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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ 

ДО 
Г-Н ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА  
АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАРАПАНОВ, 

 
Приемете моите поздрави по случай Международния ден на хората с увреждания - 3 де-

кември. Поздравявам Ви за усилията, полагани от Вас и вашите сътрудници за съвместната рабо-
та в посока пълноценно интегриране на хората с увреждания. 

На този ден общественото внимание е насочено към проблемите на хората с увреждания и 
зачитане на правата им, както и тяхната интеграция във всички аспекти на обществения живот - 
социални, икономически и културни. По традиция се организират прояви, с които хората с ув-
реждания напомнят за своите проблеми, но и показват възможностите и способностите си. 

Уверявам Ви, че политиката на Министерство на труда и социалната политика е насочена 
към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по 
признак „увреждане", осигуряване на равни възможности и права, пълноценно и активно участие 
в обществения живот. Основен акцент през следващата година ще бъде даден на развитието на 
социалните услуги и финансовата подкрепа, която ще се предостави за ползването им. 

Изграденото между нас сътрудничество е пример за проява на социална отговорност в 
днешните нелеки времена. Убеден съм, че положените усилия и постигнатите резултати до мо-
мента са решителна крачка за достигане на европейските стандарти в грижата за хората с увреж-
дания. 

Ролята на успешното партньорство между държавните институции и неправителствените 
организации е все по-важна. Това очертава верният път за успешното преодоляване на всички 
бариери за интегриране на хората с увреждания. 

Като Ви честитя днешния празник, Ви пожелавам успех в благородната дейност, на която 
сте се посветили. 

 

София, 3 декември 2010 г.  

С уважение: Тотю Младенов      
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ВОДИМ УПОРИТА БОРБА 

ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С  

УВРЕЖДАНИЯ! 
 

 Конвенцията за правата и за достоен живот на хората с уврежда-

ния е задължителен документ за всички европейски страни и наши-

те управници ще бъдат принудени да го подпишат. 
 
 - Госпожо Събева, моля Ви да се представите на нашите читатели! 

 - Винаги започваме с представяне на различни постове, които заемаме и аз този път реших 
да наруша това статукво и да започна с това, че съм съпруга и майка на двама прекрасни сина. 
По-големият е с тежка форма на епилепсия. Председател съм на Асоциация на родители на деца с 
епилепсия и зам. председател на НСИХУ, избрана от квотата на национално представителните 
организации. 
 - Каква оценка бихте дали на отиващата си 2010 година по отношение дейността на 

национално представителните организации на и за хората с увреждания в стремежа им 

към постигане на достоен живот на хората с увреждания у нас и за успешната им реализа-

ция в обществото? 
 - Много усилена работа свършихме, много борба за запазване на вече отвоювани права за 
хората с увреждане водихме. Много положителното, което се случи, е работата в екип на органи-
зациите и взаимната подкрепа в решаването на различните казуси. 

- Известно е, че НСИХУ води активен и напрегнат диалог с правителството относно 

правата на хората с увреждания. Какво през годината можете да отчетете като постиг-

нат успех в неговата дейност и в какво не е регистриран напредък или е допуснато връщане 

назад. Докъде достигна решаването на проблема за ратифицирането на Конвенцията на 

ООН от декември 2006 година за правата на хората с увреждания? 
 - Много трудна бе годината в тази насока. Много срещи и много разговори проведохме за 
постигане на целите. В края на годината можем да кажем, че диалогът, който беше прекъснат, е 
възстановен. Един от успехите е запазване на плащанията за хората с увреждане (което се нарича 
втора инвалидна пенсия) без подоходен критерий. Сформирани са работни групи за написване на 
Стратегия за трудова заетост на хората с увреждане, за достъпно и качествено образование и гру-
па за изработване на механизъм за пенсиониране на родители, грижещи се за деца и други лица с 
увреждане. 
 - Според вас, има ли надежда ратификацията на Конвенцията на ООН от декември 

2006 година за правата на хората с увреждания да бъде ратифицирана от българският пар-

ламент? 

 - С министър-председателя г-н Бойко Борисов водим разговори по един основен въпрос: 
определяне на дата за ратификация на Конвенцията на ООН за правата и достоен живот на хората 
с увреждане. Това е първият документ, който Европейската общност ратифицира на 26.11.2009 г. 
Той е задължителен за всички Европейски страни. Рано или късно Конвенцията ще бъде ратифи-
цирана. За нас е важно да е по-бързо, за да се започне истинската работа по синхронизация на на-

 ВЕСКА СЪБЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С 
ЕПИЛЕПСИЯ И ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИХУ 
ПРЕД СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА”: 
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шите закони и нормативни актове, без да има възможност за отклонение или забавяне във време-
то. 
 - Какво е Вашето становище: сляпо-глухите, съгласно ЗИХУ, чл.44, ал.1, т.4, имат 

право на интерпретатори-придружители, а в ППЗИХУ от 25 май 2010 г., чл.53б, на тях им 

се признава само правото на 5 лева на час за придружител, както на слепите. Считате ли, 

че НСИХУ трябва да настоява пред правителството да промени правилника съгласно ЗИХУ 

и сляпо-глухите от 2011 г. да получават 13 лева на час, от които за интерпретатор – 8 лева 

(както е за глухите за преводач) и 5 лева за придружител на слепи? 

 - И до този момент ние сме подкрепяли искането за интерпретатори-придружители при сля-
по-глухите. Много е важно в България да започне да се прави индивидуална оценка на хората с 
увреждане и те да получават подкрепа за тези услуги, от които имат необходимост. 
 - Вашите пожелания към хората с комбинирани зрително-слухови увреждания, члено-

ве на НАСГБ, в навечерието на коледно-новогодишните празници. 

 - Да са живи здрави, те и техните семейства! Много щастливи усмивки и приятно посреща-
не на празниците! 

Въпросите зададе: Емил Пехливанов  

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

 Държавите, които членуват в ООН и 
международните организации, са призовани 
да честват Международния ден на хората с 
увреждания и да провеждат постоянни ме-
роприятия за 
интегриране-
то им в об-
ществото. 
Всяка година 
денят се фо-
кусира върху 
определена 
тема: Така 
например 
през 1998 г. 
темата е 
"Изкуство, 
култура и независим живот". През 1999 г. - 
"Достъпност за всички в новото хилядоле-
тие". 2000 г. - "Да направим информационни-
те технологии да работят за всички". 2001 г. - 
"Пълно участие и равенство: Призив за пред-
ставяне на нови подходи за оценка на напре-
дъка и оценка на резултатите". 2002 г. - 
"Независим живот и устойчив поминък". 
2003 г. -"Нашият собствен глас". 2004 г. - 
"Нищо за нас, без нас". 2005 г. - "Правата на 

хората с увреждания: действие в развитие". 
2006 г. - "Достъпност в информационните 
технологии". 2007 г. - "Достойни условия на 
труд за хората с увреждания". 2008 г. - 

"Конвенция за 
правата на хората 
с увреждания: дос-
тойнство и спра-
ведливост за всич-
ки нас". 2009 г. - 
"Да направим 
включващи целите 
за развитие на хи-
лядолетието: Ов-
ластяване на лица-
та с увреждания и 
техните общности 
по целия свят" 

 За настоящата 2010 г. темата на Между-
народния ден на хората с увреждания е - 
"Спазване на обещанието: Равно третиране 
на уврежданията в Целите за развитие на хи-
лядолетието до 2015 г. и след това". 
Извлечения от Конвенцията за правата на 
хората с увреждания на ООН, приета през 
декември 2006 г. в текстовете, споменава-
щи сляпо-глухотата и нейните потребнос-

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА  
С УВРЕЖДАНИЯ 

Денят е обявен през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН 
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ти: 

Чл. 24 „Образование”, точка 3, подточка 
(в): „Гарантиране, че образованието на лица 
и особено деца, които са слепи, глухи или 
сляпо-глухи, се извършва на най-
подходящите езици, начини и средства за ко-
муникация за индивидите и в среда, която да 
увеличи до максимум академичното и соци-
алното развитие.”  

 Чл.2 „Определения”: За целите на нас-
тоящата Конвенция: “Комуникация” включва 
всякакви езици, визуално представяне на 
текст, брайлова азбука, тактилна комуника-
ция, уголемени шрифтове, достъпни мулти-
медии, както и всякакви писмени, звукови, на 
опростен език, дикторски, допълващи и ал-
тернативни способи, средства и формати за 
комуникация, включително достъпни инфор-
мационни и съобщителни технологии. Поня-
тието“Език” включва говоримите и жестови 
езици, както и всякакви други форми на не 
говорим език.  

 Чл. 21 „Свобода на изразяването и 
мнението, и достъпа до информация”: Дър-
жавите-страни трябва да предприемат всички 
подходящи мерки, за да гарантират, че хората 
с увреждания могат да упражняват правото 
на свобода на изразяването и мнението, 
включително свободата да говорят, получа-
ват и споделят информация и идеи наравно с 
останалите и чрез всички форми на комуни-
кация по техен избор, според определението 
в член 2 на настоящата Конвенция, включи-
телно чрез: 

 (а) Предоставяне на информация, 
предназначена за широката общественост, 
на хората с увреждания в достъпни форма-
ти и технологии, подходящи за различни 
видове увреждания навременно и без до-
пълнително заплащане; 

 (б) Приемане и улесняване на ползва-
нето на жестовите езици, брайлова азбука, 
уголемяваща и алтернативна комуника-
ция, и всички други достъпни средства, 
начини и формати на комуникация по те-
хен избор, от хората с увреждания в офи-
циални съобщения; 

 (в) Призоваване на частните предпри-

ятия, които предоставят услуги за широ-
ката общественост, включително чрез ин-
тернет, да предоставят информация и ус-
луги в достъпни и ползваеми формати за 
хората с увреждания; 

 (г) Окуражаване на масовите медии, 
включително доставчиците на информа-
ция чрез интернет, да правят своите услу-
ги достъпни за хората с увреждания; 
 (д) Признаване и пропагандиране на 
ползването на жестовите езици. 

 Чл. 9 „Достъпност”. т. 2: Държавите-
страни трябва също така да предприемат под-
ходящи мерки за: 

 (e) Предоставяне на форми на помощ с 
участието на живи помощници и посредници, 
включително водачи, четци и професио-
нални жестомимични преводачи, за да се 
улесни достъпът до сградите и учрежденията, 
отворени за обществеността;  

 Чл. 19 „Самостоятелен живот и 
включване в общността”: Държавите - 
страни по настоящата Конвенция, признават 
равните права на всички хора с увреждания 
да живеят в общността, с равни на всички ос-
танали възможности за избор, като се задъл-
жават да предприемат ефективни и подходя-
щи мерки за улесняване на пълноценното уп-
ражняване от хората с увреждания на това 
тяхно право и пълното им включване и учас-
тие в общността, включително чрез осигуря-
ване на: 

 (a) Възможност за хората с увреждания 
да избират, равноправно с всички останали, 
местожителство си, къде и с кого да живеят, 
като не биват задължавани да живеят при 
конкретни условия; 

 (б) Достъп на хората с увреждания до 
набор от служби за социално подпомагане, 
у дома, по местоживеене или други, вклю-
чително до лично съдействие за тяхното 
живеене и включване в общността, за пре-
дотвратяване на тяхната социална изола-
ция и сегрегация; 

 (в) Комунални услуги и обществени 
обекти за населението, които да са еднакво 
достъпни за хората с увреждания по начин, 
съобразен с техните нужди. 
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ХАПТИЧНОТО ОБЩУВАНЕ – ВРЪЗКАТА НА  
СЛЯПО-ГЛУХИЯ СЪС ЗАОБИКАЛЯЩАТА ГО СРЕДА 

 Хаптичното общуване представлява 
описателна система и се използва от интерпре-
таторите-придружители, за да предоставят на 
сляпо-глухия бърза и детайлна информация от-
носно заобикалящата среда, вътрешното или 
външното пространство, хората, които са около 
него и техните действия в момента. Наречено е 
„хаптично общуване”, „хаптична система” или 
„хаптика”, като терминът произлиза от гръцка-
та дума „хапкитос”, която означава „осезание”. 
Използват се неутралните зони на тялото. Пре-
водачите подават предварително уговорени ус-
ловни сигнали и хаптични знаци, чертаят по 
гърба карти и схеми на заобикалящата среда. 

Предимството на хаптичната система е, че мо-
же да се използва с които и да са други методи 
на общуване (например устна реч, писане по 
дланта, жестомимика, тактилен жестов език), 
като заедно с тях, добавя информация за заоби-
калящата среда, а останалите методи се използ-
ват за интерпретиране думите на събеседника. 
 Думата „тактилен” произлиза от латински 
език и също означава „осезание”. В областта на 
сляпо-глухотата термините „хаптично общува-
не” и „тактилен жестов език” са различни. Так-
тилният жестов език е метод, при който сляпо-
глухия поставя ръцете си на ръцете на говоре-
щия, докато съобщението се предава чрез жес-

тове. Тактилното опознаване е начина, при кой-
то сляпо-глух или сляп човек използва осезани-
ето на ръцете си, за да си представи формата и 
границите на околната среда. При хаптичното 
общуване сляпо-глухият не опознава сам так-
тилно заобикалящата среда, а получава инфор-
мация за средата, за нейните форми и граници, 
чрез докосванията на друг човек.  
 Терминът „хаптичен” е бил предложен от 
д-р Рита Лахтинен от Финландия. Д-р Лахти-
нен, която е научен работник, заедно със съп-
руга си Ръс Палмър - сляпо-глух музикант, са 
организирали група за изследване на хаптично-
то общуване във Великобритания и Финлан-

дия. 
 Концепцията за хаптично об-
щуване е била въведена сред сляпо-
глухите в Норвегия от г-жа Трин 
Нес, която е била сляпо-глуха, с ос-
татъчно зрение. След смъртта й през 
2007 г., професионалните преводачи 
по жестомимичен език и интерпре-
татори-придружители на сляпо-
глухи г-н Фруде Гравнингсмир и г-
жа Бьорге Хилдебьорг, основават 
организацията „Хапти - Ко”, която 
се занимава с проучване на хаптич-
ното общуване в Норвегия и про-
веждане на обучителни семинари в 
организациите на сляпо-глухите, 
както и в семейства на сляпо-глухи. 
Специалисти от „Хапти-Ко” обуча-
ват студенти от бакалавърската спе-
циалност „Преводач по жестомими-

чен език”.  
 Какво представляват хаптичните сиг-
нали, знаци и жестове? 

Общуването с хаптични сигнали не е 
ограничено до жестове, които се усещат чрез 
поставяне на дланите на слушателя върху ръце-
те на говорещия. Хаптичните сигнали могат да 
бъдат възприети чрез множество „неутрални 
знакови зони”, като се използват други части 
на тялото.  

Хаптичните сигнали основно допълват 
говоримата или жестовата дума с цел да се даде 
още информация за конкретната ситуация. 
Хаптичното общуване използва нервните клет-
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ки на кожата, усещанията и възприятията за 
натиск, температура, посока и форма, а също 
така се използва и кинестетичното усещане на 
тялото за движение и баланс.  

По този начин хаптичното общуване мо-
же да се използва дори и като хаптичен жестов 
език от сляпо-глухи, живеещи в среда, където 
начинът на общуване на сляпо-глухите е поз-
нат и добре приет.  

При използването на хаптика е добре да 
се има предвид, че всеки индивид има различ-
ни усещания за приятно и неприятно, с които 
трябва да се съобразяваме – както по отноше-
ние на зоните на тялото, така и по отношение 
на натиска, който използваме. Разбира се, нуж-
но е определено ниво на натиск, за да се възп-
риеме добре хаптичният сигнал. Използват се 
петте неутрални зони на тялото: гърба, горната 
част на ръката, дланта, коляното и стъпалото. 
Не е прието да се използват личните зони на 
тялото: отпред от врата до коленете, не се из-
ползва и зоната под кръста, и по-надолу.  

Кои са петте хаптични комуникаци-
онни зони: 

1) Рамото и горната част на ръката: 
- тя се използва за писане на имена, наз-

вания на предмети и др. 
- зоната между лакътя и рамото се из-

ползва за показване на височина, ниво и коли-
чество 

2) Горната част на гърба или целия гръб: 
- използва се за чертане на карти, като 

стая – малка квадратна зона, или заобикаляща-
та среда (големи външни или вътрешни прост-
ранства) 

- горната част на гърба между раменете 
се използва за показване на посока, ляво и дяс-
но. По продължение на гръбначния стълб се 
показва посоката „право напред”. 

3) Ръката и дланта: 
а) Ръката като модел за лицето 
- може да се използва за изобразяване на 

изражения на лицето, или за създаване на кар-
ти, локализация на предмети в заобикалящата 
среда. Използва се по същия начин както гърба. 

б) Ръката като индикатор за отговори: 
За показване на жестовете за „да/не”, 

„чакай”, „какво”, и за изписване на имена бук-
ва по буква, думи и др. 

4) Отпред на коляното, от външната му 
страна: 

В седнало положение се използва за об-

ратна връзка - отговор (да, не, какво), усмихва 
се / сърдит е, уста / смях, писане буква по бук-
ва, инициали и др. 

5) Предната част на ходилото – когато 
интерпретаторът и сляпо-глухият са застанали 
един до друг – стъпало до стъпало, се използва 
за отговори „да / не”  
 Хаптичните комуникационни зони са 
свързани с неутрални знакови контактни 
зони на тялото. Цялата предна част на тяло-
то, от врата до коленете, е червена зона, т.е. 
не е неутрална. 
 Усещането за допир е силно индивидуа-
лен процес. След проучвания и обсъждане, са 
определени тези пет комуникативни зони, 
предназначени за хора, активно използващи 
хаптичното общуване. Важно е да се работи 
съвместно с човека, който се интересува от из-
ползването на хаптично общуване, за да се ус-
танови кои комуникативни зони той предпочи-
та, респективно – не желае да използва. Пове-
чето хора възприемат гърба, раменете и горна-
та част на ръката като по-удобни места и по-
лесни за възприемане и привикване.  

Също така е важно да се знае, че силата 
на натиск, която се изисква, ще бъде строго ин-
дивидуална. Дадени сигнали едно лице възпри-
ема като слаби, а това обърква и разсейва, до-
като друг човек може да ги възприема дори ка-
то болезнени. За да се определи индивидуална-
та чувствителност на лицето, се изпълнява уп-
ражнение, при което интерпретатор-
придружителят рисува фигури върху гърба на 
сляпо-глухия, а той от своя страна рисува възп-
риетото върху хартия. Използването на хаптич-
ното общуване изисква сътрудничество и доб-
ро взаимодействие между всички участници. 
 Всичко това идва да подскаже, че хаптич-
ният начин крие в себе си много възможности 
за успешна комуникация със сляпо-глухите, че 
трябва да се изучава все по-задълбочено и да 
заема все по-голямо място при обучението на 
сляпо-глухите в различните начини на общува-
не. 
 

Светлозар ПАРАПАНОВ - 
координатор на Националната асоциация на 

сляпо-глухите в България, методист на На-
ционалния център за рехабилитация на сля-

по-глухи „Хелън Келър” 
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 Поетичният клуб „Вдъхновение”, към На-
ционалната асоциация на сляпо-глухите, е учре-
ден на 17-ти декември 2005 г. в Пловдив. На 
промоцията на първата книжка на сляпо-
глухите поети – „Хоризонти”, се роди идеята за 
създаването му. Това бе спонтанно хрумване на 
Лушка Маджарова, но всички го одобрихме с 
възторг. Учредителите бяхме 11: Аврам Авра-
мов от Велико Търново, Боряна Коскина от Ка-
занлък, Елена Гутман от Пловдив, Панайот Ди-
митров от Русе, Лушка Маджарова от Лъки, Ка-
линка Ковачева, Марийка Атанасова, Марийка 
Костова, Кръстинка Петрова, Господин Фили-
пов и Светла Маринова от Добрич. Към момен-
та броят на членуващите е 30. Името на обеди-
нението ни – „Вдъхновение”, даде Аврам Авра-
мов. 
 През 2007 г. издадохме втори сборник - 
„Искри в тишината”, в който участваха 22-ма 
автора. А две години по-късно излезе от печат и 
сборникът „Бряг на любовта”. През същата го-
дина в Добрич се инициира кръгла маса на тема 
„България – древна и млада”. Във форума взеха 
участие 15 автора от цялата страна. Всеки от 
тях представи своя творба, посветена на роди-
ната. В рамките на събитието посетихме някои 
забележителности на града като стария Добрич, 
дома-паметник „Йордан Йовков” и др. Гостите 
имаха възможност да се докоснат до реликвите 
на певеца на златна Добруджа. 
 През 2009 г. клуб “Вдъхновение” взе учас-

тие в литературен конкурс, организиран от Об-
щина гр. Добрич на тема „Морето и любовта”. 
Тук бяха отличени Константин Папазов, Калин-
ка Ковачева, Георги Чернев, Лушка Маджарова 
и Димитър Грудев. 
 През 2010 г. някои от членовете участваха 
в поетичния конкурс „Зрящо сърце”, организи-
ран от Българско национално радио, програма 
„Христо Ботев”, по повод Деня на българската 
писменост и култура 24-ти май. Кирил Дамянов 
от Пловдив бе отличен с трета награда. 
 Наши поети редовно се включват в еже-
годния фестивал за хора с увреждания в гр. 
Перник, като печелят престижни награди. Гор-
деем се с Георги Чернев от София, Кирил и 
Димка Дамянови от Пловдив, Иван Минков и 
Станчо Станчев от Варна, Светла Маринова от 
Добрич, Искра Пръшева от Белица и др. 
 Творби на наши поети често са помества-
ни в списанията „Звук и светлина” и „Зари”, във 
вестниците „Кураж” и „Тишина”. 
 Ръководството на Поетичен клуб 
„Вдъхновение” поздравява всички свои членове 
по повод рождения ден на клуба. Пожелаваме 
им здраве и нека вдъхновението да бъде техен 
верен спътник! 

 
Калинка КОВАЧЕВА – 

председател на поетичен клуб „Вдъхновение” 

В ТО-Варна: 

 УСПЕШНИ ИЗЯВИ В САМОДЕЙНОСТТА 

 Вокална група „Нежни 
сърца”  към ТО на НАСГБ в 
морската столица, с ръководи-
тел Ганка Параскевова, неот-
давна участва в националния 
фестивал за стари градски пес-
ни „Ямболска есен”. Бяхме 
посрещнати от непознати, но 
мили и добри хора, които ус-
лужливо ни заведоха до чита-
лище „Пробуда”. Неговата сце-
на  бе определена за изпълните-
лите, в чието сърце живее шла-

герът. Ние, варненци, се явих-
ме с три хорови песни и с два 
дуета. Моя милост, заедно с 
Цонка Трифонова изпълнихме 
песента „Бе тиха лунна нощ”, а 
с Йорданка Станчева – 
„Листопад”. Представянето ни 
бе отлично. Дуетите бяха наг-
радени с диплом, а вокалната 
група – с грамота. И за наша 
голяма изненада и радост, 
единствено ние бяхме покане-
ни от една пенсионерска орга-

низация на гала вечеря. Сред 
музика, песни, танци и шеги 
прекарахме една незабравима 
вечер. 
 От името на малкия ни 
състав и от свое име искам да 
благодаря на новите ни ямболс-
ки приятели г-н Бояджиев и на 
дамите Даниела и Надя за топ-
лия прием. Дължим благодар-
ност и на директорката на фес-
тивал „Нежни чувства” в Плов-
див г-жа Йоргова, където също 

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

ПЕТ ГОДИНИ ПОЕТИЧЕН КЛУБ „ВДЪХНОВЕНИЕ”  
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получихме грамота за добро 
представяне. 
 Трябва да отчетем и още 
една успешна изява на групата 
ни. На фестивала „Листопад на 
спомените” - Варна отново се 
представихме отлично, а на 
следващият ден на първа стра-
ница на вестник „Пенсионери” 
бе поместена наша снимка. 

 И още една мила и радос-
тна среща имахме във Варна. 
На свой ред посрещнахме на-
шите приятели от фолклорен 
състав „Градски свят” – Пер-
ник, с организатор Соня Заха-
риева. В колегиална и приятел-
ска атмосфера прекарахме ня-
колко чудесни часа, говорейки 
си за пеене и музика. Имахме 

дружеска среща и с групата 
„Млади сърца” от Силистра.  
 На всички наши нови 
приятели желая много творчес-
ки успехи в сценичните им 
прояви! 

  
Ганка ПАРАСКЕВОВА – 

ръководител на вокална група 
„Нежни сърца” към ТО-Варна 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
В ТО-Шумен:  

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА НЕЗРЯЩИТЕ  

 Извънредно събрание проведе на 9 ноемв-
ри в салона на читалище „Напредък” местната 
ТО. От страна на ръководството на НАСГБ при-
съства председателят на Контролния съвет Ма-
ринка Маринова. Присъстващите отбелязаха 
идния Световен ден на незрящите (13 ноември). 
По този повод сътрудничката на организацията 
изнесе беседа за живота и дейността на осново-
положникът в обучението на хората с нарушено 
зрение, големият френски педагог Валентин 
Аюи, дал своя огромен принос,   за да се чувст-
ват днес невиждащите като пълноценни гражда-
ни в своите страни. 
 Живец сред членовете на ТО-Шумен вне-
се проведената викторина с въпроси за живота и 
дейността на Хелън Келър и Луи Брайл, както и 

на Националната асоциация на сляпо-глухите в 
България. Хората отговаряха на въпросите с же-
лание, а верните отговори бяха награждавани 
със скромни награди. 
 Информация за дейността на НАСГБ изне-
се г-жа Маринка Маринова. Отговори и на мно-
гобройните въпроси на присъстващите. 
  Събранието избра за делегат на Зонално-
то делегатско съвещание на Североизточна зона 
г-жа Александра Тодорова. За пълномощник 
пък на Общото събрание на НАСГБ, на мястото 
на починалия председател на ТО-Шумен, Цвят-
ко Найденов, бе избран новият председател Ян-
ко Стайков. 

 Върбинка СТАНКОВА- 
сътрудник на ТО-Шумен 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
В ТО-Добрич: 

 ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА ПО СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

 На 22-ри ноември клуб „Детелина” пос-
рещна членуващите в териториалната организа-
ция на сляпо-глухите в града. Дойдоха 30 чове-
ка, провокирани от специалния гост на събитие-
то – директорката на Дирекция „Социално под-
помагане” – Магдалена Миткова и главния спе-
циалист по помощните средства – Лазаринка 
Братованова. Макар и членовете на ТО – Доб-
рич да са добре информирани за техните права 
и придобивки, регламентирани в Закона за со-
циално подпомагане и Закона за интеграция на 
хората с увреждания, въпросите към гостенките 
ни не стихваха. Присъстващите изразиха своето 
възмущение от забраната за осребряване на би-
летите за междуградски автобусен транспорт – 

едно от малкото улеснения, на които се радвах-
ме. Наложи се мнението, че по този начин не се 
спират злоупотреби, а по-скоро не се отчитат 
реалните потребности на нуждаещите се. 
 Обширна дискусия се оформи около усло-
вията и реда за ползване на социалната услуга 
„Личен асистент”. Разяснено ни бе и кой може 
да бъде асистент. Госпожа Миткова сподели, че 
действително има голям интерес към услугата. 
Увери присъстващите, че дирекцията прави 
всичко възможно да подпомага нуждаещите се 
и затова продължават да се разработват проекти 
към оперативни програми в тази сфера. 
 Отново бяха дискутирани проблеми, насо-
чени към картите за БДЖ, винетките на лични 
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автомобили за инвалиди, редът за отпускане на 
дълъг бял бастун, срокът за подмяна на батерии 
за помощните технически средства и пр. Гос-
тенките подчертаха, че е добре всеки индиви-
дуално да проследява лично сроковете за полу-
чаване на тези помощни средства. 

В хода на разговора се изясни фактът, че 
сляпо-глухите за придвижване ще ползват спе-
циални дълги бастуни в червено и бяло. Това е 
по решение на Световната федерация на сляпо-
глухите. Идеята е, да се открояваме от слепите 
и слабо виждащи хора, като към бялото - сим-
вол на незрящите, се прибавя и червеното - 
обозначаващо глухотата.  
 Добре е да отбележим, че ръководството 

на дирекцията винаги откликва позитивно на 
нашите покани и с радост се отзовава на ини-
циативите ни. Госпожа Миткова сподели, че 
следи участията на организацията по фестива-
ли и състезания. Тя изрази своето възхищение 
към борбения ни дух и волята ни за постигане 
на успехи в различни направления. От своя 
страна, ние им подарихме по една стихосбирка 
„Искри в тишината” с наши автографи. 
 Разделихме се с благопожелания за весе-
ли Коледни и Новогодишни празници, като си 
обещахме партньорските ни отношения да не 
стихват и в бъдеще. 

 
Калинка КОВАЧЕВА 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
В ТО-Велико Търново: 

ИСКРИ В ТЪМНИНАТА  

Огънят на ентусиазма у 
великотърновските организа-
ции на ССБ и НАСГБ не угас-
ва. По повод 13 ноември – 
Световния ден на слепите, в 
Клуба на инвалида и пенсио-
нера в града се събраха 40 сле-
пи и сляпо-глухи членове. 
Ненчо Обретенов, председател 
на ТСО на слепите в староп-
рестолния град, разказа нак-
ратко за значението на този 
ден за незрящите по света, а 
Аврам Аврамов описа живота 
на клуба в стихове, които по-
местваме по-долу. Мероприя-
тието завърши с песни, весе-

лие и обилна почерпка. 
На 18 ноември поздравих-

ме нашия културно-масовик 
Аврам Аврамов с неговия 77 
годишен юбилей и му поже-
лахме вечно да гори с творчес-
кия пламък на родолюбеца и 
поддържа живеца в НАСГБ. 

Денят на християнското 
семейство - 21 ноември, отбе-
лязахме с посещение на литур-
гията в катедралния храм заед-
но с президента Стефан Анто-
нов и управителния съвет на 
смесения Лайънс клуб 
„Велико Търново - Арбанаси”. 
Г-н Антонов отправи поздрав 

за празника и за пореден път 
раздаде пакети с храна на над 
50 слепи и сляпо-глухи граж-
дани, а секретарят на клуба,   
д-р Сиракова, обеща безплатен 
преглед на присъстващите 
членове. Всички благодариха 
сърдечно за благотворител-
ността на дългогодишните ни 
приятели от Лайънс клуб и се 
прибраха по домовете си, да 
занесат топлината и вярата в 
добрината на хората, и запалят 
огъня в семейното огнище. 

Димитър СТАНЕВ –
председател на ТО-Велико 

Търново  

ПРАЗНИК В КАВИЧКИ  
Денят на инвалида 
съюзът днес празнува, 
с думи подсладени 
живота му рисува. 
 

На почетна тема 
словата си редуват, 
в бездната на мрака 
душата лекуват. 
 

На улица “Краков” 
гълчава се чува, 
напук на съдбата 
някой там пирува. 

Песен шеговита 
Станев запява, 
с вицове безкрайни 
веселба засява. 
 

От поетесата Фана 
стихове се леят, 
в душата на човека 
като слънце греят. 
 

Членуващата Надка 
е колежка стара, 
със съюзния пламък 
тя остана млада.  

Войводата Ненчо 
в четвъртък ни събира, 
и думи благородни 
за всекиго намира. 
 

С дружината вярна 
в клуба той пирува, 
с душата си широка 
на хората добрува. 
 

На празника в кавички 
признания му правим, 
с думи благодарни 
делата му хвалим.  

Аврам АВРАМОВ  
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 Казвам се Радостина Досева и от тази го-
дина, благодарение на нашата председателка 
Величка Драганова, се явих на ТЕЛК, от къде-
то ми признаха степен на увреждане и бях при-
ета за член на ТО на НАСГБ в Плевен. По пре-
поръка и настояване на г-жа Драганова ме изп-
ратиха на курс по мобилност и брайл в НЦРСГ 
„Хелън Келър” в Пловдив. 
 На страниците на списание „Звук и свет-
лина” искам да изкажа голямата си благодар-
ност за чудесните условия и грижите, които 
бяха положени за мен в центъра. Посрещнаха 
ме много любезно и ме настаниха в комфортна 
стая с всички удобства. Още на следващата 
сутрин започна обучението ми по мобилност. 
 Останах очарована от любезното и прия-
телско отношение на преподавателките Ани и 
Ваня. Всичко в този център е на изключително 
ниво – храна, битови условия, преподавателс-
ки екип, обслужващ персонал. 
  Бързо се научих да се движа сама из сгра-

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВСИЧКО!  дата, да работя с кафе-машината и още куп по-
лезни за мен неща. 
 Благодаря ти, Ани, за търпението и при-
ветливото отношение, което предразполага и 
успокоява! Благодаря и на теб, Ваня, за добро-
то сърце! Бъдете живи и здрави и продължавай-
те да помагате на нас - хората с увредени слух 
и зрение! 
 Искам да изкажа голямата си благодар-
ност и на г-н Парапанов за създаването на този 
прекрасен център на европейско равнище. 
 Благодаря на всички служители за добро-
тата, любовта и грижите за всички курсисти. 
Използвам случая да поздравя ръководството и 
служителите на НАСГБ, преподавателите в 
НЦРСГ „Хелън Келър” и всички членове на 
асоциацията с коледните и новогодишните 
празници и да им пожелая здраве, бодрост и 
много поводи за радост и удовлетворение през 
новата година. 
 

Радостина ДОСЕВА – 
от ТО на сляпо-глухите в Плевен 

МИЛИОНЕРКА СЪМ НА ОБИЧ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ  

 Напоследък всяко излизане от къщи за 
мен се превръща в проблем. Тези стъпала до 
шестия етаж са безкрайни. От някогашното 
намерение да има 
асансьор в блока ос-
тана само шахтата – 
другото отдавна се 
разграби. Аз пък пре-
ди две години пад-
нах, строших си тазо-
бедрената става и ед-
на година бях непод-
вижна на легло. СЕ-
ГА СЕ ДВИЖА, НО 
ЕДВА-ЕДВА, С 
БАСТУН. И като по-
ема по стъпалата на-
горе към жилището 
си, често през ума ми 

минава еретичната мисъл, че може би някога 
трябваше да се противопоставя на решението 
на съпруга ми. Той в своята невероятна доб-

рота и съпричастие 
предложи да разме-
ним апартамента ни 
на втория етаж и да се 
преместим на шестия, 
защото там живееха 
хора с увреждания, на 
които им беше труд-
но. Тогава бяхме мла-
ди, здрави, стълбите 
не бяха проблем, но 
сега… 
 До неотдавна 
живеех с двамата свои 
любимци – кучето 
Чарли и котката Тиги, 
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(от Тигър). В момента остана само Тиги, за-
щото Чарли умря. Донесоха ми го още като 
малко кученце и целият му живот премина 
при мен – искрен и верен приятел. А Тиги я 
имам от пет години. Историята с нея е неве-
роятна. Връщах се веднъж от преглед в по-
ликлиниката, защото бях много вдигнала за-
харта и кръвното. В изтощението си, недалеч 
от дома, приседнах на една пейка, когато усе-
тих, че нещо ме дърпа и се гали в мен. Малко 
котенце! Отнесох го в къщи, внучката ми го 
изкъпа и то цяла нощ спа на главата ми. А на 
сутринта, когато дойдоха от поликлиниката 
за контролен преглед, ОТ КРЪВНОТО МИ 
НЕ БЕШЕ ОСТАНАЛА И СЛЕДА. И до сега 
чувства болките ми и ляга върху тях. Така ме 
лекува. 
 В самотните си дни и нощи имам време 
много да мисля, да си спомням случки от жи-
вота си, от детството. Казвам се Елена Гут-
ман и съм родена в Пловдив. Бяхме пет деца, 
аз съм втората – голямо, задружно, щастливо 
семейство. Майка ми беше тютюноработнич-
ка, баща ми – фотограф. Не бяхме заможни, 
но БОГАТСТВОТО НИ БЕШЕ ОБИЧТА ПО-
МЕЖДУ НИ, ЧЕСТНОСТТА И ДОБРОТА-
ТА. И до ден днешен аз считам добротата у 
хората за най-голямата добродетел. Баща ми 
е от Полша. Когато бягал в България, го арес-
тували във влака, че нямал билет. В купето 
пътували и две монахини и те много го харе-
сали. Той беше много красив – рус, синеок. 
Нарекли го „Гут ман” – хубавец. Това име му 
допаднало и той си го запазил. 
 Завърших Търговската гимназия в 
Пловдив, кандидатствах и ме приеха в Ико-
номическия институт в Свищов. Тогава обаче 
пред нас се изправи финансовият въпрос - 
след мен бяха още три деца и очевидно роди-
телите ми нямаха възможност да ме издържат 
толкова далеч от дома. Затова кандидатствах 
отново, този път в Института за начални учи-
телки в Казанлък. Представих се на изпитите 
блестящо и ме приеха, но само след две сед-
мици ме извикаха, за да ми съобщят, че тряб-
ва да напусна. В тези години завършилите 
търговска гимназия можеха да кандидатстват 
само в специалностите финанси, право и ад-
министрация. Тогава един мой преподавател 
и големият наш писател Чудомир се застъпи-

ха за мен. Написаха писмо до тогавашния ми-
нистър на образованието Карло Луканов, кое-
то аз лично занесох в София. Обясних му как 
стоят нещата и ТАКА, С МИНИСТЕРСКА 
БЛАГОСЛОВИЯ, ПРОДЪЛЖИХ ОБРАЗО-
ВАНИЕТО СИ В КАЗАНЛЪК. 
 Относно запознанството ми с Чудомир, 
то се дължи на пиесите, които пишех. Играе-
ха се в неговото родно село – Енина и той ги 
беше харесал. Тогава беше директор на чита-
лище „Искра” и аз започнах да пея в оперета-
та към това читалище. Той беше великолепен 
човек, добър, с голямо сърце и неизчерпаемо 
чувство за хумор. Спомням си, че именно той 
ме накара да си измисля “прякор” – тогава 
понятието “псевдоним” не беше много позна-
то, и аз се нарекох Гена Дръндарката. След 
като завърших и заминах от Казанлък, про-
дължих да му пращам писма и картички. 
 Учителствах 31 години в с. Кадиево, 
шест години в Столипиново. Пълноценни, 
творчески години. ТОВА, КОЕТО НАЙ-
ВЕЧЕ МИ Е ОСТАНАЛО ОТ ТЯХ, Е ОБИЧ-
ТА НА ДЕЦАТА. Често казвам, че аз съм ми-
лионерка! Милионерка на обич и признател-
ност. Случи се веднъж, след натравяне с хра-
на, линейка трябваше да ме вземе от учили-
щето в Столипиново. Че като ревнаха циган-
четата, плачат, не знаят къде ме откарват. 
Всички вкупом дойдоха до Инфекциозна бол-
ница да ме видят. Преди време пък бях в хра-
нителен магазин за покупки. Взех каквото 
взех и се приближавам до касата, а касиерка-
та ми казва, че сметката ми е платена и ми 
показва един човек, спрял се до вратата. Нали 
не виждам добре, тръгнах към него да му 
благодаря, но той се обърна и бързо се отда-
лечи. Бил е някой от моите ученици. Друг 
един, като ме срещна, ме прегръща и ми дава 
бурканче с мед. Когато ме видят на улицата, 
викат, тичат, прегръщат ме. Не са забравили 
кога е рождения и именния ми ден и идват, 
обаждат се – това не е ли богатство? Това ос-
мисля живота ми. Знаеха, че събирам салфет-
ки и понякога намирам пред вратата си пос-
тавени най-различни – нямало ме е и те са ги 
оставили там. Аз никога не съм посягала или 
нагрубявала мой ученик. Ако бях нещо недо-
волна, наказвах ги с мълчание. Не им гово-
рех, не ги поздравявах и това страшно им 
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влияеше. А иначе се стараех да разнообразя-
вам работата си като учител, да създавам 
творчески личности. Рисувахме, правехме 
картини от различни материали. Аз самата 
развивах талантите си в много посоки – рису-
вах, изработвах картини, пишех стихове и 
пиеси. След като се пенсионирах, създадохме 
група за безплатно обучение на бедни деца, 
на такива с разведени родители, към фонда-
ция „Ташко”. Наричаше се „Добро сърце”. 
Създадохме куклен театър и с него ходехме 
при децата в онкоболницата да им донесем 
малко радост. Така 8 години… 
 Съпругът ми беше техник в Кричим, аз 
учителствах в Кадиево и така се запознахме. 
Той е югославски партизанин. Майчиният му 
род е от Своге, а на баща му – от Скопие и 
той там участвал в антифашистката борба. 
Беше скромен човек, безкрайно добър и бла-
городен, имаше различни медали, отличия, 
заслуги, но никога не е търсил привилегии. 
Почина през 1986 г. от рак. ИМАМЕ ЕДНА 
ДЪЩЕРЯ И ВЕЧЕ ДВАМА ВНУЦИ И ДВЕ 
ПРАВНУЧЕТА – близначки. Днес те са ми 
радостта – на по 4 години са, истински ангел-
чета – красиви, умни, бъбриви. Децата идват, 
наглеждат ме, за всичко мога да разчитам на 
тях. Все пак нещото, за което много съжаля-
вам, е че останах с едно дете…Това беше мое 
погрешно решение. 
 Днес заболяванията ми са много. Исти-
ната е, че от младини злоупотребявах със 
здравето си. Още в Казанлък, за да си пома-
гам с издръжката, ходех да работя нощна 
смяна в копринената фабрика. Денем в инс-
титута, нощем на работа! Така беше и тук, 
когато взехме жилището. Сутринта първа бях 
в училище „Вапцаров”, а вечер – нощна смя-
на в консервния комбинат - трябваше да изп-
лащаме жилището. Големия удар получих 
обаче, когато почина съпругът ми. Неочаква-
но за мен го заварих починал, още не го бяха 
вдигнали в моргата и беше до леглото, в зеле-
на торба. Шокът беше невероятен. Получих 
диабет, заболя и щитовидната ми жлеза, рак 
на гърлото. Два пъти ме оперираха и два ме-
сеца не можех да говоря, бях на кислороден 
апарат. Оправих се благодарение на моя при-
ятелка от Русия, която ми изпрати чрез рус-
кото посолство мумиото - лекарство от изп-

ражненията на прилепите в пещерите, в досег 
със сталактити и сталагмити. Слабост ми бе-
ше да се интересувам от билките и бях приве-
ла още преди 25 години една стара тибетска 
книга за медицина. От НЕЯ НАУЧИХ ЗА 
МУМИОТО, КАК ЛЕКУВА ВСИЧКО, И ТО-
ВА Е ИСТИНА. Бе свикан консилиум, аз пра-
вих изявление, то стана известно в България 
и започнаха да го прилагат. Докторите отна-
чало ми се подиграваха, но като го пих, от 
пчеларското сдружение ме снабдиха и с пче-
лен мед и проговорих, та до ден днешен. На 
много хора съм го препоръчвала. 
 Пострадах и с очите. С ЕДНОТО ОКО 
ИЗОБЩО НЕ ВИЖДАМ, С ДРУГОТО – ЕД-
ВА. Преди година направих операция от гла-
укома и лекарката ми препоръча да вземам 
капките „Форте”. Като ги сложих, получих 
отново сивота. Съветваха ме да я съдя, но аз 
отказах – не го е направила нарочно, искала е 
да помогне. Просто е трябвало да се интере-
сува повече от въздействието на тези капки. 
Не съм добре и с ушите. Някога чувам много 
силно, друг път са съвсем заглъхнали. 
 Всичко това е причина да съм в редове-
те на НАСГБ. Постъпих две години след съз-
даването й. Членувам и в ССБ, но там се чув-
ствам чужда, ПРИ СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ЗА 
МЕН Е НЯКАК ПО-УЮТНО, ЧУВСТВАМ 
СЕ ПОВЕЧЕ НА МЯСТОТО СИ. Въпреки 
всички проблеми, се старая да поддържам 
духа си, да участвам, доколкото мога, в живо-
та и мероприятията на асоциацията. 
 Освен това се старая да се занимавам и 
с моите си работи. ТЕЗИ ЗАНИМАНИЯ МЕ 
КАРАТ ДА ЗАБРАВЯМ БОЛЕЖКИТЕ, 
СТРЕСОВИТЕ СЪСТОЯНИЯ. Сега се мъча 
да сортирам това, което съм писала през го-
дините. Имам издадени около 100 книги на 
различна тематика – стихове, разказчета, по-
вести, фейлетони. Имам още около 25 готови 
неиздадени книги, доста работи се и разпиля-
ха. Например имам една книга – „Разходка из 
Пловдив” – нещо като пътеводител – къде 
може да се отиде, какво да се види в града. 
Нямам обаче пари да я издам. Но, живот и 
здраве да е, все ще му се намери колая… 
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, АНИ! 
 Най-възрастният член на 
ТО на НАСГБ в Добрич, Анка 
Симеонова Радева, е родена на 
5-ти декември 1920 г. в. Доб-
рич. Тоест, в началото на този 
месец тя навърши почетните 
90 години! 
 Трудовата биография на 
Ани минава в мебелното пред-
приятие „Бряст” като полиров-
чик, където работи заедно със 
съпруга си. Има син и дъщеря. 
Остава вдовица от 1966 г. но, 
въпреки неутешимата загуба, 
продължава сама да се справя 
с предизвикателствата в живо-
та. 
 Здравословните й проб-
леми започват през 1975 г. 
Зрението й постепенно нама-
лява и поставената диагноза е 
дегенерация на макулите. С 
течение на времето слухът й 
също намалява. Така от 2000 г. 
Анка Радева е член на терито-
риалната организация на сля-
по-глухите – Добрич. Членува 
също и в териториалната съ-
юзна организация на слепите в 
града. 
 Въпреки сензорните ув-
реждания, Анка Симеонова 
има интересни любими зани-
мания, които запълват дина-
мичното й ежедневие. На дъл-
га алея пред дома си отглежда 
най-различни цветя. С любов и 

старания се грижи за тях, а те 
й се отблагодаряват, като я да-
ряват с красота и приятни аро-
мати. 
  При посещенията си в 
клуб „Детелина”, винаги носи 
букет от актуални за сезона 
цветя. 
 Друго ненадминато ней-
но умение е кулинарството. 
Анка Симеонова е майстор на 
тестените изделия, като пала-
чинки, погачи и др. На органи-
зираните по различни поводи 
кулинарни изложби в терито-
риалната организация тя ре-
довно завоюва първите места. 
Нейни рецепти често са публи-
кувани и в списание „Звук и 
светлина”. 
 През свободното си вре-
ме Анка плете на една или на 
две куки. Под нейните ръце 
излизат интересни ръкохватки, 
блузи, покривки за маси и т.н. 
Тя обича да подарява творени-
ята си и се радва, когато оце-
нят труда й. 
 През 2004 г. и 2005 г. взе 
дейно участие в спортните 
надпревари по физически и 
лекоатлетически дисциплини в 
Пловдив и Добрич, като зае 
трето място в дисциплината 
клякане. Включена е и в гру-
пата „Бодър дух – здраво тя-
ло”, създадена по инициатива 

на Центъра за социална реха-
билитация и интеграция – 
Добрич. 
  Анка Симеонова е сред 
най-редовните активисти в ор-
ганизацията ни. С нейната 
нежна и ненатрапчива усмивка 
тя е предпочитана компания от 
всички. Ние я обичаме и се 
радваме от сърце на дълголе-
тието й. Пожелаваме й здраве, 
спокойни старини и радост с 
нейните трима внуци и пет 
правнуци. И със същата енер-
гия и любов към всичко краси-
во да посрещне и сто-
годишния си юбилей. 
 

Калинка КОВАЧЕВА 

 На 15 ноември 1990 година пристигнах в 

Хелзинки при моите приятели Соня и Калерво 

Туоенсало. С тях се бях запознал през лятото в 

хотел Амбасадор, където работех тогава ка-

то масажист. Няколко дни преди да тръгна за 

Хелзинки най-неочаквано срещнах един човек 

от моето село, когото не бях виждал повече 

от 30 години. Чичо Трифон живееше накрая на 

селото и се занимава с отглеждане на лозя. 

Беше прочут, че прави най-хубавото вино и 

затова на Трифонов ден мъжете се събираха 

при него и го славеха с големи почести. 

 След като разбра, че ще ходя във Хелзин-

ки, чичо Трифон ме помоли да занеса на негов 

приятел от Финландия едно малко колетче с 

две бутилки от неговото вино. 

 Увлечен от новите си преживявания в 

Хелзинки, бях позабравил за поетия ангажи-

мент, когато няколко дни преди Коледа видях в 

ъгъла на стаята колета с двете бутилки. По-

казах листа с адреса и се посъветвах с Калерво 

дали да изпратим колета по пощата или да го 

занесем лично. Моят приятел Калерво отсече: 

 -Доста е далече, но ще го занесем. Стру-

НОВА КОЛЕДНА ПРИКАЗКА 
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ва си да отидем до там. 

 Рано на другия ден тръгнахме тримата - 

Соня, Калерво и аз. Сняг, белота и безкрай! Тук 

трябва да кажа, че Финландия е три пъти по-

голяма по площ от България, а пък финландци-

те обичат много да пътуват. Няколко пъти 

Калерво и Соня си сменяха местата зад вола-

на. Загубих представа за време и пространст-

во. Бях позадрямал, когато чух гласа на Калер-

во: 

 - Най-после стигнахме! Това е къщата. 

 Това, че финландците обичат да строят 

големи къщи, го бях разбрал, но тази ми се 

стори особена - чудновата, тайнствена и ня-

как приказна. 

 -Олка хюве. Олка хюве - посрещна ни чер-

венобуза финландка със засмени очи. Калерво 

обясни, че съм от България и нося малък пода-

рък. Дядото още не се беше върнал, но вече 

трябвало да се прибере. 

 За съжаление това „вече” се проточи и 

ние трябваше да тръгваме обратно по дългия 

път към Хелзинки, без да се видим със старе-

ца. 

  След два дни, вече поотпочинали, Калер-

во ме попита: 

 - Знаеш ли на кого, според мен, занесохме 

подарък оня ден? 

 - Не - отговорих аз. - Точно това исках да 

те попитам. 

 - На този, който носи подаръци на деца-

та - отговори усмихнат Калерво. 

 - На дядо Мраз - възкликнах аз! 

 - Вие така ли му казвате - учуди се моят 

приятел. - Ние пък тук го назоваваме Санта 

Клаус! 

 Може би ти, уважаеми читателю, ще се 

учудиш на моето невежество, но не забравяй, 

че годината беше 1990 и днешният Дядо Коле-

да тогава за нас си беше още Дядо Мраз. 

 И така, вярвате ли или не, но в онази да-

лечна година Дядо Коледа е имал възможност-

та да опита прочутото вино на чичо Трифон. 

Вярвам, че му е харесало… 

 
Димитър ГРУДЕВ 

 

КОЛЕДАТА ПО СВЕТА 
 

 Милиони хора по света посрещат Рождество Христово. Желанието да се възпроиз-

вежда раждането на Спасителя датира приблизително отпреди 2000 години. Според някои 

изследователи корените на този обичай се губят в най-дълбока древност. 

 Първите, при това сравнително скромни доказателства за пресъздаването на Рождес-

тво Христово, са открити в катакомбата на Присцила в Рим от края на II век. А първият, 

който се заел да възпроизведе на живо яслата за нуждите на християнската религия, е св. 

Франциск Асизки през XIII век. 

 

 Австрия: По празниците в края на годината, австрийците си подаряват прасенце-талисман, 
припомня АФП. Традицията се зародила преди много години, когато на заклета стара мома пода-
рили истинско прасенце, украсено със сърце от позлатена хартия. След това тя си намерила съп-
руг. Оттогава се смята, че прасенцето носи късмет. Днес в някои австрийски села на коледната 
трапеза се поднася мляко с ориз. В него е скрит цял бадем. Този, който го намери, получава за 
награда прасенце от бадемово тесто, за да му носи късмет. Иначе прасенцето-талисман, изработе-
но от пластмаса, кадифе, калай и бронз, служи за украса на коледната елха. Понякога то приема 
формата и на коледен сладкиш, подправен с канела, карамфил и лимонова есенция. Що се отнася 
до трапезата, на нея по традиция се поднасят шаран със сос от бира, хляб с джинджифил и понич-
ки. 
 Великобритания: Основното и задължително ястие в менюто е пуйката. Рецептите са мно-
го и в повечето случаи тя е пълнена. Всяка домакиня приготвя коледен пудинг, в който пъхва мо-
нета от шест пенса. Някои семейства предпочитат пая пред пудинга или пък маслени сладкиши 
от бадемово тесто с най-различни захаросани плодове. И разбира се, в менюто преди десерта е 
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включена и знаменитата супа от костенурки. В навечерието на Коледа и на следващия ден по 
улиците могат да се видят многобройни карнавали и тайнствени пиеси, в които играят маскирани 
актьори. По стар езически обичай костюмите им са направени от дълги, широки ленти. Нараства-
нето на деня също се празнува на Острова по няколко начина - преплуване на река на 25-ти де-
кември и лов на лисици на 26-ти. 
 Холандия: От векове насам Синтерклас (Дядо Коледа) идва от Испания по средата на ноем-
ври. Всички, дори и кралицата, го посрещат на пристанището. Едва пристигнал, добрият старец 
тръгва да провери дали децата са послушни. Той разполага с три седмици - до 6 декември, за да 
прецени кой заслужава подарък и кой не. В деня на отпътуването му всички деца излизат на ули-
цата, размахват знаменца, пишат му писма... И всичко това при звъна на черковни камбани и оръ-
дейни залпове. Приготвят се чифт обувки, пълни със сено и моркови за кончето на Дядо Коледа. 
Бисквити и бонбони, хвърлени в дворовете, предвещават минаването му през квартала. А посто-
янният му спътник е Черният Пиет - той носи подаръци за лошите деца. 
 Италия: На 24 декември италианците празнуват и Деня на дървото. Обичаите са много, но 
общото между тях е големият козунак, която служи за коледен сладкиш. Той се пази за постната 
вечеря на 24-ти и е предшестван от различни каши и риба (най-често змиорка). Традиционната 
пуйка се сервира на обяда на 25-ти. Коледните пазари затварят вратите си с невероятно шествие 
на 5-ти януари вечерта, точно преди да се появи магьосницата Бефана, която раздава подаръците 
в по-голямата част на Италия. На непослушните деца се полага само по парченце въглен. Но то е 
захарно! 
 Испания: Коледа в Испания е предимно семеен празник. След 22 часа на 24 декември всич-
ки ресторанти са затворени. Хората се прибират в къщи и чакат рождественската литургия в по-
лунощ. Угощението започва след това: моруна, кестени и пуйка в Южна Испания, бадемова супа 
и гъска - в Северна. Общото и на двете места е обилното, хубаво вино. Десертът е бадемов слад-
киш с мед. 
 Германия:  Приготовленията за Коледа започват още през ноември. Пешеходните зони и 
магазините са с пищна украса и светлини. В Германия Коледата е преди всичко семеен празник. 
Събира се цялото семейство. Младите отиват при старите, колкото и далече да живеят. Всички 
заедно сядат около богата трапеза, за да хапнат от традиционните немски специалитети - гъска с 
ябълки, прочутият щолен, който се прави поне месец преди това, както и други вкусни неща.  
 Аржентина: В Аржентина украсяват не елха, а вечно зелените дръвчета със сняг, направен 
от памук. На коледната вечеря цялото семейство се събира в лятната градина. Люто печено пра-
сенце или късчета месо с чесън и твърдо сварени яйца са традиционните блюда на аржентинците. 
Подаръците идват чак на 6 януари. Тогава малките деца оставят обувките си под коледното дърво 
или до леглото, за да може Дядо Коледа да пусне в тях много играчки и бонбони. В знак на благо-
дарност пред вратата малчуганите оставят вода и сено за уморените елени. 
 Бразилия: Ако искате да видите Дядо Коледа по бански костюм, отидете в Бразилия. Горе-
щините там не позволяват на добрия старец да се облече по-прилично. В началото на декември 
всеки член от семейството избира "таен приятел". Роднините се събират на вечеря и след това 
всеки пише името си на малко листче. Хартийките са разбъркват и всеки взема по една. Човекът, 
чието име е изтеглил, е неговият таен приятел. На 25 декември за тайния приятел има специален 
подарък. 
 Египет: В Египет Коледа се празнува на 7 декември. Обичай е по-заможните жени да при-
готвят риба и понички и да ги раздават на бедните. На коледната трапеза има супа, месо и ориз. 
Във всяка къща може да опитате и от специалните бисквити с формата на кръст, наречени кахк. 
Освен множеството играчки и какви ли не други подаръци, децата получават задължително и 
комплект нови дрехи. 
 Китай: В Китай обикновено украсяват домовете си с огромни фенери, а коледното дръвче 
се нарича Дърво на светлината. За китайските малчугани Дядо Коледа е Дин Че Лао Рен, което в 
превод означава "Старият Коледен човек". Той им носи подаръците едва в края на януари, когато 
е китайската Нова година. 
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САЛАТА ОТ ПРАЗ И СТАФИДИ 
(предложение на Митър Петров от Каварна) 

 

 Продукти: 2 стръка праз, половин ябълка, лимонов сок, 1 с.л. стафиди, 1 с.л. счукани оре-
хи, сол, смлян ким, зехтин. 

 Начин на приготвяне: Празът се нарязва на ситно и се разбърква с парченцата ябълка, коя-
то веднага след нарязването се полива с лимонов сок и зехтин. Разбърква се добре и се поднася 
след 30 мин. 
 

КРЕМ СУПА ОТ ТИКВА 
(предложение на Илия Костов от с. Дончево) 

 

 Продукти: 3-4 големи парчета тиква, 1 глава лук, 2-3 моркова, 1 чушка, шепа грах, четвърт 
пакетче масло, 1 ч.ч. прясно мляко, сметана, крутони, сол, черен пипер, магданоз. 
 Начин на приготвяне: Почистените зеленчуци се варят в около литър вода. Пасираме ги и 
отново ги слагаме на котлона, като добавяме маслото и млякото и оставяме да поври още 10 мин. 
Накрая слагаме подправките. Сервираме супата топла, с малка бучка масло, сметана или крутони 
към всяка порция. 
 

КРЕМ СУМА ОТ МОРКОВИ 
(предложение на Мария Атанасова от Добрич) 

 

 Продукти: 4 големи моркова, 1 голям картоф, 1 корен целина, 1 с.л. зехтин, сол, 3-4 стръка 
магданоз. 
 Начин на приготвяне: Всички зеленчуци се почистват, нарязват се на кубчета и се заливат 
с половин литър студена вода. Слагат се на котлона и след пълното им сваряване се прибавят 
солта и зехтина. Пасират се до получаване на гладка смес. Преди сервиране се поръсва със ситно 
нарязаният магданоз. 
 

ГРЪЦКИ СЪРМИ 
(предложение на Ваня Добрева от Добрич) 

 

  Продукти: 1 кг. кайма, 2 ч.ч. ориз, стрък нарязан праз, кимион, черен пипер, 1-2 ч.л. олио, 
1 ч.л. червен пипер, една тарелка пилешки крила, или едно пиле, зелеви листа от втасало кисело 
зеле. 

 Начин на приготвяне: Каймата се омесва с ориза, подправките, олиото и червения пипер. 
Взема се листо от зелето и се нарязва на ленти. От плънката се слага на лентата и се навива на 
пуричка, като леко се притиска с ръка. На дъното на тенджерата се слага от нарязаното кисело 
зеле. Сърмичките се нареждат, а предпоследният ред е от крилата или нарязаното пиле, послед-
ният ред е пак от сърмички. Отгоре се полива с мазнина, стопена от патешки изрезки. 
 

ПОДЛЮТЕНИ СВИНСКИ РЕБРА 
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 

 Продукти: Половин кг. свински ребра, 120 мл. олио, 2 с.л. чили сос, 1 ч.л. черен пипер, по 
една люта червена и зелена чушка, сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Смесваме олиото, чилито, черния пипер и солта. Прибавяме наряза-
ните на колелца чушки. Разрязваме ребрата между костите, заливаме ги с подправеното олио и ги 
поставяме в хладилника да се мариноват за час, като от време на време ги разбъркваме. Вадим 
ребрата и ги запичаме във фурната. 
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КИСЕЛО ЗЕЛЕ С ПИЛЕШКИ БУТ 

(предложение на Александра Тодорова от Шумен) 
 

 Продукти: 1 пилешко бутче, листа от кисело зеле, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Леко свареното бутче се попарва и след като се отцеди, се нарязва 
на парчета. Парчетата се увиват в листата и се нареждат в тенджера едно до друго, като преди 
това във всяка плънка се слага черен пипер. След като поврат около 10-15 мин. се снемат от огъ-
ня, редят се в тавичка и се запичат. Преди да се извадят от печката се заливат със запържено олио 
с черен пипер. За гарнитура, по желание, може да се сложат варени картофи или лютеница. 
 

ПЪЛНЕН ШАРАН С ОРЕХИ 
(предложение на Елена Карамилева от Шабла) 

 

 Продукти: 1 шаран, 1 к.ч. олио, връзка магданоз, 1 ч.ч. орехови ядки, 2 глави кромид лук, 
сол, черен пипер, лимонови резенчета. 
 Начин на приготвяне: Шаранът се почиства от люспите, перките и хрилете и се измива 
обилно с вода от вън и от вътре. Посолява се и се наръсва с черен пипер. Лукът, нарязан на ситно, 
се задушава с малко олио и вода. Прибавят се накълцаните на дребно орехови ядки и ситно наря-
заният магданоз. Разбърква се и се залива с 2 к.ч. гореща вода. Вари се 2-3 мин. С тази смес се 
пълни шаранът. Зашива се и се поставя в тавичка. Залива се с малко гореща вода и се пече първо-
начално на силна фурна, след това на 200 градуса, до като се изпече напълно. Сервира се в под-
нос, украсен с резенчета лимон. 
 

ПАЛАЧИНКОВА ТОРТА ЗА ОРДЬОВЪР 
(предложение на Върбинка Станкова от Шумен) 

 

 Продукти: 5 палачинки, руска салата, шунка (кренвирши), 1-2 кисели краставички, 1 сваре-
но яйце, парче сирене, парче кашкавал, лъжица майонеза. 
 Начин на приготвяне: Първата палачинка се намазва с руска салата и се покрива с втора-
та. Отгоре се нарязва шунката и се покрива с третата палачинка. Върху нея се нарязват на тънко 
киселите краставички и се покрива с четвъртата палачинка, върху която пък се натрошава сире-
нето и се поставят кръгчета от свареното яйце. Най-горната, петата палачинка се намазва с майо-
незата и се поръсва с настъргания кашкавал. По желание готовата торта може да се украси с мас-
линка, парченце морков, ивица червена чушка и др. 
 Тортата се оставя да престои в хладилника известно време, за да се стегне. 
 

АЛЖИРСКА БАКЛАВА 
(предложение на Мария Димова от Ямбол) 

 

 Продукти: 2 пакета кори „Фамилия”, 2 пакета краве масло (може и олио), 4 яйца, 4 ч.ч. за-
хар, 2 ч.ч. орехи, 1 ч.ч. брашно, 1 пакет канела, 1 пакет бакпулвер. 
 Начин на приготвяне: Нареждат се в тава корите от първия пакет, като са поръсват с олио. 
Отгоре се изсипва плънката от яйцата, объркани с 1 ч.ч. захар, орехите, брашното, канелата и 
бакпулвера. Отгоре се реди вторият пакет кори. Пече се и после още топла се залива със сироп от 
останалите 3 ч.ч. захар и 4 ч.ч. вода. 
 

ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ 
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 

 Продукти: 3 яйца, 1 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. захар, 125 гр. масло, 2 с.л. какао, 1 ч.ч. нарязани 
орехи, 1-2 ванилии, 1 бакпулвер. 
 Начин на приготвяне: Разбиваме яйцата и захарта, прибавяме маслото, какаото, брашното 
с бакпулвера и ванилиите. Разбъркваме добре и сипваме всичко в намаслена тавичка. Отгоре по-
сипваме нарязаните орехи и печем 30 мин. След изпичането държим сладкиша още 10 мин. във 
фурната, вадим го и го нарязваме на парчета.  
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НЕОТРАЗИМИ В НОВОГОДИШНАТА НОЩ! 
 

 Как ще посрещнете новогодишната нощ зависи най-вече от мястото на съби-

тието. Разбира се, фигурата и личният стил също са от значение. В изискан ресто-

рант, на дискотека или в рок клуб, в механа или на домашно парти, на вила в плани-

ната, на екскурзия в чужбина или на площада, вкъщи с половинката, има много начи-

ни да посрещнете Нова година подобаващо. Важното е, че не бива да пренебрегвате 

стила си и да изгреете с целия си блясък в новогодишната нощ. 
 
 Какво по-хубаво от това да посрещнете новогодишната нощ на изискано парти 
в реномиран РЕСТОРАНТ? Изтънчената обстановка налага елегантен стил в облек-
лото. Дълга официална рокля от ефирна материя е възможно най-добрият избор. Чер-
но, червено, златисто, сребристо и лилаво са фаворитите при цветовете, но може да 
импровизирате според личния си стил. Съчетайте с изискани бижута и класически 
официални обувки. Завършете тоалета с елегантна прическа и подходящ грим. 
 

 Обичате да се забавлявате в шумна компания с танци до зори?  
ДИСКОТЕКАТА е вашето място за новогодишната нощ. Под светлините на про-
жекторите ви трябва секси облекло. Мини рокля е най-добрият избор. Черното е 
абсолютен фаворит, но може да заложите и на неонови цветове или бяло, което ще 
отразява светлините. Сложете ефектни бижута, екстравагантни официални обувки, 
направете си секси прическа и блестящ новогодишен грим и бягайте към дискоте-
ката. 

 
 Искате да посрещнете новогодишната нощ с ЕКСКУРЗИЯ В ЧУЖБИНА? 
Едно такова пътуване ще ви зареди с празнично настроение за месеци напред. Неза-
висимо къде, в ресторанта на хотела най-подходящ е класическият стил в облекло-
то, а именно, малка черна рокля. Семпли бижута, елегантни официални обувки, 
стилна прическа и изискан новогодишен грим завършват празничната визия. 

 
 Ако предпочитате да посрещате новогодишната нощ с роднини или приятелс-
ка компания на ДОМАШНО ПАРТИ, това не означава, че трябва да пренебрегвате 
стила. Свободна рокля, дънки и топ, панталон и блуза, изберете сами. Облечете не-
що удобно, но в ярки цветове, така че да си създадете празнично настроение. Съче-
тайте с екстравагантни бижута, удобни официални обувки, прическа в небрежен 
стил и лек новогодишен грим, и се забавлявайте на макс с любимите си същества. 
 

 Решили сте да посрещнете новогодишната нощ сред природата – НА ВИЛА В 
ПЛАНИНАТА ИЛИ НА ПЛОЩАДА? Идеално, но се облечете топло. Дрехите и 
аксесоарите от кожа с косъм топлят и създават елегантна визия. За площада бъдете 
с дънки, топ, ботуши, яке, шапка, шал и ръкавици, а за вилата в планината свалете 
якето и зимното трио. Танци и песни на открито на площада или танци и песни до 
камината на вилата в планината, няма по-романтичен начин да посрещнете новата 
година.  

 

 Писнали са ви щурите купони с много алкохол и шумни компании? Останете 
си ВКЪЩИ С ИНТИМНИЯ ПАРТНЬОР. Никак няма да ви е скучно, особено ако 
направите една разходка до секс магазин и се отдадете на бурен празничен секс. 
Новогодишната нощ може да е много гореща, ако сами си я направите такава. Обле-
чете се като Снежанка в еротичен вариант и бъдете сигурна, че нощта няма да бъде 
загубена. Постарайте се около полунощ да сте на линия за празнична наздравица и 
после отново се върнете в спалнята. 
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КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯ  
 
☺ ЧНГ! Пак пари назаем да ми даваш и да не бързаш да ти ги връщам. Жена ти пак при мене 
да идва като си в командировка, а ти да не бързаш да се връщаш. Жив и здрав!  
 
☺ Ний сме млади коледари - много здраве ти желаем и успехи, и долари. Къща пълна с копри-
на, във градина - лимузина, във леглото готина мадама - да те чака без пижама! 
  
☺ Весела Коледа! Свекърва ти да е мълчалива, мъжът ти да носи много пари и да не пита къде 
ги харчиш, а ти да кръшкаш и той да не пита с кого го правиш! 
 
☺ Весела Коледа: Джангър белс, джангър белс, джангър все си пей - хапни здраво, пийни яко 
и след това се смей, хей! 
  
☺ На Коледа един гост ти желая - с розова кожичка, да ти дойде в тавичка, да го черпиш с  
лимонче. И за мене да се сетиш, да ти уважим госта заедно.  
 

ВИЦОВЕ 
 Иванчо казва на баща си: 

- Искам да махна от писмото до Дядо Коледа влакчето и да напиша колело! 
- Вече не искаш ли влакче? 
- Искам, но намерих вече едно в шкафа ти. 

 

☺☺☺ 
 Обажда се дете по телефона: 
 - Ало, “Бърза помощ”! Идвайте бързо! Баща ми се побърка! Сложил си е един червен халат, 
изкуствена брада, ботуши и на всички разправя, че е Дядо Коледа!  
 

☺☺☺ 
 

 

 Двама пияни си говорят: 
 - Защо дръпна брадата на Дядо Коледа? 
 - Исках да проверя – истинска ли е… 
 - И? 
 - Истинска се оказа, и сега и идея си нямам какво да правя с нея?! 

 

☺☺☺ 
 

 Иванчо пише писмо: 
 „Скъпи Дядо Коледа, единственото нещо, което искам, е твоя списък на всички момичета, 
които през годината са се държали лошо”… 

 

☺☺☺ 
 

 “На Коледа стават чудеса!” – казал си Дядо Коледа, надявайки се на тринадесета заплата… 
 

☺☺☺ 
 

 - Скъпи дядо Коледа, вече три години ти искам едно пожарникарско камионче. Моля те от-
ново, тази година, донеси ми го най-после! 

- Скъпо дете, упоритостта ти ме дразни и затова тази Нова година, докато спиш, ще запаля  
къщата ви и така ще получиш не един, а всички пожарникарски камиони от твоя и близките гра-
дове.  
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ЛОГИЧЕСКИ И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ 
 

 Задача 1: 
 Когато моят баща е бил на 31 години, аз съм бил на 8, а сега баща ми е два пъти по възрас-
тен от мене. На колко години съм сега? 
 
 Отговор:  
 
 Задача 2: 
 Едно момче има толкова сестри, колкото братя, а сестра му има два пъти по-малко сестри, 
отколкото братя. Колко братя и колко сестри има в това семейство? 
 
 Отговор:  
 
 Задача 3: 
 Ако от всяко от две числа се отнеме половината на по-малкото от тях, остатъкът от по-
голямото ще бъде три пъти по-голям от остатъка от по-малкото. Колко пъти по-голямото число е 
по-голямо от по-малкото?  
 
 Отговор:  
 
 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
 

ЖЕНИТЕ В ЖИВОТА НА ИВАН ВАЗОВ 
 

 – Хубавата жена! - отговаря Иван Вазов на въпрос от анкета: “Кое е според вас шедьо-

върът на природата?” Всичките жени, които вълнуват сърцето на Вазов, са хубави, умни, 

интригуващи: 

 

 Първата, която пленява сърцето на поета, е Катерина. Тогава той е деветнайсетгодишен, тя 
наближава тридесетте и е семейна. Връзката продължава година и раздялата, по думите на Вазов, 
е “раздирателна”. 

 Голямата любов на Вазов, която изживява, докато е председател на Окръжния съд в Берко-
вица, е Зихра, жена на турски бей, който пиян, се удавя. Преместването на Вазов в Пловдив раз-
деля влюбените. Той не прикрива мъката си – “Със самий ад се запознах...”, “помня”, “разбит 

съм”, “плача”. В Пловдив Вазов пише поемата “Зихра”.  
 В града под тепетата Вазов се запознава с Велика Тилева, възпитаница на Девическия инс-
титут в Москва. В нейно лице открива много умна, интелигентна и начетена жена. Съкрушен е, 
когато предложението му за годеж е отхвърлено. 
  Следва любовният роман с Пелагия. Срещат се в Хисаря, тя е много хубава, любовта им 
бурна и за съжаление – кратка.  
 В Одеският период на Вазов се появява Вера. Тя е женена, но мъжът й е в Сибир и пред тях 
няма пречки. По-късно поетът определя чувствата си като “мимолетни”, но истината е, че е ис-
кал да се оженят.  
 Атина Болярска е завършила със златен медал Фундуклеевския лицей в Киев. 
Племенница е на писателя и държавник Васил Друмев. Край на връзката им слага лековатото й 
уязвяване, че нейният медал е по-ценен от всички негови “писания”.  
 Евгения Бончева-Елмазова, с литературен псевдоним Евгения Марс, е жената, която 
вълнува Вазов 16 години. Срещат се, когато тя е на 28 години, а той на 55. Нейното име остава в 
историята, свързано завинаги с това на Вазов. 

На двадесет и три години 

Три сестри и четири братя 

Два пъти 
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