специална награда за успешното 
представяне на Осмия национален фестивал 
на самодейците от НАСГБ получиха група 
„Здравец”, триото Фиданка Оцова и Параске-
ва Емилова в съпровод с акордеона на Васил 
Оцов и др. 

Председателката на ТО-Пловдив Сне-
жана Кирчева благодари на хората за актив-
ното им участие във всички мероприятия, ор-
ганизирани от нашите членове. Гордеем се 
със самодейците и спортистите, които във 
всички прояви ни представят отлично и всяка 
изминала година все повече се чувства тяхно-
то израстване като колектив и като постиже-
ния. Радваме се, че имаме нови членове, кои-
то се включиха успешно през 2009 г. в мероп-
риятията на организацията и извоюваха за 
нея нови медали и грамоти. 

Веселата част на тържеството започна 
с поздрав - стихотворение от Донка Томова. 
Група „Здравец” изнесе специално подготве-
на на Коледа програма. Кирил Дамянов позд-

рави колегите си с авторско стихотворение, 
след което дует „Настроение” продължи с 
коледните песни. Анка Таскова раздаде до-
машно приготвена пита и бонбони по случай  
раждането на внучето й. Ръководството на 
ТО-Пловдив раздаде на присъстващите санд-
вичи, дарение от частно лице. 

Накрая Димитър Парапанов и Снежана 
Кирчева разясниха на хората окончателното 
решение на общината по въпроса с ползване-
то на преференциалните карти на инвалидите 
за градския транспорт, който бе особено ак-
туален за членовете на организацията през 
последните месеци. В крайна сметка сме 
удовлетворени от решението да се закупуват 
карти с цена от 10 лв. на месец за цялата 
градска мрежа, без да се заплащат билети. 
Борбата, която водихме от август насам, се 
увенча с успех. 

Членовете на ТО-Пловдив си тръгнаха 
от тържеството с празнично настроение и с 
пожелания за една следваща по-берекетлия, 
мирна и щастлива година 

Снежана КИРЧЕВА 

* * * * * * *  

 Изминалата 2009 година се оказа най-
успешната за ОСКСГ „МАРИЦА” от създава-
нето му досега. По време на държавното пър-
венство за сляпо-глухи от 2 до 9 август, те 
завоюваха 52 медала, от които 19 златни. То-
зи успех беше голямата благодарност на със-
тезателите към спортния отдел в община 
Пловдив и доказателство, че предоставените 
на клуба 3500 лева не са отишли нахалост. От 
своя страна общинският съвет на обединени 
спортни клубове засвидетелства признанието 
си за високите ни постижения по подобаващ 
начин. 
 На 22 декември в Новотел „Пловдив”се 
проведе годишният бал на спортистите. Праз-
нично украсената зала „Москва” събра най-
добрите от 50-те клуба в града на тепетата. 
Между тях бяха и представителите на 
ОСКСГ „МАРИЦА” Марин Маринов, Ана 
Маринова и Кирил Дамянов, посрещнати и 
настанени  лично от председателя на спорт-

ните клубове в Пловдив  Гинка Стоянова. 
 След откриването на бала приветствие 
към състезателите и гостите на вечерта под-
несе г-н Титюков, зам. кмет, завеждащ спорт-
ната дейност в града, а кметът Славчо Атана-
сов връчи наградите на отличниците. Присъс-
тващите с бурни аплодисменти посрещнаха 
министъра на спорта и физическото възпита-
ние Свилен Нейков и придружаващата го 
олимпийска шампионка по гребане Румяна 
Нейкова. Те поднесоха своите поздравления 
на всички в залата по случай идващите праз-
ници и изразиха надеждата си, че както досе-
га и в бъдеще Пловдив ще продължава да да-
ва на България класни спортисти, които да 
прославят името й по света. 
 След приключване на официалната част, 
вечерта продължи с песни и танци на ансам-
бъл „Тракия” и специално поканени за случая 
естрадни изпълнители. 

Кирил ДАМЯНОВ 

ПРИЗНАНИЕ ЗА СПОРТНИТЕ  УСПЕХИ НА ПЛОВДИВЧАНИ  
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КАКВО НОВО ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА? 
 РЕМОНТ НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА обмисля консултативен съвет, назначен 

със заповед на социалния министър Тотю Младенов. Причината е, според министъра, че са се 
натрупали прекалено много негативи в досегашния модел и затова се налагат промени. Експерти 
и чиновници са разпределени в пет групи, до 2 месеца те трябва да са готови, за да подложат на 
обществен дебат своите идеи. Самият министър поясни, че иска да върне загубеното доверие в 
пенсионния модел, най-ниските пенсии да бъдат възмездени, като в същото време ресурсът от 3 
милиарда лева в частните фондове да се използва по-активно. В Америка и Европа те били най-
големите инвеститори. Това можело да стане и у нас, но само при пълни гаранции от държавата. 

 Отделните групи, които обсъждат различните аспекти на реформата, се ръководят от хора с 
противоположни идеи за нейното бъдеще. Привлечени са например бившият шеф на НОИ Йор-
дан Христосков и бившият вицепремиер Лидия Шулева. Всъщност може би най-важният момент 
от промяната на пенсионната система е намерението на правителството пенсионната възраст бав-
но и полека до допълзи до 65 години и при мъжете, и при жените. “Започваме да изравняваме 
възрастта след 2012 г. – призна министърът. През следващите 10 години постепенно ще вдигнем 
прага, като максимумът е да стигнем определения таван от 65 години за двата пола”. 

 МИНИМАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЩЕ ОСТАНАТ СЪЩИТЕ и през 2010 г. 
Минималната пенсия ще си е 136,08, а социалната – 100,86 лв. Осигурените лица са 2 871 919, 
като съотношението работещи – пенсионери е 100:76. При нов размер на осигурителните вноски, 
намалени с два пункта, те са диференцирани според възрастта, но съотношението работодател – 
осигурен остава същото – 60:40. 

 И таванът на пенсиите остава същият. Тъй като максималният осигурителен доход за тази 
година ще бъде пак 2000 лв, то максималната пенсия ще е закована на 700 лв. не само през 2010, 
но и през цялата 2011 г. 

  ШИРОКО РЕКЛАМИРАНИТЕ ДОБАВКИ ЗА СТАРОСТ ВСЪЩНОСТ ЩЕ БЪДАТ ДИФЕ-
РЕНЦИРАНИ. Така добавката към пенсиите на навършилите 75 години, които ще се изплащат 
след 1 юли 2010 г., ще зависят от размера на пенсията или сбора от получаваните пенсии и добав-
ки. Получаващите пенсия до 150 лв. ще получават допълнително още 50 лв. За тези, с пенсия от 
150,01 до 200 лв. добавката ще е 40 лв. от 200,01 до 250 лв. – 30 лв., а от 250,01 до 300 лв. – 20 лв. 
Възрастните с пенсия над 300 лв. няма да получават нищо. В същото време ще се увеличи разме-
рът на добавката от пенсията на починал съпруг. Предвижда се вдовишките добавки да са 20 на 
сто до 30 юни 2010 г., а след тази дата – 25 на сто от пенсията на починалия съпруг. Добавката 
ще се увеличава с 5 на сто всяка година, докато стигне 40 на сто през 2013 г. 

 Занапред при обжалване на решения на ТЕЛК инвалидът ще получава само социалната пен-
сия от 100,86 лв., а след излизане на решението парите ще се изравняват със задна дата. 

 ПАЦИЕНТИТЕ С НЕЛЕЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ПРЕОСВИДЕТЕЛС-
ТВАТ. Това е залегнало в правилника за устройството и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза и регионалните картотеки. Така най-после ще се премахнат излишните 
и безсмислени неудобства и разкарвания на трайно и нелечимо болни хора и ще се разтовари дей-
ността на ТЕЛК и НЕЛК комисиите. Предвижда се да се съкрати срокът за получаването на екс-
пертните решения чрез пренасочването на част от пациентите към новите органи на медицинска-
та експертиза – детските експертни лекарски комисии – ДЕЛК. Те ще се разкрият към многопро-
филните болници в областните градове и в София. При освидетелстването на децата до 16 години 
ще се определя видът и степента на увреждане. Същите правила ще важат и за възрастните хора, 
придобили пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално подпомагане. 

Препечатано от в. „Над 55” 
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 Трима млади хора изградиха през 
миналата година ядрото на преподавателс-
кия състав в Националния център по реха-
билитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” – 
Ани Ройдева, Ваня Ташева и Деян Славов. 
Първа, още от началото на годината, тук ра-
бота започна Ани, 
през април я пос-
ледва Ваня, а през 
юли към тях се при-
съедини и Деян. 
Тримата са не само 
колеги от следване-
то си в Педагоги-
ческия университет 
в Пловдив, специ-
алността 
„Специална педаго-
гика”, по която 
през м.г. се дипло-
мираха, не само 
приятели, но и съ-
мишленици в решението си да подчинят ка-
риерата си в помощ на хората с увреждания 
у нас и конкретно на сляпо-глухите. Реше-
нието им да дойдат на работа в рехабилита-
ционния център към НАСГБ се оформя след 
прекараната тук практика от университета, 
която ги сблъсква с „живия живот” на сля-
по-глухите, с техните проблеми, желания,  
стремежи и надежди. И с убеждението, че на 
тези хора все пак може реално да се помага 
да осмислят и подобряват живота си. Днес и 
тримата се занимават с обучението по ори-
ентиране и мобилност на сляпо-глухите, ка-
то и негласно са се профилирали в някой по-
специфични дейности – Ани е поела обуче-
нието по машинопис и спорт, Ваня – полез-
ните умения, а Деян – преподаването на пър-
во ниво компютърна грамотност и зрителна-
та рехабилитация. 

Ани, Ваня и Деян са вече добре позна-
ти на всички, които през годината премина-
ха като клиенти в рехабилитационния цен-
тър. Сериозни, отговорни и целенасочени, 
през отминалите месеци те, към добрата си 
теоретична подготовка натрупаха и достатъ-

чен практически опит, за да могат вече да 
направят равносметка на положителното и 
отрицателното в избрания от тях път и да 
свързват бъдещото си развитие с него: 

Ани: Това, което ме привлече към цен-

търа е, че мога да 

правя всеки ден нещо 

реално в помощ на 

хората. Това е нес-

тандартна, специ-

фична работа, коя-

то обхваща много 

направления и е свър-

зана с личния живот 

на обучаващите се и 

нашите усилия по 

някакъв начин му се 

отразяват, надявам 

се, положително. 

Първото, което ме 

впечатли, е когато 

се запознах със същността на Синдрома на 

Ушер, как той се отразява на хората. После 

на тази тема бе и дипломната ми работа.. 

Ваня: Записах тази специалност с пъл-

ната увереност, че тя ще ми дава възмож-

ност да помагам на ощетени от съдбата хо-

ра. Бях се насочила към хората с увреден слух и 

затова исках да изуча жестомимичния език, 

но при практиката си видях, че има и немалко 

хора  с комбинирани—слухови и зрителни проб-

леми и  бях впечатлена от това, което се вър-

ши тук. Това запали интереса ми да получа по-

вече информация за тях, да им бъда полезна. 

Работата, която върша в центъра ме удов-

летворява и ме кара са де чувствам полезна.. 

Деян: В досегашния ми трудов стаж 

съм работил все с неодушевени предмети. Тук 

всекидневно се срещам с различни хора, всеки 

със своя характер, манталитет, интелигент-

ност и ти трябва да намериш най-прекия път 

до него, за да му бъдеш действително полезен. 

Всеки ден е различен, липсва монотонността. 

Накрая хората ти благодарят – кой по-бурно, 

кой по сдържано, но чувстваш благодарност-

та им и това е най-голямата ти награда. Е 

МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ 

ПОСВЕЩАВАТ ЖИВОТА СИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 
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има и такива, които те приемат за даденост, 

но са единици, пък и това е част от работа-

та. И още нещо – първото ми впечатление бе 

от личността на Димитър Парапанов. Това е 

един удивителен човек, който показва какво 

може да се постигне с упоритост и труд, въп-

реки сериозните си увреждания и ни стимули-

ра да работим още по-целенасочено. 

Думите на тези млади хора говорят 
само за едно – че професията на рехабилита-
тори на сляпо-глухи за тях е една осъзната 
съдба, която ще бележи по-нататъшния им 
трудов живот. Това те доказват и с бъдещите 

си планове. И тримата продължават образо-
ванието си. Ани вече учи психология във 
Великотърновския университет, която смя-
та в бъдеще по някакъв начин да приобщи и 
съвмести със специалната педагогика. Ваня 
и Деян пък са избрали специалността 
„Комуникативни нарушения” в Пловдивс-
кия университет. Безспорно сляпо-глухите 
хора у нас в бъдеще за дълги години в лице-
то на тримата ще имат верни приятели и по-
мощници.   

Емил ПЕХЛИВАНОВ 

СРЕЩА НА ПОЕТИЧНИТЕ ИЗПОВЕДИ 

 На 10 декември м.г. в Клуба на инвалида 
към НАСГБ в Пловдив се състоя тържество по 
повод представянето на третата поред стихос-
бирка на поетичния клуб на сляпо-глухите пое-
ти  „Вдъхновение”- „Бряг на любовта”. В 
книжката си дават среща поетичните изповеди 
на 20 автори от различните краища на страната.  
Техните откровения разкриват един свят на чо-
вешки чувства - надежди, болки и разочарова-
ния, светли мигове и вдъхновения. А темите за 
любовта и морета, освен акцентни в сборника, 
са и своеобразни опорни точки на вечно несло-
мимия човешки дух и на вярата в доброто. 
 Поводът за издаването на стихосбирката 
бе 12-та годишнина от създаването на НАСГБ 
и 4-я рожден ден на клуб „Вдъхновение”. За 
отпечатването на книжката своя дял имат и пе-
чатница „Нилекта принта” ООД, „Лайнс клуб” 
и „Аптечно” АД в гр. Добрич. 
 На представянето бяха 13 от авторите, 
изявяващи се със свои творби в стихосбирката. 
Присъстващите бяха поздравени от председате-
лят на асоциацията на сляпо-глухите Димитър 

Парапанов и редакторката на стихосбирката 
Петранка Божкова. Председателката на клуб 
„Вдъхновение” Калинка Ковачева сподели сво-
ята радост и задоволство, че „в тези трудни 
времена не сме сами – имаме много приятели, 
които ни подават своята ръка”. 
 Учредителите на клуба преди 4 години 
бяха 10 сляпо-глухи поети, в момента те вече 
са 30, от 11 града на страната. Присъстващите 
изразиха своята увереност, че в бъдеще ще се 
появят още много стихосбирки на клуба. Кул-
минацията на тържеството бе духането на све-
щичките на огромната торта, гръмването на 
шампанското и чудесната погача, която вкуси-
ха всички от присъстващите. Поетите имаха 
възможност да рецитират по едно свое стихот-
ворение от сборника. 
 На раздяла всички си пожелахме да сме 
живи, здрави и да ни съпътстват неизменно в 
живота любовта и красотата и нови творчески 
вдъхновения. 

Калинка КОВАЧЕВА 

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ АВТОРИ 
ЖИВЕЯТ С ПОЕЗИЯТА 

 В рамките на тържеството по случай 200-
годишнината от рождението на Луи Брайл, в 
Пловдив се състоя и промоцията на третия 
сборник със стихове на поетичния клуб 

„Вдъхновение” на авторите със зрителни и слу-
хови увреждания „Бряг на любовта”. Членовете 
на клуба с вдъхновение рецитираха свои сти-
хотворения. Наистина, не всички владеят худо-
жествените похвати на стихотворната форма – 
не намират лесно римата, ако я намерят, откло-
няват се от основната мисъл, малцина си слу-

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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17 ЯНУАРИ – АНТОНОВДЕН 
 

 Народът в Бъл-
гария чества Анто-
новден на 17 януари 
за предпазване от 
болести. Жените пра-
вят и раздават питки, 
намазани с мед или 
маджун. Това чества-
не е свързано с на-
родната представа за 
Свети Антоний като 
покровител на чума-
та и всички болести 
изобщо. В народния 

светоглед на българите Свети Антоний и Свети 
Атанас са тясно свързани - счита се, че са два-
ма братя-ковачи и някъде (Поповско) празни-
ците им се означават с общото название сладки 

и медени; а в Пиринско се вярва, че всички бо-
лести се събират на Антоновден, а на следва-
щия (Атанасовден) тръгват по хората. В Разг-
радско (където празникът е известен и като Ле-
линден заради табуираното име на болестта – 
леля), има обичай две медени питки да се дават 
на съседи, а третата остава на тавана за чумата 
("за лелята", за "боляUта"). Пак за здраве жените 
избягват да работят. 
 Именници на Свети Антоний са Антон 
(старо римско родово име, означаващо 
"безценен, неоценим, който няма цена") Анто-
ния, Антоан, Антоанета, Антонина, Андон, Ан-
дония, Донка, Дона, Тончо, Тонка, Тонко, 
Тони. 
 

18 ЯНУАРИ – АТАНАСОВДЕН 
 
 Атанасовден е 
християнски празник, 
на който се почита па-
метта на Свети Атана-
сий Велики. Българска-
та православна църква 
го отбелязва на 18 януа-
ри. В народните вярва-
ния Свети Атанас е 
представен като власте-
лин на снеговете и ле-
довете. Счита се, че от 
този ден нататък зимата 
започва да си отива. 
Облечен с копринена риза, той отива в плани-
ната на своя бял кон и се провиква: "Иди си, 
зимо, идвай, лято!" Затова и празникът е извес-
тен като "Среди зима".  
 Атанасовден, както и Антоновден, се по-
чита като патронен празник от ковачи, железа-
ри, ножари и налбанти, а заедно с това и като 
празник за умилостивяване на чумата , шарката 
и синята пъпка (антракс). За умилостивяване на 
шарките се пекат питки, които се надупчват с 
вилица, за да не се "надупчат" децата от шарка. 
Жените спазват същите забрани, които характе-
ризират Антоновден. На Атанасовден в Тракия 
се заколва черно пиле или кокошка, което се 
приготвя с ориз и се раздава на съседи и близки 
против болести. Перата се запазват, защото се 
вярва, че притежават лечебна сила. В някои ра-
йони на страната моми и ергени излизат на по-
ляните, връзват люлки, пеят, играят хора. 

жат с многообразието на метафората, с изграж-
дането на стилистични фигури, но това е обяс-
нимо. Незрящите автори не са имали тази въз-
можност да четат големи поети, да се запознаят 
творчески със създаването на видовете худо-
жествени произведения. Това иска време, мно-
го четене, а зрителната им недостатъчност не 
им позволява да вършат всичко това. Все пак те 
са постигнали много, защото амбицията и воля-
та им са големи и водят до преодоляването на 
ред препятствия. Тези поетични творби, наме-

рили място в сборника, се изявяват с голямо 
поетическо чувство, вдъхновението им не ги 
напуска, въображението също е на висота. Тези 
хора обичат поезията, живеят с нея, изживяват 
душевна наслада от това, което умът и сърцето 
са сътворили. Тази поетическа жар се разпалва 
и трайно се насажда от клуб „Вдъхновение” от 
неговата поетична ръководителка, сама авторка 
на хубави стихотворения – Калинка Ковачева. 

Костадин ПАПАЗОВ – 
 член на клуб „Вдъхновение” 
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САЛАТА ОТ РИБА С ЯЙЦА 
/предложение на Златка Ганева от Добрич/ 

 
 Продукти: 1 варена риба, 5-6 картофа, 3 яйца, 3-4 кисели краставички, 5-6 с.л. майонеза, 
зелена салата, 3 с.л. оцет, 2 с.л. олио, черен пипер, сол. 
 Начин на приготвяне: Рибата се обезкостява, яйцата и картофите се сваряват и обелват. 
Краставичките се нарязват на ситно. Всички продукти се разбъркват с майонезата, добавят се 
подправките. Сервира се върху зелена салата. 

 
ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА С БРОКОЛИ 

/предложение на Антония Дюлгерова от Сливен/ 
 

 Продукти: 600 гр. пилешки дробчета, 600 гр. броколи, 50 гр. масло, 4 с.л. брашно, 2 глави 
лук, 220 мл. сухо червено вино, изсушен риган, черен пипер и сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Броколите накъсваме на розички, сваряваме ги за 10 мин. в подсо-
лена вода и ги отцеждаме. Посоляваме дробчетата, оставяме ги за 5 мин. и после ги овалваме в 
брашното. Изпържваме ги в масло заедно с нарязания лук до златисто. Заливаме ги с виното и 
слагаме подправките. Разбъркваме, слагаме броколите и след 5 мин. сваляме ястието от котлона. 
 

ПИЛЕ В ПАЛАЧИНКА 
/ предложение на Ваня Петкова от Добрич/ 

 
 Продукти: Половин пиле, 250 гр. гъби, 1 глава лук, 1 морков, черен пипер, 10 палачинки, 3 
яйца, 1 кофичка сметана, 200 гр. кашкавал, сол. 
 Начин на приготвяне: Пилето се сварява и обезкостява. Нарязва се на парчета. Нарязаните 
лук, морков и гъби се задушават, овкусяват се със сол и черен пипер и се добавят към пилето. 
Върху всяка палачинка се слага от сместа и се завива в „бохча”. „Бохчите” се нареждат в намаз-
нена тавичка и се заливат с яйцата, разбити със сметаната. Поръсва се с настъргания кашкавал и 
се запича в загрята фурна. Поднася се със салата и бяло вино. 
 

ЯБЪЛКОВ ПАЙ 
/предложение на Върбинка Станкова от Шумен/ 

 
 Продукти: 1 кг. ябълки,400 мл. прясно мляко, масло за подмазване на тавата, 4 с.л. брашно, 
3-4 яйца, 3-4 с.л. захар /на вкус/. 
 Начин на приготвяне: Обелваме и нарязваме ябълките на тънки резенчета.  Слагаме ги в 
подмазана с масло тавичка и ги печем. Да се има предвид, че ябълките, като се изпекат, се свиват, 
затова трябва добре да покрият дъното на тавичката.  Отделно разбиваме яйцата, млякото, браш-
ното и захарта. Като се изпекат ябълките, сипваме сместа  и печем, докато хване кафява коричка. 
 

КРЕМ ОТ ТИКВА 
/предложение на Тодорка Атанасова от Добрич/ 

 
 Продукти : 500 гр. тиква, пакет суха сметана, 1 ч.ч. захар, ½ ч.ч. смлени орехи. 
 Начин на приготвяне: Тиквата се сварява, пасира се и се подслажда, прибавят се орехите. 
Отделно се разбива сметаната и постепенно, с леко разбъркване, се смесва с тиквата. Изсипва се в 
порционни чаши и по желание се гарнира със сметана или плодове. 
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КАК ДА ПОДДЪРЖАМЕ МЕБЕЛИТЕ 
 

 - За да не бъдат нападани мебелите от дървояд, изтривайте ги от време на време със 
смес от равни части амоняк и терпентин. 

 - Петната от вода по политурата опитайте да изчистите, като ги посипете с пепел от 
цигара и след това изтрийте с обгорена на пламък коркова тапа.  Друг начин е да натопите 
влажна кърпа в утайка от кафе и да се изтрие петното. След това мястото се изтрива с мека 
фланелена кърпа. 

 - От време на време забърсвайте полираните мебели с кърпа, натопена в препарат за 
полиране. 

 - Петната върху лакираните мебели може да почистите, като ги изтриете с кърпа, нато-
пена в топло прясно мляко. След това ги избършете с мека кърпа, натопена в малко зехтин. 

 - Тапицираните с кадифе или плюш мебели минете първо с прахосмукачка, а след това 
избършете тапицерията с намокрена и добре изцедена гюдерия. 

 - За да почистите и освежите мебелите, тапицирани с естествена кожа, е нужно: 

 а/ С кърпа, натопена в смес от 1 част оцет и 3 части олио се търка енергично, с кръгови 
движения. След един час се изтрива със суха кърпа. 

 б/ Намазва се тапицерията с пяна от разбит белтък. Тя ще върне естествения блясък на 
кожата. 

 в/ Изтрийте ги с памучна кърпа, натопена в неварено мляко. То не само почиства, но и 
дава блясък и подновява кожата, особено ако е светла. 

 

ДОМАШНИ ХИТРИНКИ 

 

 - Ако ви спадне гласът, то можете да си помогнете по следния начин: 

 а/ В чаена чаша прясно мляко поставяте лъжичка сода за хляб и правите гаргара. 

 б/ Една чаша прясно мляко разбиваме с един жълтък и една лъжица мед и го пием на 
глътки. 

 - Лютеница или доматено пюре ще запазим по-дълго време в хладилника , като им 
прибавим малко олио. 

 - Не трябва да съхраняваме бананите в хладилника , защото почерняват. 

 - Засъхнала боя за обувки ще освежим, като й сипем прясно мляко. 

 - Неприятната миризма в кухнята можем да премахнем, като сложим върху топъл кот-
лон щипка захар, сол или резанче ябълка. 

 - Бели тъкани могат да се натопят в неварено мляко или оцет. 
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СЛАДОЛЕД СЛЕД РАК 
 
 

 Учени от Нова Зеландия разработват сладолед, който е 
толкова добър за здравето, че може да бъде предписван като 
лекарствено средство, предаде Ройтерс. Изследователите от  
университет в Окланд работят с производителя на млечни про-
дукти Fonterra за създаването на „медицински десерт”, който 
може да бъде използван в борбата със страничните последици 
от химиотерапията при боледуващите от рак. Сладоледът 
„Презареждане” използва активни съставки от млечни продук-
ти, за да се справи с диарията, анемията и липсата на апетит 
при хора, които са подложени на химиотерапия. Участниците 
в изследването изяждат всеки ден по 100 гр. от ягодовия де-
серт. „Биоактивните млечни съставки, разработени за 
„Прераждане”, имат уникалното качество да помогнат на тяло-
то в борбата със страничните ефекти от химиотерапията”, 
 заявява Джеръми Хил, представител на Fonterra, която контролира около една трета от износа на 
млечни продукти в Нова Зеландия. 
 

 
94-ГОДИШНА БАБА ЗАВЪРШИ ПРАВО В ИТАЛИЯ 

 
 Студентка на 94 години взе диплома по право в университета в Урбино, Централна Италия 
и планира да продължи образованието си, съобщи ректорът на университета. Според ректора 
Стефано Пивато, Адриана Джанили е пример за постоянство за останалите студенти. 
„Благодарение на забележителната си дипломна работа за насилието върху жените и отличните 
си оценки от изпитите, ние дадохме на г-жа Джанили най-добрата възможна оценка” – заяви той. 
Възрастната дама, която вече има диплома по източни езици, политология и отскоро право, смята 
отново да  се запише в университета, за да специализира в областта на правото. Според г-н Пива-
то, тя показва невероятна живост и бистрота на ума и човек може да и даде с 20 години по-малко. 
Той смята, че г-жа Джанили се е интегрирала много добре сред останалите студенти, чиято сред-
на възраст е около 20 години. 

 
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ: 

 
 

 СЪНЯТ на охлювите може да продължи до 3 години. 
 ВЕНЕРА е единствената планета, въртяща се обратно на часовниковата стрелка. 
 ЧОВЕКЪТ има по-малко мускули от гъсеницата. 
 НАЦИОНАЛНИЯТ оркестър на Монако е съставен от повече хора,  
 отколкото е армията им. 
 АВСТРАЛИЙСКАТА монета от 50 цента е направена от сребро, струващо 2 долара. 
 ЕДИНСТВЕНО маймуните, делфините и човекът могат да разпознаят себе си в огледалото. 
 ЖИРАФИТЕ могат да почистят собствените си уши със своите езици. 
  СЛЮНКАТА на човек може да достигне скорост до 170 км/ч. 
 ПЪРВИЯТ светофар в Япония светел жълто за „спри” и червено за „тръгни”. 
 МОРСКАТА котка е единствената риба, която съзнателно може да мига с очи. 
 СОЛТА в океаните е достатъчна да покрие всички континенти. 
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Ц И Ф Р О Р Е Б У С  №  7 

 
   При правилно заместване на цифрите от таблицата с букви, съставляващи поместените по-
долу ключови думи, ще прочетете чудесна калмикска пословица. 
 
I. Място за мотоциклетни състезания             12, 5, 6, 21, 4, 13, 1, 8, 7 
II. Инструмент за копаене                                  2, 23, 20, 9, 17, 11 
III. Доклад за извършена работа                         26, 27, 40, 3, 33 
IV. Тътнеж, бучене                                               35, 15, 42, 19, 10 
V. Магаре / остар./                                               32, 14, 30, 16 
VI. Военачалник в Османската империя            31, 18, 24, 25 
VII. Увивно речно растение                                  22, 41, 34, 37, 36 
VIII. Частица при възвратните глаголи                 28, 43 
IX. Телефонно обаждане                                      38, 29, 39  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
 

ВЪПРОС НА ТРИ ГВИНЕИ 

 В антикварно магазинче Гладстон се загледал в портрет на благородник от ХVІІ в.., но на-
мерил цената за много висока и не го купил. Скоро след това видял платното в гостната на богат 
лондонски търговец. 
 - Радвам се, че обърнахте внимание на този портрет - казал домакинът. - Това е един от пра-
дедите ми, министър при кралица Елизабет. 
 - Ако беше три гвинеи по-евтин, можеше да стане и един от моите прадеди - казал в отговор 
Гладстон. 

 

БАЛЗАК И ЖЕНИТЕ 

 Веднъж поканили Балзак в отбрано общество. Тъй като това се случвало рядко, той бил в 
много добро разположение на духа, шегувал се, остроумничел и спечелил възхищението на всич-
ки жени. 
 - Вие сте най-добрият познавач на женския свят! – казала възторжено домакинята. 
 - Може би! – отговорил писателят. – Аз например, само като видя една жена, мога подробно 
да опиша целия й живот. 
 - Ах, моля ви! – извикала уплашено домакинята. – Говорете по-тихо, да не чуват другите! 

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 
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