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ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ ÇÀ ÑÏÈÑÀÍÈÅ „ÇÂÓÊ È ÑÂÅÒËÈÍÀ”
ÇÀ 2012 Ã.

Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2012 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за
2012 г.) е, както следва:

на плоско-печатен шрифт: 8 лева

на компакт диск в MP3 формат: 10 лева

на брайлов шрифт е безплатно по проекта за брайлисти

Без заплащане на абонаментната такса такъв няма да се прави.

- Трите имена на , а ако е от името на организация или институция - точното й
наименование и името на служителя й, получаващ списанието.

- Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент,
област и община, , град или село.

- Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт
диск, на брайл за второто полугодие на 2012 г. и колко екземпляра (например по един или по
повече).

Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се
изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната
организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка,
да записва коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй
като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както тази година).

Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: Пощенска кутия № 29, пощ. код.

4000, гр. Пловдив, за (пощенските разходи по изпращането на записа да са
за сметка на подателя). В този случай да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото
адресираните така писма и записи много често се губят.

Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка ДСК - АД, клон
„Пълдин”, ул. „Петко Д. Петков” № 23, гр. Пловдив,
IBAN №: BG16STSA93000002615504, BIC: STSABGSF.

Председателите да помогнат на членовете на ТО за осъществяването на абонамента.

Управителният съвет на НАСГБ награди със сребърна значка Панайот Илиев Димитров -
председател на ТО на НАСГБ-Русе по повод 60-годишния му юбилей (28.06.1951 г.), както и за
неговият принос за развитието на ТО на НАСГБ-Русе, учредена на 11.12.2003 г.

�

�

� до 30.06.2012 г.

Писмената заявка

За второто полугодие на 2012 г. (от юли до декември), абонамента за брайлов шрифт
е 3 лева.

Срок за абонамент: 15 декември 2011 г.

Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември.

Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!

получателя

задължително пощенски код

Нели Велкова Русинова
НЕ ТРЯБВА

за абонамента задължително трябва да съдържа:

Съобщение



 20 

 Задача №1  
 

 Намирате се в стая с три ключа за осветление, свързани към три ел. крушки в 
съседната стая. Подредбата на ключовете на стената не отговаря на подредбата на 
крушите на тавана в съседната стая. Имате право да влезете само веднъж в съседна-
та стая и там да свети само една крушка.  
 Как ще определите кой ключ за коя крушка е?  

 Задача №2 
 
 Във всеки ъгъл на стаята има по една котка. Пред всяка котка има 3 котки. Сре-
щу всяка котка има още една.  
 Колко са котките?  

? ? ? 

? ? ? 
 Задача №3 
 
 Имате общо 9 монети. 8 от тях тежат 10 грама, една тежи 9 грама. Имате и една 
везна. Целта на загадката е, с две ползвания на везната (2 тегления) да намерите мо-
нетата тежаща 9 грама. Разликата в тежестта не може да се определи на ръка.  

 Задача №4 
 
 Собственикът на един бар бил любител на числото 3 и кръглите форми: кръгли 
маси с по три крака, кръгъл барплот, трикрили гардероби, три сервитьорки на три 
смени и т.н.  
 Станало убийство. Убит е барманът. Инспекторът разпитва клиентите какво са 
правили по време на изстрела.  
Маса 1: Иванов и Петров разговаряли за бизнес дела и пиели уиски. 
Маса 2: Сервитьорката поднасяла коктейли на Петрова и Иванова, а те обсъждали 
новите модни тенденции. 
Маса 3: Масата се клатела и Тодоров я подпирал с капачка от бира.  
Останалите маси, кратни на числото 3, били свободни. 
 Кой и защо е убиецът?  

? ? ? 

Отговор на криминалната загадката от миналия брой 
 
 Престъпникът се издал с невежеството си по селскостопанските въпроси: ле-
нът никога не се жъне, за да не се разрушават влакната му, а само се скубе. 

? ? ? 

C!,%!,2å2,
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УЧРЕДЯВАНЕ НА СВЕТОВНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ  

НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЛЯПО-ГЛУХИ 
 

 На 01.10.2011 г. бе обявено създаването на конфедерация, която представлява 
всички родители, които защитават правата на своите сляпо-глухи синове и дъщери. 
Ричард Лопес – представител на Европейската Мрежа на сляпо-глухите, обяви тази 
новина по време на церемонията по закриването на 15-та Международна световна 
конференцията на сляпо-глухотата в Сао Паоло, Бразилия.    
 Конфедерация е съставена от следните федерации: Латиноамериканска федера-
ция на семействата на сляпо-глухите и тези с множествени увреждания – 15 страни, 
Европейската мрежа на сляпо-глухите – 27 страни, Канадска асоциация на сляпо-
глухите, Асоциация „Рубела” и Африканската федерация на сляпо-глухите – 3 стра-
ни.  
 Главното седалище на конфедерацията е в Барселона и нейната цел е да предс-
тавлява гласа на родителите, чиито синове и дъщери страдат от това увреждане; да 
им помогне да живеят самостоятелен живот и да постигнат това с работата на пра-
вителството, за да се вземат нужните мерки в икономиката, здравеопазването, помо-
щите и образованието.                                                                                                                      
 Световната Конфедерация на Родителите на сляпо-глухи и с множествени се-
тивни увреждания направи своите първи крачки и кани всяка една организация в 
тази сфера да се присъедини към нея. 
 Сляпо-глухотата е непознато увреждане. Не се състои от сумирането на глухо-
та и слепота и не е свързано със загубата на двете сетива, а има свои собствени ха-
рактеристики. 
 Според приетите параметри на всеки 100 000 души – 40 са сляпо-глухи. 
 
 

Рикард Лопес 
Член на управителния комитет на  

Европейската мрежа на сляпо-глухите 
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В ТО-Търговище: 
ТО-Търговище - Вълнуваща изненада в гр. Шумен  

 През слънчевия, топъл и хубав 14-ти октомври 2011 г., председателят на НАСГБ Димитър 
Парапанов ни покани с група ”Еделвайс” в Община Шумен.  
 Още във фоайето бяхме посрещнати от младо и учтиво момиче, което ни поведе към залата 
за предстоящата среща. Изненадахме се и от топлото гостоприемство на служителките от Общи-
на Шумен. Когато се настанихме г-н Парапанов тържествено ни приветства и изказа благодар-
ности към кмета на Общината, като благодари за тяхното внимание, съдействие и помощ, които 
полагат за членовете на ТО на НАСГБ-Шумен. Вдъхна ни увереност, че въпреки трудния период 
ние трябва да се борим и настояваме пред общините за помощта им към хората с увреждания.  
 Със съвети и примери ни напъти как да изискваме и устояваме правата си пред различните 
институции. За което ние, инвалидите му изказваме хиляди благодарности –  за неговата упори-
тост и воля да бъдем равни с обществото и за примера, който той ни дава.  
 Най-хубавия момент настъпи, когато Димитър Парапанов лично поздрави и награди две от 
присъстващите юбилярки. Това бяха Върбина Станкова и Сашка Тодорова, които получиха сре-
бърна значка с емблемата на НАСГБ и грамоти. Момента бе толкова вълнуващ, че на Върбина 
Станкова се напълниха очите със сълзи от изненада и признателност от жеста, който получава. В 
този момент залата се огласи от ръкопляскания и всички се просълзиха. А Сашка Николова не 
позволи на сълзите си да се покажат, защото е мъжко момиче, но лицето й грееше от щастие и 
признателност. Наред със сълзите на радост в очите на всички имаше благодарност и удовлетво-
реност. Димитър Парапанов ни пожела все така да бъдем полезни за НАСГБ и себе си. Поздрав-
ления получиха и група ”Еделвайс” за постигнатите успехи и извоювани награди и грамоти от 
фестивали и концерти, като им пожела още по-голямо професионално израстване и нови върхови 
постижения.  
 Благодарим ти г-н Парапанов за хубавите послания да бъдем по-добри и всеотдайни към 
хората! Беше чудесен и незабравим ден! Ние, членовете от ТО на НАСГБ-Търговище и ТО на 
НАСГБ-Шумен обещаваме още по-големи успехи и по-достойни завоевания за бъдещето на асо-
циацията!  

Сашка Тодорова 

В ТО-Русе: 
Отново успехи на сцена 

 
 На 10 и 11 октомври 2011 г. групата за стари градски песни „Нежни чувства” от Русе се 
включи във фестивала по случай 90-ят юбилей от създаването на ССБ. Той се състоя в София в 
квартал Лозенец, където бяхме посрещнати и настанени при добра организация.  
 Нашата група се състои от седем самодейци и един ръководител – Иван Жеков. „Нежни 
чувства” се представи с изпълненията: „Янке ле моме хубава” и „Песен за Русе”, с чието изпълне-
ние заеха трето място. За наша гордост и радост Иван Жеков и Янко Димов бяха наградени със 
специална награда за индивидуално, инструментално изпълнение на гадулка. А председателят на 
ТО на НАСГБ-Русе – Панайот Панайотов взе две трети места, като едното беше за художествено 
слово-лично творчество, а другото за индивидуално изпълнение на песента „Моме Петранке ху-
бава”, в жанра народно пеене. 
  Правда Минчева също взе трето място с индивидуалното си изпълнение на песента „Да се 
завърнеш в бащината къща”, в жанр естрада.  
 За пореден път русенци показаха и доказаха, че имат талантливи и способни самодейци, из-
пълнители на песни от всички жанрове. Дай Боже и занапред да се развиваме в художествената 
самодейност и нека да не пада летвата, която успяхме да вдигнем през тази година.  Гордеем 
се самодейци с Вашите успехи и Ви желаем още много награди и отличия! 
 

Панайот Панайотов  
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 Обаждане в президентството: 

  - Ало, трябва ли ви президент? 

  - Не. 

  - Тогава защо го държите?  

☺   ☺   ☺ 

 В съда. Защитеният свидетел изненадващо се отмята от всичките си показа-
ния. Съдията строго пита? 
 - Знаете ли какво ви очаква за лъжесвидетелстване ? 
Свидетелят се притеснява. 
 - Ами… говориха ми за десет бона…. 

 
☺   ☺   ☺ 

 SMS: „Кате, купих шампанско и бисквитки, апартаментът е наш за цялата 
нощ, чакам!” 
 Отговор: „Катя я няма, аз съм баща й. По-добре купи биричка, аз ще донеса 
наденички!” 

☺   ☺   ☺ 

 Две блондинки си говорят: 
 - Знаеш ли, че за един пуловер трябват три овце? 
 - Какви глупости говориш?  
 - И аз не знаех, че овцете могат да плетат. 
 

☺   ☺   ☺ 

 - Закъсала съм финансово – оплаква се блондинка на друга във влака. 
 - Намери си мъж, който да ти плаща по 500 лв. 
 - Къде ти такъв мъж?! 
 - Тогава намери двама по 250 лв., петима по 100 лв., десет по 50 лв. и т.н…. 
 - Като стигнете до 5 лв., ме събудете – обажда се мъж от купето, в което пъту-
вали.                 

☺   ☺   ☺ 

 Студент от Саудитска Арабия пише по електронната поща до баща си:   
„Скъпи татко, Берлин е чудесен. Хората са вежливи, храната е добра и тук наистина 
ми харесва. И въпреки това имам един малък проблем. Чувствам се малко засрамен 
да идвам в университета всеки ден в златен мерцедес, докато всичките ми учители 
и колеги идват с влака.”: твой син Нассар.  
 След известно време бащата отговаря на писмото:  
„Скъпи сине, преведох 20 млн. долара по сметката ти. Моля те, не засрамвай пове-
че семейството. Купи си влак и ти!” 
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УЛТРАБАСТУНЪТ 
 Ултрабастунът е направен по обра-
зец на традиционния бял бастун, но за 
разликата от него той притежава елект-
ронна дръжка, която работи чрез излъч-
ване на ултразвукови вълни за открива-
нето на препятствия, намиращи се в 
близост до потребителя. Това включва 
обекти на височина на рамото и главата, 
например странични огледала на микро-
буси и камиони, надвиснали препятст-
вия и др. Той осигурява тактилна обрат-
на връзка на потребителя чрез два виб-

риращи бутона, които са ергономично разположени върху дръжката му. Когато виб-
рират, двата бутона показват посоката на препятствието, а  честотата на вибрациите 
показва на потребителя близостта на препятствието. Разликата между Ултрабастуна 
и обикновения бял бастун е, че потребителят с увредено зрение се движи напред, 
като премята традиционния бял бастун от страна до страна като синхронизирано 
със следващата си крачка. Информацията за пътя напред е ограничена за потребите-
ля на обикновения бял бастун, който е около 1.35 м. 
 Бастунът не предлага реална защита от опасностите на височината на гърдите 
или главата и много малко информация за това, което се намира встрани. Ултрабас-
тунът се нуждае от изненадващо малко практика и тя е в рамките на 1 седмица. То-
ва е и една от причините, поради която Ултрабастунът печели и много награди. Хо-
рата, които изпробваха бастуна споделиха, че се нуждаят от първична помощ, която 
ще направи живота им по-лек. Идеите им доведоха до появата на продукт, който е 
техен приятел и: 

− засича множество обекти, които се намират в близост; 
− има сензор за засичане на обекти на височина на главата и дава много по-

добра предварителна картина от обикновения бастун; 
− ергономичен е и намалява риска от повторни наранявания; 
− надгражда над съществуващите умения за ползване на обикновен бастун; 
− твърд е , издръжлив и лесен за поддръжка; 
− той е сгъваем, направен от карбон и графит и е много лек.  

 Ултрабастунът е на цена от 635 паунда (около 1425 лева) и може да бъде изра-
ботен по поръчка, за да отива на стила и височината ви. Поръчката става на сайта 
на производителят – http://www.ultracane.com/ultracane.  
 Можете да избирате от 10 различни височини: от 105 см. до 150 см. (през 5 
см.); и предпочетен от вас накрайник – от островръх (тип молив), стандартна или 
голяма въртяща се топка. Можете и да превключвате от „близка” на „далечна” сре-
да, така че Ултрабастунът да засича обекти от 2 до 4 метра отдалечени от вас, за да 
задоволява вашите нужни и да отговаря на средата, в която се намирате.  
 Ето какво сподели човек със зрителни проблеми, използвал бастуна: 

− „Когато използвах бастуна хората си мислиха, че се правя на сляпа, защото 
можех да им казвам къде се намират дадени неща, да ги заобикалям и да се 
придвижвам добре на различни места, без чужда помощ. Понякога изумя-
вам дори самата себе си!”   

 Представете си да имате свободата да отидете, където си поискате. Ултрабасту-
нът може да ви помогне. 

Превод от английски език: 
Таня Тодорова 
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В ТО-Варна: 
 

ДОСТОЕН ЖИВОТ И ГЛЪТКА РОДОЛЮБИЕ 
 

 И тази година ТО на НАСГБ гр. Варна отбеляза своя празник – 15 октомври -
деня на белия бастун. Ден който символизира самостоятелността на незрящите хора 
и интеграцията им в обществото, олицетворяващ стремежа им за достоен живот и 
равноправие. 
 Със съдействието на Община Варна и фирма “Градски транспорт” група акти-
висти на организацията проведохме екскурзия до няколко чудни кътчета в нашата 
родина.  
 Посетихме девненските извори и 
музеят на мозайките в гр. Девня. Там 
бяхме посрещнати лично от директора на 
музея-г-н Иван Сутев. С много внимание 
той ни запозна с историята на музея. 
Всички слушахме с интерес увлекател-
ния му разказ. Научихме, че тук е бил ос-
нован един от богатите римски градове 
още преди 1800 г. от римския император 
Марк Улпий Траян. Градът е бил назован 
на името на неговата сестра Марциано-
пол. Още тогава се прославил с чудодей-
ните си извори. И днес те са около 20 на брой и от тях блика чиста изворна вода.  
 Научихме още за легендата според която красивият момък Персей подпомог-
нат от царя на боговете Олимп убил страшното чудовище – злата Горгона и я дал на 

богинята Атина Палада. 
Именно нейната глава е би-
ла изобразена върху мозай-
ката, останки от която до-
коснахме и ние. 
 След това цялата група 
посетихме етнографския 
комплекс „Барите”, където 
също останахме много до-
волни. В края на екскурзия-
та цялата група посетихме 
Калимански хан, където 

благодарение на ръководството всички получиха по един малък обед и музикални 
поздравления. 
 Чрез тази екскурзия всеки запомни Деня на белия бастун и отнесе по един чу-
десен спомен от красивите кътчета на нашата родина.     
 

      Динко Костадинов 
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В ТО-Пловдив: 

Курбан за здраве 
 

 На 28-ми октомври в Клуба за социални контакти се състоя курбан за здраве, чийто главен 
организатор беше Стоян Топалов. Курбанът се освети от отец Георги от църквата “Света Парас-
кева”-Пловдив. Отецът честити църковния празник на тази дата. От него разбрахме, че се чества-
ло паметта на великомъченица Параскева. В църковната история и житията на светиите има три 
светици с това име. Най-популярната и най-известната е света Петка Епиватска или българската 
света Петка, защото нейните родители са били българи. Тя е живяла през 11 век в Епиват. Свър-
зана е с нашата история в Търново и много други градове в страната ни. Имаме много храмове 
построени в България в чест на света Петка Епиватска. Нейната памет се чества на 14 октомври. 
А на 28 октомври се отбелязва паметта на света Петка Иконийска, живяла в Икония, Мала Азия 
през 2-3 век. Тя е пострадала като мъченик за вярата. Дълго време е склонявана от местен упра-
вител и други фактори в града да приеме езическата вяра. Но отказвайки, е подложена на мъче-
ния, от които умира мъченически. Особено е тачена като Света Великомъченица в целия правос-
лавен свят. А за нас е още по-важно, че има трета света Петка Римлянка, чиято памет се чества на 
26 юли. Тя е покровителка на тези, които страдат от очни болести. В житието има един такъв мо-
мент, когато тя е подложена на мъчения и на тях присъствал императора. Когато е хвърлена в ко-
тел с вряла вода пръските изгорили очите на императора. Той ослепява, но тя го изцерява и от 
тогава става покровителка на хората със зрителни проблеми. В нейна чест е построен първия 
храм в Пловдив. Това е било на мястото на днешната джумая. Джумаята, преди падането на Бъл-
гария под турска власт, е било християнски храм на името на света Петка. Но след завладяването 
от турците, храмът е разрушен и е построена джамията на негово място. По-късно по настояване 
на българите пред Високата порта и султана, им било разрешено да си построят пак такъв храм, 
но по-малък. И те го построяват в скалите над понеделник пазара. Този храм бил затворен дълго 
време, особено при предишния режим, по причини, че се реставрира, че е паметник на културата, 
защото той е най-старият храм в града. Храмът е разрушаван няколко пъти и през 1832 г. е възс-
тановен окончателно. По-възрастните разказват как всеки петък хора се стичали от цял Пловдив 
и селата – най-вече християни, имащи проблем с очите. Именно тук, в този храм на света Петка 
са ставали много чудеса. Построено в нейна чест е едно аязмо в Скутаре, където също са ставали 
чудеса и изцерения. Така както света Петка Епиватска е покровителка на българите, така другите 
две Петки са покровителки на болните и правят чудеса. 
 Мъченик от гръцки значи свидетел. Какво значи в днешно време да сме вярващи? Преди 
всичко да спазваме златното правило на Христос: ”Не прави това, което не искаш на теб да ти 
правят”. Това правило ще ни направи по-добри, по-солидарни, по-справедливи, по-свободни. 
 Курбанът е еврейска дума, установена още от Стария завет. Евреите са го утвърдили като 
признак на признателност, затова че Бог ни е надарил с определени блага, с определени дарби, с 
определени способности, независимо кой с какво се занимава. Християнството е религията, която 
признава достойнството на човека, независимо от социалната и етническа принадлежност, обра-
зование, професия. 
 След тази интересна беседа, която ни изнесе отец Георги, той мина и освети цялата сграда 
заедно с присъстващите, след което се раздаде курбана за здраве и берекет на всички. Хората си 
отидоха развълнувани и доволни. Надяваме се, че скоро ще имаме повод да поканим отеца да ни 
разкаже още неща, за които ние, като християни изобщо не знаем. 
 

Снежана Кирилова 
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Лечение с клетъчно хранене 
 

 Механизмите в една клетка се организират чрез йони, натрий, калий, които навлизат в 
нея сутрин, когато изгрява слънцето, а вечер при появяването на луната се изтласкват калций 
и магнезий. Всъщност това е нормалното й функциониране, за да е здрава и еластична. Поглед-
ната на енергийно ниво вътрешно е заредена отрицателно, а външно е заредена положително.  
 Смисълът да Ви запознаваме с клетката е, че при един емоционален стрес се получава де-
хидратация в организма, дори да сте поели достатъчно количество течност. Тази дехидрата-
ция първо се усеща от дебелото черво, а ние я усещаме като силна тревожност. Тоест стреса 
води до дехидратация, дехидратацията води до силна тревожност, а от там започва да се по-
качва холестерола в организма. Независимо от начина ни на хранене, на биохимично ниво холес-
терола при стрес се покачва. При този случай каналите на клетката, които спомагат прехода 
на йоните, натрия, калия, магнезия се затлачва и клетката спира да функционира правилно. 
Еластичността й се губи и тя започва да вехне и старее. Когато се за губи еластичността на 
клетката и възможността за прехода на йони имаме сигнал за заболяване, защото се променя 
pH (пе-ха) на клетката, от там pH на средата и цялостното pH на организма. Получава се зас-
той на лимфа и първия сигнал за инфекция. Имаме ли болест, то тя е вследствие на дехидрата-
цията. Тук вече ще си помогнем като даваме необходимото количество вода на организма 
(литър-два на ден), налага се и да променим начина на хранене, засилвайки алкалната храна, ко-
ято да промени pH на организма, което трябва да е 7-7.3-7.4. Хубаво е да си следим темпера-
турата. За да се усвоява добре светлината от организма важна роля играят омега-3 и омега-6 
това са есенциалните мастни киселини, най-важните за организма. Те са необходими защото 
създават един положителен електронен облак, който дава възможност на светлината да пос-
тъпи в клетката.  
 При липсата на тези киселини се губи еластичността на клетката, водния баланс на ор-
ганизма се нарушава и започва боледуване. Спомагат за образуване на простогландините-
вещества, които веднага се отключват при един възпалителен процес. В млад организъм може 
да настъпи безплодие, а при жените преждевременни раждания. Намалява се концентрацията 
и заслабва паметта; започват чернодробни оплаквания; кожни проблеми; екземи; чести депре-
сивни състояния; най-често при жените настъпват хормонални нарушения; получават се проб-
леми при храносмилането; нарушава се функцията на имунната система, в следствие на което 
има сърдечно съдови проблеми.  
 Омега-3 и омега-6 са важни съставки, които трябва да се приемат от организма. При 
остеопороза не трябва да се вкарва калций в организма, защото калций, като количество има 
достатъчно, а по-скоро трябва да се приема магнезий. Той е липсващият, Защото магнезия е 
този, който измества калция от клетката и тогава той се усвоява от организма. В лененото 
семе има съставки на омега-3 и омега-6, то може да е приема като чай.  
 Начин на приготвяне: от вечерта в литър вода се завират две супени лъжици ленено се-
ме. Оставя се да престои 12 часа и на сутринта се вари още един час на слаб огън. Сместа 
трябва да остане до две чаши гъст концентрат. Прецежда се и се прибира в хладилника и от 
него се разрежда с вода и се пие половин час преди ядене сутрин, обед и вечер. Ако нямате въз-
можност три пъти на ден, поне сутрин и вечер по една чаша. Подобрява перисталтиката, спо-
мага за стомашно чревния тракт. За продължителност на използване, преценката си правите 
сами, понеже няма странични ефекти. Единствено трябва да се избягваме приемането на лене-
ната семка при колитни проблеми. Дневно е полезно да се приема по 200 мг. магнезий. Ако ви 
препоръчват ленено масло необходимо е да го приемате с протеини, тоест най-добре разтворе-
но в кисело мляко. Омега-3 най-много се съдържа в лененото масло, лененото семе, рибеното 
масло, конопеното масло, орехите, тиквеното масло и сусама. Омега-6 в сусамовото масло, ко-
нопеното масло, слънчогледовото масло и масло от иглика. Не полезни мазнини са препържено-
то олио, маргарина също не е добър вариант. 

Д-р Милена Димитрова  
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ПЪЛНЕНИ ГЪБИ 
 (предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 
 Продукти: 10 бр. едри гъби, 1 краве масло, 1 едра глава лук, 2 моркова, 100 гр. кашкавал. 
 Начин на приготвяне: Вземаме по-едри гъби, измиваме ги добре и ги нареждаме в намаз-
нена тавичка. На дъното на всяка гъба слагаме по 1 парче прясно масло. Отделно задушаваме 
дребно нарязания лук и настърганите моркови. С тази смес пълним гъбите. Отгоре поръсваме с 
настърган кашкавал. Печем на 180 градуса – 15 минути.  
 

МЕДЕН СЛАДКИШ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 100 гр. мед, 100 гр. брашно, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 с.л. захар, сок от лимон, 1 
яйце, 60 гр. счукани орехови ядки, щипка карамфил. 
 Начин на приготвяне: Всичко се смесва добре и се изсипва в намаслена кексова форма. 
Пече се в умерена фурна.  
 

МОРСКО ИЗКУШЕНИЕ 
(предложение на Илия Костов от Добрич) 

 
 Продукти: 250 гр. рулца от раци, 250 гр. сладка царевица (от консерва), 200 гр. риба тон  
(консерва), 100 гр. майонеза, 100 гр. кисело мляко, 50 гр. горчица, лимонов сок, сол, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Рулцата от раци се нарязват на ситно. В голяма купа се изсипват 
рулцата, сладката царевица, рибата, майонезата, киселото мляко, горчицата, лимоновия сок, сол-
та и черния пипер. Всичко се разбърква до хомогенна смес. Преди да се добави сладката цареви-
ца и рибата трябва да се оцеди водата, за да не стане воднисто.  
 

СВИНСКИ КЕБАП 
(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 

 Продукти: 1,5 кг. свински шол, 1 краве масло, 2 с.л. червен пипер, 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. бяло 
вино, няколко капки “Уни сос”, сол на вкус. 
 Начин на приготвяне:  Нарязваме свинското месо на дребни хапки. Объркваме го с краве-
то масло, червения пипер и уни соса. Слагаме вино и вода в тавичката (може и само вода). Пок-
риваме с фолио отгоре и печем 1 час във фурна. Махаме фолиото и още малко го запичаме. Сер-
вираме със зелена салата, картофена салата,  млечна салата или с друга по избор. 

5 

В ТО-Добрич: 
Отново заедно за двоен празник 

 На 14-ти октомври екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция покани 
всички свои потребители да отбележим Международния ден на белия бастун и годишнина от отк-
риване на социалното заведение. Ние, членовете на териториалната организация на сляпо-
глухите, също се включихме към инициативата. 
 На събирането присъстваха: кмета на Община Добрич – Детелина Николова; зам.-кмета Ка-
мелия Койчева; началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Иванка Титова, дирек-
торът на Дирекция „Социално подпомагане” – Магдалена Миткова и др. 
 В началото екипът на социалното заведение прие поздравления по повод рождения ден от 
своите гости. Прочетен бе и поздравителен адрес от председателя на НАСГБ – Димитър Парапа-
нов. За добрата атмосфера, работещите в ЦСРИ бяха подготвили състезание по образец на извес-
тното „Минута е много”, чийто регламент бе следния: петима състезатели отговаряха на въпроси 
в три кръга от областите: същност и функции на белия бастун; предмет на тифлопедагогиката; 
живота и делото на Луи Брайл и Валентин Аюи. Всички участници проявиха добра информира-
ност и компетентност по време на представянето си. На първо място бе отличена Светла Стоева, 
на второ – Веселин Михайлов, а на трето – Калинка Ковачева. Поощрителни награди за участие 
получиха също Елена Демирева и Тихомир Драганов. Символични подаръци имаше и за хора от 
публиката, които допълваха знанията на петимата състезатели. Социалният педагог Кристина Ди-
митрова напомни на всички присъстващи символната функция на белият бастун, който показва 
на участниците в движението, че притежателят му е със зрително увреждане. 
 Събирането приключи с почерпка, осигурена от любезните ни домакини. Ние, потребители 
на социалните услуги, предлагани от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, се радва-
ме, че има подобно място, в което можем да научим полезни за нас умения. Социалните работни-
ци, педагозите, рехабилитаторите от социалното заведение винаги са се отзовавали с готовност 
при реализиране на наши инициативи. Благодарни сме, че всеки, който желае има къде да усвои 
релефно-точковата азбука, десетопръстната система на писане по машинопис, да научи начините 
за общуване посредством интернет и др. Хубаво е, че през последните тринадесет години разчи-
таме на приятелски подадената ръка в лицето на ръководството и екипа на социалното заведение! 

Калинка Ковачева 

     
ДО  
ДИРЕКТОРА И ЕКИПА НА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
ГР. ДОБРИЧ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, 
 По повод 13-годишнината от създаването и функционирането на Дневния център за социал-
на рехабилитация гр. Добрич, от името на УС и членовете на Национална асоциация на сляпо-
глухите в България приемете нашите най-искрени поздравления, като ви желаем крепко здраве и 
все така всеотдайно и професионално да работите за социалната рехабилитация и интеграция на 
хората с увреждания от гр. Добрич. 
 През тези 13 години Дневния център за социална рехабилитация гр. Добрич се утвърди, ка-
то авторитетна институция за социално включване на хора с увреждания не само в Добрич, но и в 
страната. 
 
14.10.2011 г.                                                                                                                        Искрено ваш:  
гр. Пловдив                                                                                                          Димитър Парапанов 
                                                                                                      председател на НАСГБ  
                                                                              и директор на НЦРСГ „Хелън Келър”  
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В ТО-Асеновград: 
„Те са победители!” 

 
 В календара на българското общество има много празници, има и бележити да-
ти, които не трябва да забравяме. 15-ти октомври е денят на белия бастун. На този 
ден не се празнува, а само отбелязваме съпричастност и уважение към незрящите. 
Членовете на ТСО и НАСГБ в Асеновград отново се събраха в своя клуб, по повод 
важната за тях дата. Присъстваха и двама от поканените шестима кандидат кметове, 
за да се запознаят със социалните ни проблеми: работа, достъп до общински инсти-
туции, транспорт, маркировки и др. Човек не може да избяга от своята малка вселе-
на. Добра или не, тъжна или радостна, тя е неговия малък свят. Когато дойдат труд-
ните моменти, трябва да се борим. А незрящите и сляпо-глухите се борят. Борят се 
със силата на духа, вярата и надеждата, със силата на положителното мислене. А 
дали това е достатъчно? Дали и държавата е достатъчно грижовна към тях? Нужно 
е повече разбиране, уважение и доверие от страна на обществото към младите, кои-
то искат да работят. 
 Те всички са пример за подражание на борбен дух. И една от тях е Лушка Ма-
джарова, участваща активно в живота на организацията. Печелила е много награди 
на регионално и национално ниво. А стиховете й се четат в цялата страна. Едно от 
тях е „Не си отивай”, с което спечели през 2010 г. конкурса на Народно читалище  
„Родолюбие”. Поетесата Дойчева подари на тези хора свое стихотворение. На ули-
цата често срещаме незрящи и сляпо-глухи, нека не ги подминаваме, а да спрем ти-
хо и с топлота да ги поздравим! И за пореден път ще изрека на висок глас: Те са по-
бедители! Нека още веднъж им пожелаем много здраве, борбен дух и повече усмив-
ки. Нека бъдат докосвани от топлото слънце на добротата! 
 

Славка Ставрева 

     
В ТО-Плевен: 

Един чуден ден сред природата 
          
     На 07.10.2011 г., ние – сляпо-глухите от ТО на НАСГБ-Плевен – и нашите приятели от ТСО на 
ССБ-Левски проведохме чудесна екскурзия. Това е едно райско кътче на нашата прекрасна роди-
на – водопадите на с. Крушуна, област Ловеч. Местността „Маарата” е на 3 км. от селото и е го-
ристо-скалиста местност, която е защитена територия. Към водопада води еко-пътека, стръмна и 
тясна, провираща се между назъбени скали. Изкачихме се до най-високия водопад. Гледката бе-
ше дивна и красива. Дълго време със затаен дъх се любувахме на природните ни красоти. Не ни 
се тръгваше, но трябваше да се връщаме. Изкачването и слизането бяха вълнуващи. Помагайки 
си едни на други с пълни гърди дишахме свежия въздух. Когато слязохме, си купихме сувенири и 
диплянки за спомен. След това отидохме в хижа „Маарата”, където хижарката ни поднесе вкусен 
обяд. Посещението на Крушунските водопади ни зареди с много положителна енергия и хубави 
преживявания. След този незабравим ден сред природата, привечер се прибрахме много доволни 
с пожеланието по-често да сме сред природните красоти на България.  
                                                                      

Иванка Христова 
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Празници през месец ноември 
 8 ноември. Архангеловден – Събор на Св. Арх. Михаил. Именници: Ангел, Ангели-
на, Михаил, Михаила, Гавраил, Радка, Радко, Рангел, Райчо, Райна, Огнян, Пламен, 
Емилия, Емил. Обредна трапеза: обреден хляб, червено вино, овче месо. 
 Според православната църква св. Михаил е един от седемте ангели, които вина-
ги стоят пред престола на Господа. Архангел Михаил представя божието слово.  Ан-
гелите са пазители на човешкия род, а всеки човек получава с рождението си по един 
ангел пазител.  
 В Плевенско на Мартинци се принася жертва черно пиле за предпазване от коко-
шата болест, наречена Мрата, Мратинци, Мратиняк. Пилето се коли от най-
старата жена вкъщи и то през прага на вратата или зад вратата. Главата, крака-
та, перушината и воденичката на пилето се запазват и се използуват за лек. В на-
родните представи нощите от 14 (или от 11 ноември) до 21 ноември са много по-
лоши от Мръсните дни, защото през тях човек може да се разболее от различни бо-
лести. 
 На 14 ноември в християнския календар вярващите заговяват за започващия на 
15 ноември Коледен пост, който трае 40 дни. 
 24 ноември. Света Катерина – Великомъченичица Екатерина; Великомъченик 
Меркурий 
Именници: Екатерина, Катя. Чества се като Мишинден в Източна Тракия, в Плов-
дивско е известен с някои обичаи за предпазване от шарка. Тогава жените пригот-
вят и раздават намазана с мед пита. В православния календар 24 ноември се чества в 
памет на Великомъченица Екатерина (IV в.) – девойка от александрийски царски род. 
Тя влиза в диспут с езически жрец, печели го, но въпреки това е осъдена на смърт и 
убита жестоко.  
 30 ноември. Андреевден – Св. Ап. Андрей Първозвани. Именници: Андрей. Обред-
на трапеза: варени житни и бобови зърна, прясна пита. В народния календар Андре-
евден се приема, като начало на зимния празничен цикъл. В цялата страна той се 
свързва с вярването, че от него денят започва да расте колкото просено зърно, а 
слънцето да помръдва, както пиле в яйце. За да наедрява реколтата, в навечерието 
на празника стопанката слага на огнището и вари в ново гърне жито, царевица, боб, 
леща и др. На сутринта готовото вариво се изяжда вкъщи, като всеки най-напред 
хвърля малко нагоре в комина на огнището с пожелание да израснат високи посевите. 
На места от обредното ядене се раздава за здраве на съседите, а другаде е точно 
обратното не се дава от него на външни хора, за да не се изнесе плодородието от до-
ма. От обредното вариво се дава на домашните животни и на кокошките, за да се 
плодят. В планинските райони (Котленско, Тревненско и др.) и в Западна България 
празникът се знае още и като Мечкин ден, почитан за предпазване от мечки. Според 
православната църква св. ап. Андрей Първовенчани е ученик на Христос, един от Два-
надесетте апостоли, брат на ап. Петър, който проповядва христовото учение сред 
балканските и причерноморските народи - скитите. Разпнат е на кръст в гръцкия гр. 
Петра. Кръстът му, имащ формата на буквата Х, е известен в иконографията и 
средновековното изкуство като Андреев кръст. След падането на Византия скити-
те, сред които проповядва ап. Андрей, стават славяни, а той покровител на Русия. 
 

ЗиС 
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 Откриха уникален печат на Богоро-
дица в Калиакра. Нос Калиакра е бил цен-
търът на ювелирното производство. 
Проучванията са съсредоточени в църква 
в акропола. Открити са 85 находки, от 
които  30 са златни или позлатени. Оби-
ци с перли и златен пръстен по нищо не 
отстъпват на бижутата, носени от 
търновските болярки и са най-доброто, 
което е носено от жените на Калиакра. 
Сред стотиците намерени монети се 
открояват сребърните грошове на цар 
Иван Александър, както и сребърните 
сръбски грошове на цар Стефан с най-
високия номинал през Средновековието 
от 14 век. Част от тях били контра 

маркирани със знака на Добротица. Сред 
откритите култови предмети е кръстче 
от полускъпоценен камък. Датировката 
му е от 12-13 век. В средата има голяма 
буква Х, което предполага Христос, до 
нея са буквите на останалите светци. 
Това лято археолозите се натъкнали на 

уникален бронзов печат. От едната 
страна е ликът на Богородица, а от дру-
гата монограма на собственика. Според 
професор Иван Йорданов, това е бил Ан-
троник. Подобен печат до сега не е отк-

риван. Всички находки от Калиакра вли-
зат в Съкровищницата на Българското 
културно наследство. Всяка година Кали-
акра изненадва научните работници. От 
началото на разкопките през 2004 г. до 
сега са открити около 5-6 предмета, ко-
ито нямат аналог на други находки, отк-
рити в нашата страна. Сред тях са ве-
ликолепна похлупачка – оловна пломба за 
светена вода (открита още през 2004 г. – 
предметът е бил внесен от Венеция), ве-
ликолепният гроб на Калиакренската 
княгиня, открит заедно с украсата на 
главата на погребаното тяло, меч, кой-
то няма у нас друг античен аналог, един-
ствената монета на Иванко Тертер, ко-
ято доказва, че Иванко и Тертер са един 
и същ човек, че няма двама сина Добро-
тица и именно той е наследил управлени-
ето на добруджанското деспотство.                     
 

ЗиС 
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В ТО-Стара Загора: 

По съседски и у нас 
 Винаги съм твърдяла, че нашата организация е много богата откъм приятели. 
Точно такива от храм „Свети Димитър” в Стара Загора ни поканиха на поклонни-
ческо пътуване до Македония и Гърция. Други пък – ПП „ГЕРБ” и ТЕЦ „Марица 
изток” 2, ни отпуснаха безплатен автобус за целта. За 3 дни успяхме да посетим Ох-
рид, едно от новите 7 чудеса на света – „Метеора” в Гърция и гр. Солун. Не мога да 
ви опиша с думи всичко видяно и преживяно по тези прекрасни места. Необясними 
са чувствата, които ни изпълниха, когато коленичихме пред саркофага на Свети На-
ум край Охрид. Съвсем от друго естество, но също толкова силно беше усещането 
ни, когато се изкачихме на кулите на „Самуиловата крепост”. Огромното Охридско 
езеро, чистите и тихи улички, къщите в стария град, накацали една върху друга – 
всичко това те завладява напълно и остава завинаги в теб. 
 Въобще не знаехме обаче как-
во ни очаква в Гърция! В превод от 
латински  метеори значи висящи 
във въздуха. Точно така изглеждат 
шестте манастира, построени върху 
отвесните скали, високи 400 метра. 
Все още никой не може да обясни 
как преди 800 - 900 г. монасите са 
успели да ги построят точно там. 
Когато си тръгвахме, камбаните на 
най-големия манастир започнаха да 
бият и някой каза: "Това е поличба, 
пак ще се върнем." Дано! Късно ве-
черта пристигнахме в известния ку-
рорт Паралия Катерини, на брега на Бяло море. Нито умората, нито късния час бяха 
в състояние да ни попречат да отидем на брега. Романтиката беше пълна – пълнолу-
ние, кей, разбиващи се в него морски вълни. Ние обаче решихме, че нещо липсва – 
българска песен естествено и с Дечко Гарбатулов запяхме с цяло гърло „Докато сме 
млади”. След нас подеха всички и околността се огласи от песента ни. 

На третия ден отпътувахме за Солун, където се поклонихме на мощите на Св. 
Димитър Солунски, разходихме се из прочутия Солунски пазар, видяхме Бялата ку-
ла. А на път за България, между градовете Кавала и Ксанти беше последната ни 
спирка на гръцка територия. В една чудно красива лагуна, разположен на два остро-
ва се намира манастира „Свети Николай”. Литургията за здраве и подарения от мо-
насите специален хляб ни направиха още по-щастливи. Какво по-добро изпращане 
за родината от това! 

Нямаше време да чакаме емоциите от екскурзията да отшумят. Предстоеше 
следващото мероприятие и трябваше да се действа за неговото организиране. За де-
нят на Стара Загора – 5 октомври и деня на белия бастун – 15 октомври, проведохме 
турнир по шах и спортна табла на брайлови дъски. Като противников отбор пока-
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нихме именно дарителите на брайловите игри – ПП „ГЕРБ”. Нашите приятели и то-
зи път ни изненадаха с много ценно за нас дарение – 6 бели бастуна. Разпределихме 
се на 4 двойки – 2 за шах и 2 за табла, като срещу всеки сляпо-глух седна предста-
вител на „ГЕРБ”. Сред гостите имаше даже журналист от „Европейско радио” –  
шотландецът Дейвид Брайдън, който също пожела да се включи в турнира. Крайни-
ят резултат приключи в наша полза, но не това е най-важното в случая. Точно ме-
роприятия от подобен характер ще помогнат за нашата по-бърза интеграция в об-
ществото. 

Само 4 дена след турнира потеглихме на друга екскурзия, този път из Бълга-
рия. Етногравски музей „Етъра”, „Соколски манастир”, паметника на връх „Шипка” 
бяха първите посетени от нас места. Всяко от тях по различен начин ни показа ис-
торията на нашата родина. „Етъра”, с многобройните си занаятчийски работилни-
ци; „Соколския манастир”, със чешмата на Колю Фичето, построена в памет на 8-те 
обесени хайдути, а Шипка – там трябва всеки един българин да отиде и поне вед-
нъж в живота си да преклони глава. Не може да сме на Шипка и Дечко Гарбатулов 
да не е с нас. Под звуците на акордеона му пяхме, играхме и се веселихме до късно 
през нощта. На другият ден спряхме в гр. Шипка, където се поклонихме на новоп-
ристигналата икона от Атон, в която има вградена частица от светия кръст. Всички 
тези неща, за които ви разказах, обогатиха не само нашите знания, но и душите ни, 
защото божественото е навсякъде. 

Ангелина Кръстева   

     
В ТО-Добрич: 

Животът в стихове 
 

 На 31-ви октомври клуб „Детелина” отново покани членовете на териториална-
та организация на сляпо-глухите от гр. Добрич да отбележим Деня на будителя. 
Много хора откликнаха на поканата. Клубът едва побра всички дошли на мероприя-
тието. Специален гост на скромното ни тържество бе председателят на сдружението 
на добричките поети и секретар на Народно читалище „Йордан Йовков” в нашия 
град – Сашо Серафимов. 
 В началото изнесохме рецитал с творби на петима наши поети, членуващи в 
клуб „Вдъхновение” при НАСГБ. Стиховете представени на срещата, оформиха 
красив букет от нежни думи, насочени към съкровените моменти от ежедневието ни 
– майката, любимата, родината, неувяхващата вяра и воля на хората с увреждания и 
др. Гостът ни остана очарован. Той изтъкна, че макар и да не сме професионалисти 
в стихоплетството, написаното от нас е красноречив призив за обич и любов, а вся-
ко нещо, направено по този начин, не може да не е хубаво и стойностно. Сашо Се-
рафимов от своя страна ни прочете собствени стихове. Гостът и всички поети полу-
чиха букет от хризантеми. 
 Тържеството завърши със скромна почерпка, със смях и закачки. Разотидохме 
си духовно обогатени, окуражени от мисълта винаги да правим само добро, защото 
така се постига всичко. 

Калинка Ковачева 
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По-достъпен интернет за хората с увреждания 
 

 През последните години Интернет се превърна в едно от най-достъпните места за хората с 
увреждания. Там те намират информация, забавления, възможности за обучения и за най-
различни услуги, свързани с тяхното ежедневие. Наистина ли, обаче, Интернет страниците и уеб 
порталите могат да бъдат безпроблемно използвани от хората, чието увреждане налага употреба-
та на специализиран софтуер? 
 Със задачата да отговори на този въпрос се е заел европейския проект “Достъпност”, осъ-
ществяван с финансовата подкрепа на 7-ма Рамкова програма. Българският партньор по проекта е 
асоциация „Мария Кюри“, която има за задача да проведе тестване на създадените продукти с 
участието на създатели на интернет страници и потребители с увреждания. 
 Проектът предлага специално разработени инструменти за оценка на достъпността на ин-
тернет сайтове, съобразени с европейските стандарти за достъпност. Разработени са 4 иновативни 
инструменти, чрез които могат да бъдат тествани, съответно: 

- мобилни приложения; 
- уеб приложения; 
- уеб услуги (главно фокусирайки се върху информационни и мобилни услуги) 
- компютърни езици ( UML, SDL и т.н.). 

 С тяхна помощ разработчиците на интернет сайтове ще могат да тестват създадените от тях 
продукти в симулационна среда, за да могат да създадат наистина приложения, които работят 
безпроблемно със специализиран софтуер, използван от хората с увреждания. 
 През м. ноември 2011 г. екипът на асоциация „Мария Кюри“ тества гореизброените инстру-
менти с два типа ползватели – хора с увреждания и разработчици на интернет страници/
програмисти. ИТ специалистите имаха за задача да тестват четирите инструмента и да дадат пре-
поръки и коментари за тяхната надеждност и приложимост от гледна точка на специалисти. Хо-
рата с увреждания от своя страна бяха помолени да разгледат предварително подбрани уеб стра-
ници и да споделят какво ги затруднява и успяват ли да се ориентират, ползвайки своето специа-
лизирано софтуерно приложение. Бяха разгледани 10 страници, а като най-безпроблемна и дос-
тъпна бе определена страницата на ESPD (Европейска мрежа на доставчиците на социални услу-
ги за хора с увреждания). В тестването взеха участие хора с различни увреждания като преобла-
даваха хората с нарушения на зрението и двигателни увреждания. Те бяха разделени на две малки 
групи и след като разгледаха всяка една от страниците, попълниха въпросник, в който отразиха 
своите впечатления и коментари. На базата на препоръките тестваните страници ще бъдат подоб-
рени от партньорите по проекта, така че да бъдат максимално достъпни за потребителите с ув-
реждания. Тук е мястото, екипът на асоциация „Мария Кюри“ да изкаже своите благодарности на 
Националната Асоциация на сляпо-глухите и Съюз на инвалидите в България, регион Пловдив за 
оказаното съдействие при подбора на участници с увреждания в тестването. 
 Обратната връзка от разработчиците на интернет страници пък ще бъде използвана за усъ-
вършенстване на оценъчните инструменти. Така след края на проекта „Достъпност“ партньорите 
се надяват да имат значителен принос за повишаване достъпността на интернет пространството.  
 Пълната информация за проекта и неговите разработки могат да бъдат намерени на неговия 
интернет сайт: http://www.accessible-eu.org/. Ако желаете да се свържете с българския партньор 
по проекта (Асоциация „Мария Кюри“), моля пишете на адрес: info@marie-curie-bg.org.  
 
 Съобщение: 
 Групата, инвалиди използвали услугите на асоциация „Мария Кюри”, сме доволни и очаро-
вани от добрата и стегната организация, от прекрасните условия, при които се провеждат семина-
рите, от лесния достъп на информация, от контактите и обмяната на опит, от всичко полезно кое-
то научаваме при срещите си с тези млади хора. Съветваме ви уважаеми читатели, ако имате 
нужда от съдействие и съдействие обърнете се към асоциация „Мария Кюри”, на горепосочените 
връзки за контакти.  

ЗиС 
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Превратностите на съдбата 
 Всички казват, че съм изключително контактна личност. Вярно е, но въпреки това, 
има случаи, в които обичам да се усамотявам и да оставам насаме с мислите си. В та-
кива моменти понякога се връщам назад във времето и заедно със спомените, тръгвам 
сама по улиците на любимия ми 
град. Всъщност това е нещото, 
което единствено ми липсва, 
липсва ми много и то страшно 
много! Аз съм прекалено свобо-
долюбива! Вероятно поради 
тази причина никога няма да 
спра да се чувствам, като ку-
ченце на каишка. И това чувст-
во е, когато вървейки навън съм 
принудена да се държа за ръка-
та на човека, който ме води. 
Благородно завиждам на хора-
та, които могат да се придвижват сами с белия бастун и смело, без страх ходят нався-
къде. Аз обаче не мога! Може би, защото съм от така наречените късно ослепели, или 
защото прекалено много се страхувам. Никак не обичам да се примирявам с нещата в 
живота, но с това май ще трябва. Всичко останало отдавна съм приела като факт и 
няма нещо, с което да не мога да се справя. Откакто пък се научих да работя на компю-
тър, станах почти независима от останалите. Началото беше много трудно. Имах усе-
щането, че мозъкът ми е атрофирал напълно и отказва категорично да възприеме тази 
напълно непозната за мен материя. Прекланям се пред търпението и упоритостта на 
учителите от НЦРСГ „Хелън Келър”, които ми дадоха основата за най-важните неща. 
После чрез дистанционно обучение с мен дълго се занимава Христо Марков от София. 
Благодарение на него също научих изключително ценни неща. Всички тези мои учители 
все още продължават да се борят с моето невежество в компютърните технологии, а 
аз май все по-лесно възприемам тази наистина сложна  материя. Не стига това, ами 
сега реших да изуча и брайловото четмо и писмо. Наскоро казах на една журналистка, 
че от загубата на зрение само съм спечелила, тя обаче не ме разбра, даже изпадна в 
ужас от моето твърдение. Как да и обясня, че научих неща, за които в противен случай 
може би нямаше и да съм чувала, запознах се и сприятелих с хора, които обогатиха жи-
вота ми и едва ли при други обстоятелства щях да познавам. 
 Превратностите на съдбата са непредсказуеми, но пък правят живота по-ценен! 
 

Ангелина Кръстева 
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В ТО-Пловдив: 
Поредната надпревара и възможности за успех 

 
 Поради лошото време и почивния ден, през който се падаше тази година 15-ти октомври –  
Международния ден на белия бастун, в Пловдив се взе решение, той да се проведе на 19-ти ок-
томври. И трябва да отбележим, че решението се оказа сполучливо, понеже денят бе слънчев и 
топъл и гребната база се изпълни от членовете на ССБ и НАСГБ. Както всяка година и тази се 
започна с надпреварата в правилно използване на бял бастун при придвижване и ориентиране в 
голямото пространство. С радост искам да отбележа, че през годините се наблюдава разнообра-
зие при участниците, а това е много показателно, защото повече хора се убеждават в необходи-
моста от ползване на бял бастун. Комисията за оценяване на техниката на белия бастун се състоя 
от: Валя и Галя – както ги знаем всички - преподавателки по мобилност в центъра за рехабилита-
ция на слепи в Пловдив и Владимир Желев – бивш преподавател по мобилност в същия център. 
Комисията имат изисквания, и каквото и класиране да направят всички знаем, че то е точно и без-
пристрастно. При мъжете за първи път участва Веселин Младенов и взе първо място, второ място 
взе Христо Христов, трето място си поделиха Коста Дечев – председател на КС на ТСО на ССБ и 
Иван Марински. 
 При жените: първо място Снежанка Кирчева, второ място Диана Делчева, а трето място си 
поделиха Гюлфие Чубанова и Мусабие. Наградите се връчиха от Велик Атанасов, а за тези, които 
не използват белия бастун бяха предвидени спортни състезания, при които се следеше за броя и 
времето от Кольо Митев и Анито. Тук се получи следното класиране: при мъжете вдигане на ги-
рички първо място извоюва Христо Христов, второ място Стойчо Стойчев, трето място остана за 
Венцислав Георгиев. При жените в същата дисциплина първо място взе Мусабие, второ място 
Ема Танова и трето място Ася Бурова. 
 В дисциплината скок с въже при жените първо място взе  Хасмик Варданян, второ място 
Снежанка Кирчева, а трето място – Тотка Златанова. При мъжете в същата дисциплина се получи 
следното класиране: първо място Марин Маринов, второ място Стойчо Стойчев и трето място 
Тома Паскалев. 
 При жени скок от място първо място беше за Събка Димитрова, второ място Хасмик Варда-
нян и трето място Ася Бурова. При мъжете в същата дисциплина: първо място за Тома Паскалев, 
второ място Стойчо Стойчев и трето място Трифон Лазаров. 
 Така сред смях, закачки и подвиквания преминаха състезанията и класирането. 
 В края на мероприятието, докато похапвахме от почерпката някои тогава се решиха да ме-
рят възможности в дисциплините. Но независимо кой, кога се включва в участие, всичко премина 
в добра организация сред прекрасната зеленина, както това става всяка година. Наградите за кла-
сиралите се бяха подсигурени от НЦРС–Пловдив, за което горещо благодарим! 
 Добре е, че има още такива дарители, за да провеждаме мероприятията и стимулираме хора-
та за надпревара във възможности. 

      
Отново най-добрите! 

 На 10 и 11 октомври в гр. София, кв. Лозенец се състоя фестивал на художествената само-
дейност по проект „И ние можем”, посветен на 90 години от създаването на ССБ. Група 
„Тракийски цвят” бяха поканени за участие и се заредиха репетиции. Не че не ги правят целого-
дишно и редовно, но когато предстои изява вълнението е по-голямо. В групата участват почти 
всички изпълнители на група „Здравец” към НАСГБ. Изборът на репертоар е труден, защото поч-
ти навсякъде са ги слушали и при изявите им се налага да стават по прецизни в подбора на прог-
рамата, с която ще се представят. 
 ССБ им подсигури автобус, който е бил навсякъде с тях и това е улеснило престоя им в Со-
фия. Това винаги е бил най-болният въпрос при незрящите. Настанили са се в Горубленско ханче, 
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при луксозни условия. Организацията е била на ниво и самодейците са останали много доволни 
от престоя си, а ние от отличното им представяне. 
 Марин Маринов – ръководител на групата е взел специалната награда за инструментал, ин-
дивидуално изпълнение на тамбура и първо място на индивидуално изпълнение народно пеене с 
песента „Тръгнала Елица”. Милка Дечева завоюва първо място с песента „Авлига пее” в жанр 
народно пеене, а Ася Бурова второ място с песента „Гори, гори ме юначе” индивидуално изпъл-
нение в същия жанр. Групата за автентичен фолклор и народно пеене „Тракийски цвят” е взела 
първо място с изпълнението на песните: „Тодоро ле моме” и „Вино, вино” в жанр народно пеене. 
За първи път е участвала формация „Пловдив” от Кирил и Дима Дамянови и Мария Вълчева, кои-
то са извоювали трето място, в жанр стари градски песни. Всички са доволни и радостни от пред-
ставянето си и спечелените награди. Вечерта е преминала в пеене, веселие, танци и народни хора 
от сърце. Тези мероприятия дават стимул и желание за работа, защото срещите са вълнуващи и 
раждащи желание за добро представяне. При такива изяви срещите и контактите с различни хора, 
са важни и от голямо значение. Не на последно място са спечелените награди, но най-голямото 
удовлетворение за изпълнителите са аплодисментите на публиката и радостта в очите им, знаей-
ки че ще си тръгнат с добри спомени от техните песни, които дълго време ще сгряват сърцата им 
и със сигурност ще си ги тананикат в ежедневието. 
 

Блокът подготви: 
Снежана Кирилова 

     
В ТО-Търговище: 

Екскурзия до Трявна 
 На 16.10.2011 г. въпреки лошото време ТСО-Търговище съвместно с ТО на НАСГБ-
Търговище проведохме екскурзия до Трявна. Всички бяхме много развълнувани. Първо посетих-
ме Дряновския манастир, където отчето ни разказа за създаването на манастира и неговото съхра-
няване до ден днешен. Всички запалихме свещички за здраве и с интерес и любопитство разгле-
дахме музея към манастира. 

 Когато автобусът потегли към Трявна, с учудване и изненада видяхме, че вали сняг. Макар 
и не за дълго пътят беше красива зимна приказка, при която дърветата бяха с натежали клони. В 
Трявна, въпреки лошото време с вълнение и почуда се възхищавахме на историческите къщи с 
дърворезба от различни майстори. Това са ценности, с които не всеки може да се похвали и зато-
ва трябва да ги ценим и пазим. Уморени и доволни се настанихме в чудесен ресторант, след което 
щастливи се завърнахме по домовете си. 

  На другия ден 18.10.2011 г. в клуба се събрахме членовете на териториалните организации 
на слепите и сляпо-глухите, за да отпразнуваме Международният ден на белия бастун. Председа-
телката на ТСО на ССБ – Бяла Колева ни разказа за историята на празника, за значимостта и не-
обходимостта на белият бастун. За безопасността на незрящите и сляпо-глухите при придвижва-
не чрез бастун и неговата роля за по-самостоятелни и независими граждани. Накрая ни приветст-
ва с хубави пожелания, а ние бяхме подготвили програма от стихове и песни. Беше чудесен ден!  

 Благодарим Ви много, мили хора от ТСО-Търговище, че бяхте добри да ни поканите да бъ-
дем заедно! 

Сашка Тодорова  
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 На този ден припомняме на общес-
твото за себе си. Затова, че имаме 
нужда от приятелството и подкрепата 
на хората с нормално зрение, защото 
те могат без нас, но ние не можем без 
тях. 
 На този ден припомняме и на пра-
вителството, че имаме нужда от някои 
облекчения като компенсация за липса-
та на зрение. Хорското веселие понякога 
таи в себе си необяснима злост, нужен е 
само повод и смехът бързо се превръща 
в присмех, от който боли. В ония време-
на слепите изкарвали прехраната си 
предимно с просия, обществените помо-
щи за тях били съвсем мизерни. Живо-
тът им преминавал в нищета и бездейс-
твие, те не умеели да вършат почти ни-
що полезно. Затова всички посрещали с 
готовност поканите да участват в за-
бавленията на тълпата. Въпреки че усе-
щали болката от ироничните издева-
телства над тях, възможността да 
припечелят нещо ги принуждавала да 
търпят присмеха и иронията. Единст-
веният, който не споделял радостта на 
тълпата и приемал също тъй с болка и 
възмущение виковете, бил млад мъж с 
интелигентно лице и поведение. Той се 
наричал Валентин Аюи. Запомни това 
име, читателю! Наблюдавайки със съ-
чувствие грозните сцени, младият Аюи 
взел решение, което променило живота 
му: „Аз ще заместя подигравката с ис-
тината, като науча слепите да четат 
и пишат и ще им дам книги, напечатани 
от самите тях." Клетвата му не се 
оказала моментен изблик на състрада-
ние и хуманност, а програма, която то-
зи велик французин изпълнявал упорито 
до края на дните си.  
 И днес можем да се похвалим, че 

има хора мислещи за слепите и сляпо-
глухите. Правят се проекти, програми и 
се търсят начини за достъпност и ин-
тегриране на незрящите и сляпо-
глухите в обществото. 
 За своя летен научен проект, сту-
дентът от Станфордския университет 
Алан Дюран избрал да разработи систе-
ма за таблети, която да разпознава 
Брайлово писмо, и с чиято помощ да се 
снима текст и след това да се прослуш-
ва неговото речево възпроизвеждане в 
помощ на незрящите хора. Но по-късно 
студентът и неговият ръководител 
стигнали до заключението, че това е 
твърде тривиално и, че много по-
необходим инструмент за слепи би мог-
ла да се превърне Брайлова клавиатура, 
позволяваща да се въвежда текст, да се 
изпраща той по електронната поща и 
т.н. Такива устройства има, но те са в 
пъти по-скъпи от самите таблети. 
Брайловият шрифт представлява осо-
бена матрица от изпъкнали точки 3x2 – 
общо 63 символа. За набирането му 
обикновено се използва специална клави-
атура, имаща шест основни клавиша. 
Инженерите са решили да реализират 
Брайловите клавиши на плосък сензорен 
екран без да ги фиксират: въвежданите 
символи ще се разпознават по относи-
телното положение на пръстите на ръ-
цете. За да тестват своето приложе-
ние авторите сами усвоили Брайловата 
азбука и се научили с нейна помощ да на-
бират текст за слепи. 
 
 
 

Подготвил: 

 Илия Кърджанов 

13 ноември – Международен ден на слепия гражданин 
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при луксозни условия. Организацията е била на ниво и самодейците са останали много доволни 
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от сърце. Тези мероприятия дават стимул и желание за работа, защото срещите са вълнуващи и 
раждащи желание за добро представяне. При такива изяви срещите и контактите с различни хора, 
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Подготвил: 
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Превратностите на съдбата 
 Всички казват, че съм изключително контактна личност. Вярно е, но въпреки това, 
има случаи, в които обичам да се усамотявам и да оставам насаме с мислите си. В та-
кива моменти понякога се връщам назад във времето и заедно със спомените, тръгвам 
сама по улиците на любимия ми 
град. Всъщност това е нещото, 
което единствено ми липсва, 
липсва ми много и то страшно 
много! Аз съм прекалено свобо-
долюбива! Вероятно поради 
тази причина никога няма да 
спра да се чувствам, като ку-
ченце на каишка. И това чувст-
во е, когато вървейки навън съм 
принудена да се държа за ръка-
та на човека, който ме води. 
Благородно завиждам на хора-
та, които могат да се придвижват сами с белия бастун и смело, без страх ходят нався-
къде. Аз обаче не мога! Може би, защото съм от така наречените късно ослепели, или 
защото прекалено много се страхувам. Никак не обичам да се примирявам с нещата в 
живота, но с това май ще трябва. Всичко останало отдавна съм приела като факт и 
няма нещо, с което да не мога да се справя. Откакто пък се научих да работя на компю-
тър, станах почти независима от останалите. Началото беше много трудно. Имах усе-
щането, че мозъкът ми е атрофирал напълно и отказва категорично да възприеме тази 
напълно непозната за мен материя. Прекланям се пред търпението и упоритостта на 
учителите от НЦРСГ „Хелън Келър”, които ми дадоха основата за най-важните неща. 
После чрез дистанционно обучение с мен дълго се занимава Христо Марков от София. 
Благодарение на него също научих изключително ценни неща. Всички тези мои учители 
все още продължават да се борят с моето невежество в компютърните технологии, а 
аз май все по-лесно възприемам тази наистина сложна  материя. Не стига това, ами 
сега реших да изуча и брайловото четмо и писмо. Наскоро казах на една журналистка, 
че от загубата на зрение само съм спечелила, тя обаче не ме разбра, даже изпадна в 
ужас от моето твърдение. Как да и обясня, че научих неща, за които в противен случай 
може би нямаше и да съм чувала, запознах се и сприятелих с хора, които обогатиха жи-
вота ми и едва ли при други обстоятелства щях да познавам. 
 Превратностите на съдбата са непредсказуеми, но пък правят живота по-ценен! 
 

Ангелина Кръстева 
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В ТО-Пловдив: 
Поредната надпревара и възможности за успех 

 
 Поради лошото време и почивния ден, през който се падаше тази година 15-ти октомври –  
Международния ден на белия бастун, в Пловдив се взе решение, той да се проведе на 19-ти ок-
томври. И трябва да отбележим, че решението се оказа сполучливо, понеже денят бе слънчев и 
топъл и гребната база се изпълни от членовете на ССБ и НАСГБ. Както всяка година и тази се 
започна с надпреварата в правилно използване на бял бастун при придвижване и ориентиране в 
голямото пространство. С радост искам да отбележа, че през годините се наблюдава разнообра-
зие при участниците, а това е много показателно, защото повече хора се убеждават в необходи-
моста от ползване на бял бастун. Комисията за оценяване на техниката на белия бастун се състоя 
от: Валя и Галя – както ги знаем всички - преподавателки по мобилност в центъра за рехабилита-
ция на слепи в Пловдив и Владимир Желев – бивш преподавател по мобилност в същия център. 
Комисията имат изисквания, и каквото и класиране да направят всички знаем, че то е точно и без-
пристрастно. При мъжете за първи път участва Веселин Младенов и взе първо място, второ място 
взе Христо Христов, трето място си поделиха Коста Дечев – председател на КС на ТСО на ССБ и 
Иван Марински. 
 При жените: първо място Снежанка Кирчева, второ място Диана Делчева, а трето място си 
поделиха Гюлфие Чубанова и Мусабие. Наградите се връчиха от Велик Атанасов, а за тези, които 
не използват белия бастун бяха предвидени спортни състезания, при които се следеше за броя и 
времето от Кольо Митев и Анито. Тук се получи следното класиране: при мъжете вдигане на ги-
рички първо място извоюва Христо Христов, второ място Стойчо Стойчев, трето място остана за 
Венцислав Георгиев. При жените в същата дисциплина първо място взе Мусабие, второ място 
Ема Танова и трето място Ася Бурова. 
 В дисциплината скок с въже при жените първо място взе  Хасмик Варданян, второ място 
Снежанка Кирчева, а трето място – Тотка Златанова. При мъжете в същата дисциплина се получи 
следното класиране: първо място Марин Маринов, второ място Стойчо Стойчев и трето място 
Тома Паскалев. 
 При жени скок от място първо място беше за Събка Димитрова, второ място Хасмик Варда-
нян и трето място Ася Бурова. При мъжете в същата дисциплина: първо място за Тома Паскалев, 
второ място Стойчо Стойчев и трето място Трифон Лазаров. 
 Така сред смях, закачки и подвиквания преминаха състезанията и класирането. 
 В края на мероприятието, докато похапвахме от почерпката някои тогава се решиха да ме-
рят възможности в дисциплините. Но независимо кой, кога се включва в участие, всичко премина 
в добра организация сред прекрасната зеленина, както това става всяка година. Наградите за кла-
сиралите се бяха подсигурени от НЦРС–Пловдив, за което горещо благодарим! 
 Добре е, че има още такива дарители, за да провеждаме мероприятията и стимулираме хора-
та за надпревара във възможности. 

      
Отново най-добрите! 

 На 10 и 11 октомври в гр. София, кв. Лозенец се състоя фестивал на художествената само-
дейност по проект „И ние можем”, посветен на 90 години от създаването на ССБ. Група 
„Тракийски цвят” бяха поканени за участие и се заредиха репетиции. Не че не ги правят целого-
дишно и редовно, но когато предстои изява вълнението е по-голямо. В групата участват почти 
всички изпълнители на група „Здравец” към НАСГБ. Изборът на репертоар е труден, защото поч-
ти навсякъде са ги слушали и при изявите им се налага да стават по прецизни в подбора на прог-
рамата, с която ще се представят. 
 ССБ им подсигури автобус, който е бил навсякъде с тях и това е улеснило престоя им в Со-
фия. Това винаги е бил най-болният въпрос при незрящите. Настанили са се в Горубленско ханче, 



8 

нихме именно дарителите на брайловите игри – ПП „ГЕРБ”. Нашите приятели и то-
зи път ни изненадаха с много ценно за нас дарение – 6 бели бастуна. Разпределихме 
се на 4 двойки – 2 за шах и 2 за табла, като срещу всеки сляпо-глух седна предста-
вител на „ГЕРБ”. Сред гостите имаше даже журналист от „Европейско радио” –  
шотландецът Дейвид Брайдън, който също пожела да се включи в турнира. Крайни-
ят резултат приключи в наша полза, но не това е най-важното в случая. Точно ме-
роприятия от подобен характер ще помогнат за нашата по-бърза интеграция в об-
ществото. 

Само 4 дена след турнира потеглихме на друга екскурзия, този път из Бълга-
рия. Етногравски музей „Етъра”, „Соколски манастир”, паметника на връх „Шипка” 
бяха първите посетени от нас места. Всяко от тях по различен начин ни показа ис-
торията на нашата родина. „Етъра”, с многобройните си занаятчийски работилни-
ци; „Соколския манастир”, със чешмата на Колю Фичето, построена в памет на 8-те 
обесени хайдути, а Шипка – там трябва всеки един българин да отиде и поне вед-
нъж в живота си да преклони глава. Не може да сме на Шипка и Дечко Гарбатулов 
да не е с нас. Под звуците на акордеона му пяхме, играхме и се веселихме до късно 
през нощта. На другият ден спряхме в гр. Шипка, където се поклонихме на новоп-
ристигналата икона от Атон, в която има вградена частица от светия кръст. Всички 
тези неща, за които ви разказах, обогатиха не само нашите знания, но и душите ни, 
защото божественото е навсякъде. 

Ангелина Кръстева   

     
В ТО-Добрич: 

Животът в стихове 
 

 На 31-ви октомври клуб „Детелина” отново покани членовете на териториална-
та организация на сляпо-глухите от гр. Добрич да отбележим Деня на будителя. 
Много хора откликнаха на поканата. Клубът едва побра всички дошли на мероприя-
тието. Специален гост на скромното ни тържество бе председателят на сдружението 
на добричките поети и секретар на Народно читалище „Йордан Йовков” в нашия 
град – Сашо Серафимов. 
 В началото изнесохме рецитал с творби на петима наши поети, членуващи в 
клуб „Вдъхновение” при НАСГБ. Стиховете представени на срещата, оформиха 
красив букет от нежни думи, насочени към съкровените моменти от ежедневието ни 
– майката, любимата, родината, неувяхващата вяра и воля на хората с увреждания и 
др. Гостът ни остана очарован. Той изтъкна, че макар и да не сме професионалисти 
в стихоплетството, написаното от нас е красноречив призив за обич и любов, а вся-
ко нещо, направено по този начин, не може да не е хубаво и стойностно. Сашо Се-
рафимов от своя страна ни прочете собствени стихове. Гостът и всички поети полу-
чиха букет от хризантеми. 
 Тържеството завърши със скромна почерпка, със смях и закачки. Разотидохме 
си духовно обогатени, окуражени от мисълта винаги да правим само добро, защото 
така се постига всичко. 

Калинка Ковачева 
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По-достъпен интернет за хората с увреждания 
 

 През последните години Интернет се превърна в едно от най-достъпните места за хората с 
увреждания. Там те намират информация, забавления, възможности за обучения и за най-
различни услуги, свързани с тяхното ежедневие. Наистина ли, обаче, Интернет страниците и уеб 
порталите могат да бъдат безпроблемно използвани от хората, чието увреждане налага употреба-
та на специализиран софтуер? 
 Със задачата да отговори на този въпрос се е заел европейския проект “Достъпност”, осъ-
ществяван с финансовата подкрепа на 7-ма Рамкова програма. Българският партньор по проекта е 
асоциация „Мария Кюри“, която има за задача да проведе тестване на създадените продукти с 
участието на създатели на интернет страници и потребители с увреждания. 
 Проектът предлага специално разработени инструменти за оценка на достъпността на ин-
тернет сайтове, съобразени с европейските стандарти за достъпност. Разработени са 4 иновативни 
инструменти, чрез които могат да бъдат тествани, съответно: 

- мобилни приложения; 
- уеб приложения; 
- уеб услуги (главно фокусирайки се върху информационни и мобилни услуги) 
- компютърни езици ( UML, SDL и т.н.). 

 С тяхна помощ разработчиците на интернет сайтове ще могат да тестват създадените от тях 
продукти в симулационна среда, за да могат да създадат наистина приложения, които работят 
безпроблемно със специализиран софтуер, използван от хората с увреждания. 
 През м. ноември 2011 г. екипът на асоциация „Мария Кюри“ тества гореизброените инстру-
менти с два типа ползватели – хора с увреждания и разработчици на интернет страници/
програмисти. ИТ специалистите имаха за задача да тестват четирите инструмента и да дадат пре-
поръки и коментари за тяхната надеждност и приложимост от гледна точка на специалисти. Хо-
рата с увреждания от своя страна бяха помолени да разгледат предварително подбрани уеб стра-
ници и да споделят какво ги затруднява и успяват ли да се ориентират, ползвайки своето специа-
лизирано софтуерно приложение. Бяха разгледани 10 страници, а като най-безпроблемна и дос-
тъпна бе определена страницата на ESPD (Европейска мрежа на доставчиците на социални услу-
ги за хора с увреждания). В тестването взеха участие хора с различни увреждания като преобла-
даваха хората с нарушения на зрението и двигателни увреждания. Те бяха разделени на две малки 
групи и след като разгледаха всяка една от страниците, попълниха въпросник, в който отразиха 
своите впечатления и коментари. На базата на препоръките тестваните страници ще бъдат подоб-
рени от партньорите по проекта, така че да бъдат максимално достъпни за потребителите с ув-
реждания. Тук е мястото, екипът на асоциация „Мария Кюри“ да изкаже своите благодарности на 
Националната Асоциация на сляпо-глухите и Съюз на инвалидите в България, регион Пловдив за 
оказаното съдействие при подбора на участници с увреждания в тестването. 
 Обратната връзка от разработчиците на интернет страници пък ще бъде използвана за усъ-
вършенстване на оценъчните инструменти. Така след края на проекта „Достъпност“ партньорите 
се надяват да имат значителен принос за повишаване достъпността на интернет пространството.  
 Пълната информация за проекта и неговите разработки могат да бъдат намерени на неговия 
интернет сайт: http://www.accessible-eu.org/. Ако желаете да се свържете с българския партньор 
по проекта (Асоциация „Мария Кюри“), моля пишете на адрес: info@marie-curie-bg.org.  
 
 Съобщение: 
 Групата, инвалиди използвали услугите на асоциация „Мария Кюри”, сме доволни и очаро-
вани от добрата и стегната организация, от прекрасните условия, при които се провеждат семина-
рите, от лесния достъп на информация, от контактите и обмяната на опит, от всичко полезно кое-
то научаваме при срещите си с тези млади хора. Съветваме ви уважаеми читатели, ако имате 
нужда от съдействие и съдействие обърнете се към асоциация „Мария Кюри”, на горепосочените 
връзки за контакти.  

ЗиС 
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 Откриха уникален печат на Богоро-
дица в Калиакра. Нос Калиакра е бил цен-
търът на ювелирното производство. 
Проучванията са съсредоточени в църква 
в акропола. Открити са 85 находки, от 
които  30 са златни или позлатени. Оби-
ци с перли и златен пръстен по нищо не 
отстъпват на бижутата, носени от 
търновските болярки и са най-доброто, 
което е носено от жените на Калиакра. 
Сред стотиците намерени монети се 
открояват сребърните грошове на цар 
Иван Александър, както и сребърните 
сръбски грошове на цар Стефан с най-
високия номинал през Средновековието 
от 14 век. Част от тях били контра 

маркирани със знака на Добротица. Сред 
откритите култови предмети е кръстче 
от полускъпоценен камък. Датировката 
му е от 12-13 век. В средата има голяма 
буква Х, което предполага Христос, до 
нея са буквите на останалите светци. 
Това лято археолозите се натъкнали на 

уникален бронзов печат. От едната 
страна е ликът на Богородица, а от дру-
гата монограма на собственика. Според 
професор Иван Йорданов, това е бил Ан-
троник. Подобен печат до сега не е отк-

риван. Всички находки от Калиакра вли-
зат в Съкровищницата на Българското 
културно наследство. Всяка година Кали-
акра изненадва научните работници. От 
началото на разкопките през 2004 г. до 
сега са открити около 5-6 предмета, ко-
ито нямат аналог на други находки, отк-
рити в нашата страна. Сред тях са ве-
ликолепна похлупачка – оловна пломба за 
светена вода (открита още през 2004 г. – 
предметът е бил внесен от Венеция), ве-
ликолепният гроб на Калиакренската 
княгиня, открит заедно с украсата на 
главата на погребаното тяло, меч, кой-
то няма у нас друг античен аналог, един-
ствената монета на Иванко Тертер, ко-
ято доказва, че Иванко и Тертер са един 
и същ човек, че няма двама сина Добро-
тица и именно той е наследил управлени-
ето на добруджанското деспотство.                     
 

ЗиС 
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В ТО-Стара Загора: 

По съседски и у нас 
 Винаги съм твърдяла, че нашата организация е много богата откъм приятели. 
Точно такива от храм „Свети Димитър” в Стара Загора ни поканиха на поклонни-
ческо пътуване до Македония и Гърция. Други пък – ПП „ГЕРБ” и ТЕЦ „Марица 
изток” 2, ни отпуснаха безплатен автобус за целта. За 3 дни успяхме да посетим Ох-
рид, едно от новите 7 чудеса на света – „Метеора” в Гърция и гр. Солун. Не мога да 
ви опиша с думи всичко видяно и преживяно по тези прекрасни места. Необясними 
са чувствата, които ни изпълниха, когато коленичихме пред саркофага на Свети На-
ум край Охрид. Съвсем от друго естество, но също толкова силно беше усещането 
ни, когато се изкачихме на кулите на „Самуиловата крепост”. Огромното Охридско 
езеро, чистите и тихи улички, къщите в стария град, накацали една върху друга – 
всичко това те завладява напълно и остава завинаги в теб. 
 Въобще не знаехме обаче как-
во ни очаква в Гърция! В превод от 
латински  метеори значи висящи 
във въздуха. Точно така изглеждат 
шестте манастира, построени върху 
отвесните скали, високи 400 метра. 
Все още никой не може да обясни 
как преди 800 - 900 г. монасите са 
успели да ги построят точно там. 
Когато си тръгвахме, камбаните на 
най-големия манастир започнаха да 
бият и някой каза: "Това е поличба, 
пак ще се върнем." Дано! Късно ве-
черта пристигнахме в известния ку-
рорт Паралия Катерини, на брега на Бяло море. Нито умората, нито късния час бяха 
в състояние да ни попречат да отидем на брега. Романтиката беше пълна – пълнолу-
ние, кей, разбиващи се в него морски вълни. Ние обаче решихме, че нещо липсва – 
българска песен естествено и с Дечко Гарбатулов запяхме с цяло гърло „Докато сме 
млади”. След нас подеха всички и околността се огласи от песента ни. 

На третия ден отпътувахме за Солун, където се поклонихме на мощите на Св. 
Димитър Солунски, разходихме се из прочутия Солунски пазар, видяхме Бялата ку-
ла. А на път за България, между градовете Кавала и Ксанти беше последната ни 
спирка на гръцка територия. В една чудно красива лагуна, разположен на два остро-
ва се намира манастира „Свети Николай”. Литургията за здраве и подарения от мо-
насите специален хляб ни направиха още по-щастливи. Какво по-добро изпращане 
за родината от това! 

Нямаше време да чакаме емоциите от екскурзията да отшумят. Предстоеше 
следващото мероприятие и трябваше да се действа за неговото организиране. За де-
нят на Стара Загора – 5 октомври и деня на белия бастун – 15 октомври, проведохме 
турнир по шах и спортна табла на брайлови дъски. Като противников отбор пока-
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В ТО-Асеновград: 
„Те са победители!” 

 
 В календара на българското общество има много празници, има и бележити да-
ти, които не трябва да забравяме. 15-ти октомври е денят на белия бастун. На този 
ден не се празнува, а само отбелязваме съпричастност и уважение към незрящите. 
Членовете на ТСО и НАСГБ в Асеновград отново се събраха в своя клуб, по повод 
важната за тях дата. Присъстваха и двама от поканените шестима кандидат кметове, 
за да се запознаят със социалните ни проблеми: работа, достъп до общински инсти-
туции, транспорт, маркировки и др. Човек не може да избяга от своята малка вселе-
на. Добра или не, тъжна или радостна, тя е неговия малък свят. Когато дойдат труд-
ните моменти, трябва да се борим. А незрящите и сляпо-глухите се борят. Борят се 
със силата на духа, вярата и надеждата, със силата на положителното мислене. А 
дали това е достатъчно? Дали и държавата е достатъчно грижовна към тях? Нужно 
е повече разбиране, уважение и доверие от страна на обществото към младите, кои-
то искат да работят. 
 Те всички са пример за подражание на борбен дух. И една от тях е Лушка Ма-
джарова, участваща активно в живота на организацията. Печелила е много награди 
на регионално и национално ниво. А стиховете й се четат в цялата страна. Едно от 
тях е „Не си отивай”, с което спечели през 2010 г. конкурса на Народно читалище  
„Родолюбие”. Поетесата Дойчева подари на тези хора свое стихотворение. На ули-
цата често срещаме незрящи и сляпо-глухи, нека не ги подминаваме, а да спрем ти-
хо и с топлота да ги поздравим! И за пореден път ще изрека на висок глас: Те са по-
бедители! Нека още веднъж им пожелаем много здраве, борбен дух и повече усмив-
ки. Нека бъдат докосвани от топлото слънце на добротата! 
 

Славка Ставрева 

     
В ТО-Плевен: 

Един чуден ден сред природата 
          
     На 07.10.2011 г., ние – сляпо-глухите от ТО на НАСГБ-Плевен – и нашите приятели от ТСО на 
ССБ-Левски проведохме чудесна екскурзия. Това е едно райско кътче на нашата прекрасна роди-
на – водопадите на с. Крушуна, област Ловеч. Местността „Маарата” е на 3 км. от селото и е го-
ристо-скалиста местност, която е защитена територия. Към водопада води еко-пътека, стръмна и 
тясна, провираща се между назъбени скали. Изкачихме се до най-високия водопад. Гледката бе-
ше дивна и красива. Дълго време със затаен дъх се любувахме на природните ни красоти. Не ни 
се тръгваше, но трябваше да се връщаме. Изкачването и слизането бяха вълнуващи. Помагайки 
си едни на други с пълни гърди дишахме свежия въздух. Когато слязохме, си купихме сувенири и 
диплянки за спомен. След това отидохме в хижа „Маарата”, където хижарката ни поднесе вкусен 
обяд. Посещението на Крушунските водопади ни зареди с много положителна енергия и хубави 
преживявания. След този незабравим ден сред природата, привечер се прибрахме много доволни 
с пожеланието по-често да сме сред природните красоти на България.  
                                                                      

Иванка Христова 

15 

                                 

Празници през месец ноември 
 8 ноември. Архангеловден – Събор на Св. Арх. Михаил. Именници: Ангел, Ангели-
на, Михаил, Михаила, Гавраил, Радка, Радко, Рангел, Райчо, Райна, Огнян, Пламен, 
Емилия, Емил. Обредна трапеза: обреден хляб, червено вино, овче месо. 
 Според православната църква св. Михаил е един от седемте ангели, които вина-
ги стоят пред престола на Господа. Архангел Михаил представя божието слово.  Ан-
гелите са пазители на човешкия род, а всеки човек получава с рождението си по един 
ангел пазител.  
 В Плевенско на Мартинци се принася жертва черно пиле за предпазване от коко-
шата болест, наречена Мрата, Мратинци, Мратиняк. Пилето се коли от най-
старата жена вкъщи и то през прага на вратата или зад вратата. Главата, крака-
та, перушината и воденичката на пилето се запазват и се използуват за лек. В на-
родните представи нощите от 14 (или от 11 ноември) до 21 ноември са много по-
лоши от Мръсните дни, защото през тях човек може да се разболее от различни бо-
лести. 
 На 14 ноември в християнския календар вярващите заговяват за започващия на 
15 ноември Коледен пост, който трае 40 дни. 
 24 ноември. Света Катерина – Великомъченичица Екатерина; Великомъченик 
Меркурий 
Именници: Екатерина, Катя. Чества се като Мишинден в Източна Тракия, в Плов-
дивско е известен с някои обичаи за предпазване от шарка. Тогава жените пригот-
вят и раздават намазана с мед пита. В православния календар 24 ноември се чества в 
памет на Великомъченица Екатерина (IV в.) – девойка от александрийски царски род. 
Тя влиза в диспут с езически жрец, печели го, но въпреки това е осъдена на смърт и 
убита жестоко.  
 30 ноември. Андреевден – Св. Ап. Андрей Първозвани. Именници: Андрей. Обред-
на трапеза: варени житни и бобови зърна, прясна пита. В народния календар Андре-
евден се приема, като начало на зимния празничен цикъл. В цялата страна той се 
свързва с вярването, че от него денят започва да расте колкото просено зърно, а 
слънцето да помръдва, както пиле в яйце. За да наедрява реколтата, в навечерието 
на празника стопанката слага на огнището и вари в ново гърне жито, царевица, боб, 
леща и др. На сутринта готовото вариво се изяжда вкъщи, като всеки най-напред 
хвърля малко нагоре в комина на огнището с пожелание да израснат високи посевите. 
На места от обредното ядене се раздава за здраве на съседите, а другаде е точно 
обратното не се дава от него на външни хора, за да не се изнесе плодородието от до-
ма. От обредното вариво се дава на домашните животни и на кокошките, за да се 
плодят. В планинските райони (Котленско, Тревненско и др.) и в Западна България 
празникът се знае още и като Мечкин ден, почитан за предпазване от мечки. Според 
православната църква св. ап. Андрей Първовенчани е ученик на Христос, един от Два-
надесетте апостоли, брат на ап. Петър, който проповядва христовото учение сред 
балканските и причерноморските народи - скитите. Разпнат е на кръст в гръцкия гр. 
Петра. Кръстът му, имащ формата на буквата Х, е известен в иконографията и 
средновековното изкуство като Андреев кръст. След падането на Византия скити-
те, сред които проповядва ап. Андрей, стават славяни, а той покровител на Русия. 
 

ЗиС 
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ПЪЛНЕНИ ГЪБИ 
 (предложение на Стоянка Минчева от Шумен) 

 
 Продукти: 10 бр. едри гъби, 1 краве масло, 1 едра глава лук, 2 моркова, 100 гр. кашкавал. 
 Начин на приготвяне: Вземаме по-едри гъби, измиваме ги добре и ги нареждаме в намаз-
нена тавичка. На дъното на всяка гъба слагаме по 1 парче прясно масло. Отделно задушаваме 
дребно нарязания лук и настърганите моркови. С тази смес пълним гъбите. Отгоре поръсваме с 
настърган кашкавал. Печем на 180 градуса – 15 минути.  
 

МЕДЕН СЛАДКИШ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 100 гр. мед, 100 гр. брашно, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 с.л. захар, сок от лимон, 1 
яйце, 60 гр. счукани орехови ядки, щипка карамфил. 
 Начин на приготвяне: Всичко се смесва добре и се изсипва в намаслена кексова форма. 
Пече се в умерена фурна.  
 

МОРСКО ИЗКУШЕНИЕ 
(предложение на Илия Костов от Добрич) 

 
 Продукти: 250 гр. рулца от раци, 250 гр. сладка царевица (от консерва), 200 гр. риба тон  
(консерва), 100 гр. майонеза, 100 гр. кисело мляко, 50 гр. горчица, лимонов сок, сол, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Рулцата от раци се нарязват на ситно. В голяма купа се изсипват 
рулцата, сладката царевица, рибата, майонезата, киселото мляко, горчицата, лимоновия сок, сол-
та и черния пипер. Всичко се разбърква до хомогенна смес. Преди да се добави сладката цареви-
ца и рибата трябва да се оцеди водата, за да не стане воднисто.  
 

СВИНСКИ КЕБАП 
(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 

 Продукти: 1,5 кг. свински шол, 1 краве масло, 2 с.л. червен пипер, 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. бяло 
вино, няколко капки “Уни сос”, сол на вкус. 
 Начин на приготвяне:  Нарязваме свинското месо на дребни хапки. Объркваме го с краве-
то масло, червения пипер и уни соса. Слагаме вино и вода в тавичката (може и само вода). Пок-
риваме с фолио отгоре и печем 1 час във фурна. Махаме фолиото и още малко го запичаме. Сер-
вираме със зелена салата, картофена салата,  млечна салата или с друга по избор. 
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В ТО-Добрич: 
Отново заедно за двоен празник 

 На 14-ти октомври екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция покани 
всички свои потребители да отбележим Международния ден на белия бастун и годишнина от отк-
риване на социалното заведение. Ние, членовете на териториалната организация на сляпо-
глухите, също се включихме към инициативата. 
 На събирането присъстваха: кмета на Община Добрич – Детелина Николова; зам.-кмета Ка-
мелия Койчева; началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Иванка Титова, дирек-
торът на Дирекция „Социално подпомагане” – Магдалена Миткова и др. 
 В началото екипът на социалното заведение прие поздравления по повод рождения ден от 
своите гости. Прочетен бе и поздравителен адрес от председателя на НАСГБ – Димитър Парапа-
нов. За добрата атмосфера, работещите в ЦСРИ бяха подготвили състезание по образец на извес-
тното „Минута е много”, чийто регламент бе следния: петима състезатели отговаряха на въпроси 
в три кръга от областите: същност и функции на белия бастун; предмет на тифлопедагогиката; 
живота и делото на Луи Брайл и Валентин Аюи. Всички участници проявиха добра информира-
ност и компетентност по време на представянето си. На първо място бе отличена Светла Стоева, 
на второ – Веселин Михайлов, а на трето – Калинка Ковачева. Поощрителни награди за участие 
получиха също Елена Демирева и Тихомир Драганов. Символични подаръци имаше и за хора от 
публиката, които допълваха знанията на петимата състезатели. Социалният педагог Кристина Ди-
митрова напомни на всички присъстващи символната функция на белият бастун, който показва 
на участниците в движението, че притежателят му е със зрително увреждане. 
 Събирането приключи с почерпка, осигурена от любезните ни домакини. Ние, потребители 
на социалните услуги, предлагани от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, се радва-
ме, че има подобно място, в което можем да научим полезни за нас умения. Социалните работни-
ци, педагозите, рехабилитаторите от социалното заведение винаги са се отзовавали с готовност 
при реализиране на наши инициативи. Благодарни сме, че всеки, който желае има къде да усвои 
релефно-точковата азбука, десетопръстната система на писане по машинопис, да научи начините 
за общуване посредством интернет и др. Хубаво е, че през последните тринадесет години разчи-
таме на приятелски подадената ръка в лицето на ръководството и екипа на социалното заведение! 

Калинка Ковачева 

     
ДО  
ДИРЕКТОРА И ЕКИПА НА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
ГР. ДОБРИЧ 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, 
 По повод 13-годишнината от създаването и функционирането на Дневния център за социал-
на рехабилитация гр. Добрич, от името на УС и членовете на Национална асоциация на сляпо-
глухите в България приемете нашите най-искрени поздравления, като ви желаем крепко здраве и 
все така всеотдайно и професионално да работите за социалната рехабилитация и интеграция на 
хората с увреждания от гр. Добрич. 
 През тези 13 години Дневния център за социална рехабилитация гр. Добрич се утвърди, ка-
то авторитетна институция за социално включване на хора с увреждания не само в Добрич, но и в 
страната. 
 
14.10.2011 г.                                                                                                                        Искрено ваш:  
гр. Пловдив                                                                                                          Димитър Парапанов 
                                                                                                      председател на НАСГБ  
                                                                              и директор на НЦРСГ „Хелън Келър”  
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В ТО-Пловдив: 

Курбан за здраве 
 

 На 28-ми октомври в Клуба за социални контакти се състоя курбан за здраве, чийто главен 
организатор беше Стоян Топалов. Курбанът се освети от отец Георги от църквата “Света Парас-
кева”-Пловдив. Отецът честити църковния празник на тази дата. От него разбрахме, че се чества-
ло паметта на великомъченица Параскева. В църковната история и житията на светиите има три 
светици с това име. Най-популярната и най-известната е света Петка Епиватска или българската 
света Петка, защото нейните родители са били българи. Тя е живяла през 11 век в Епиват. Свър-
зана е с нашата история в Търново и много други градове в страната ни. Имаме много храмове 
построени в България в чест на света Петка Епиватска. Нейната памет се чества на 14 октомври. 
А на 28 октомври се отбелязва паметта на света Петка Иконийска, живяла в Икония, Мала Азия 
през 2-3 век. Тя е пострадала като мъченик за вярата. Дълго време е склонявана от местен упра-
вител и други фактори в града да приеме езическата вяра. Но отказвайки, е подложена на мъче-
ния, от които умира мъченически. Особено е тачена като Света Великомъченица в целия правос-
лавен свят. А за нас е още по-важно, че има трета света Петка Римлянка, чиято памет се чества на 
26 юли. Тя е покровителка на тези, които страдат от очни болести. В житието има един такъв мо-
мент, когато тя е подложена на мъчения и на тях присъствал императора. Когато е хвърлена в ко-
тел с вряла вода пръските изгорили очите на императора. Той ослепява, но тя го изцерява и от 
тогава става покровителка на хората със зрителни проблеми. В нейна чест е построен първия 
храм в Пловдив. Това е било на мястото на днешната джумая. Джумаята, преди падането на Бъл-
гария под турска власт, е било християнски храм на името на света Петка. Но след завладяването 
от турците, храмът е разрушен и е построена джамията на негово място. По-късно по настояване 
на българите пред Високата порта и султана, им било разрешено да си построят пак такъв храм, 
но по-малък. И те го построяват в скалите над понеделник пазара. Този храм бил затворен дълго 
време, особено при предишния режим, по причини, че се реставрира, че е паметник на културата, 
защото той е най-старият храм в града. Храмът е разрушаван няколко пъти и през 1832 г. е възс-
тановен окончателно. По-възрастните разказват как всеки петък хора се стичали от цял Пловдив 
и селата – най-вече християни, имащи проблем с очите. Именно тук, в този храм на света Петка 
са ставали много чудеса. Построено в нейна чест е едно аязмо в Скутаре, където също са ставали 
чудеса и изцерения. Така както света Петка Епиватска е покровителка на българите, така другите 
две Петки са покровителки на болните и правят чудеса. 
 Мъченик от гръцки значи свидетел. Какво значи в днешно време да сме вярващи? Преди 
всичко да спазваме златното правило на Христос: ”Не прави това, което не искаш на теб да ти 
правят”. Това правило ще ни направи по-добри, по-солидарни, по-справедливи, по-свободни. 
 Курбанът е еврейска дума, установена още от Стария завет. Евреите са го утвърдили като 
признак на признателност, затова че Бог ни е надарил с определени блага, с определени дарби, с 
определени способности, независимо кой с какво се занимава. Християнството е религията, която 
признава достойнството на човека, независимо от социалната и етническа принадлежност, обра-
зование, професия. 
 След тази интересна беседа, която ни изнесе отец Георги, той мина и освети цялата сграда 
заедно с присъстващите, след което се раздаде курбана за здраве и берекет на всички. Хората си 
отидоха развълнувани и доволни. Надяваме се, че скоро ще имаме повод да поканим отеца да ни 
разкаже още неща, за които ние, като християни изобщо не знаем. 
 

Снежана Кирилова 
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Лечение с клетъчно хранене 
 

 Механизмите в една клетка се организират чрез йони, натрий, калий, които навлизат в 
нея сутрин, когато изгрява слънцето, а вечер при появяването на луната се изтласкват калций 
и магнезий. Всъщност това е нормалното й функциониране, за да е здрава и еластична. Поглед-
ната на енергийно ниво вътрешно е заредена отрицателно, а външно е заредена положително.  
 Смисълът да Ви запознаваме с клетката е, че при един емоционален стрес се получава де-
хидратация в организма, дори да сте поели достатъчно количество течност. Тази дехидрата-
ция първо се усеща от дебелото черво, а ние я усещаме като силна тревожност. Тоест стреса 
води до дехидратация, дехидратацията води до силна тревожност, а от там започва да се по-
качва холестерола в организма. Независимо от начина ни на хранене, на биохимично ниво холес-
терола при стрес се покачва. При този случай каналите на клетката, които спомагат прехода 
на йоните, натрия, калия, магнезия се затлачва и клетката спира да функционира правилно. 
Еластичността й се губи и тя започва да вехне и старее. Когато се за губи еластичността на 
клетката и възможността за прехода на йони имаме сигнал за заболяване, защото се променя 
pH (пе-ха) на клетката, от там pH на средата и цялостното pH на организма. Получава се зас-
той на лимфа и първия сигнал за инфекция. Имаме ли болест, то тя е вследствие на дехидрата-
цията. Тук вече ще си помогнем като даваме необходимото количество вода на организма 
(литър-два на ден), налага се и да променим начина на хранене, засилвайки алкалната храна, ко-
ято да промени pH на организма, което трябва да е 7-7.3-7.4. Хубаво е да си следим темпера-
турата. За да се усвоява добре светлината от организма важна роля играят омега-3 и омега-6 
това са есенциалните мастни киселини, най-важните за организма. Те са необходими защото 
създават един положителен електронен облак, който дава възможност на светлината да пос-
тъпи в клетката.  
 При липсата на тези киселини се губи еластичността на клетката, водния баланс на ор-
ганизма се нарушава и започва боледуване. Спомагат за образуване на простогландините-
вещества, които веднага се отключват при един възпалителен процес. В млад организъм може 
да настъпи безплодие, а при жените преждевременни раждания. Намалява се концентрацията 
и заслабва паметта; започват чернодробни оплаквания; кожни проблеми; екземи; чести депре-
сивни състояния; най-често при жените настъпват хормонални нарушения; получават се проб-
леми при храносмилането; нарушава се функцията на имунната система, в следствие на което 
има сърдечно съдови проблеми.  
 Омега-3 и омега-6 са важни съставки, които трябва да се приемат от организма. При 
остеопороза не трябва да се вкарва калций в организма, защото калций, като количество има 
достатъчно, а по-скоро трябва да се приема магнезий. Той е липсващият, Защото магнезия е 
този, който измества калция от клетката и тогава той се усвоява от организма. В лененото 
семе има съставки на омега-3 и омега-6, то може да е приема като чай.  
 Начин на приготвяне: от вечерта в литър вода се завират две супени лъжици ленено се-
ме. Оставя се да престои 12 часа и на сутринта се вари още един час на слаб огън. Сместа 
трябва да остане до две чаши гъст концентрат. Прецежда се и се прибира в хладилника и от 
него се разрежда с вода и се пие половин час преди ядене сутрин, обед и вечер. Ако нямате въз-
можност три пъти на ден, поне сутрин и вечер по една чаша. Подобрява перисталтиката, спо-
мага за стомашно чревния тракт. За продължителност на използване, преценката си правите 
сами, понеже няма странични ефекти. Единствено трябва да се избягваме приемането на лене-
ната семка при колитни проблеми. Дневно е полезно да се приема по 200 мг. магнезий. Ако ви 
препоръчват ленено масло необходимо е да го приемате с протеини, тоест най-добре разтворе-
но в кисело мляко. Омега-3 най-много се съдържа в лененото масло, лененото семе, рибеното 
масло, конопеното масло, орехите, тиквеното масло и сусама. Омега-6 в сусамовото масло, ко-
нопеното масло, слънчогледовото масло и масло от иглика. Не полезни мазнини са препържено-
то олио, маргарина също не е добър вариант. 

Д-р Милена Димитрова  
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УЛТРАБАСТУНЪТ 
 Ултрабастунът е направен по обра-
зец на традиционния бял бастун, но за 
разликата от него той притежава елект-
ронна дръжка, която работи чрез излъч-
ване на ултразвукови вълни за открива-
нето на препятствия, намиращи се в 
близост до потребителя. Това включва 
обекти на височина на рамото и главата, 
например странични огледала на микро-
буси и камиони, надвиснали препятст-
вия и др. Той осигурява тактилна обрат-
на връзка на потребителя чрез два виб-

риращи бутона, които са ергономично разположени върху дръжката му. Когато виб-
рират, двата бутона показват посоката на препятствието, а  честотата на вибрациите 
показва на потребителя близостта на препятствието. Разликата между Ултрабастуна 
и обикновения бял бастун е, че потребителят с увредено зрение се движи напред, 
като премята традиционния бял бастун от страна до страна като синхронизирано 
със следващата си крачка. Информацията за пътя напред е ограничена за потребите-
ля на обикновения бял бастун, който е около 1.35 м. 
 Бастунът не предлага реална защита от опасностите на височината на гърдите 
или главата и много малко информация за това, което се намира встрани. Ултрабас-
тунът се нуждае от изненадващо малко практика и тя е в рамките на 1 седмица. То-
ва е и една от причините, поради която Ултрабастунът печели и много награди. Хо-
рата, които изпробваха бастуна споделиха, че се нуждаят от първична помощ, която 
ще направи живота им по-лек. Идеите им доведоха до появата на продукт, който е 
техен приятел и: 

− засича множество обекти, които се намират в близост; 
− има сензор за засичане на обекти на височина на главата и дава много по-

добра предварителна картина от обикновения бастун; 
− ергономичен е и намалява риска от повторни наранявания; 
− надгражда над съществуващите умения за ползване на обикновен бастун; 
− твърд е , издръжлив и лесен за поддръжка; 
− той е сгъваем, направен от карбон и графит и е много лек.  

 Ултрабастунът е на цена от 635 паунда (около 1425 лева) и може да бъде изра-
ботен по поръчка, за да отива на стила и височината ви. Поръчката става на сайта 
на производителят – http://www.ultracane.com/ultracane.  
 Можете да избирате от 10 различни височини: от 105 см. до 150 см. (през 5 
см.); и предпочетен от вас накрайник – от островръх (тип молив), стандартна или 
голяма въртяща се топка. Можете и да превключвате от „близка” на „далечна” сре-
да, така че Ултрабастунът да засича обекти от 2 до 4 метра отдалечени от вас, за да 
задоволява вашите нужни и да отговаря на средата, в която се намирате.  
 Ето какво сподели човек със зрителни проблеми, използвал бастуна: 

− „Когато използвах бастуна хората си мислиха, че се правя на сляпа, защото 
можех да им казвам къде се намират дадени неща, да ги заобикалям и да се 
придвижвам добре на различни места, без чужда помощ. Понякога изумя-
вам дори самата себе си!”   

 Представете си да имате свободата да отидете, където си поискате. Ултрабасту-
нът може да ви помогне. 

Превод от английски език: 
Таня Тодорова 
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В ТО-Варна: 
 

ДОСТОЕН ЖИВОТ И ГЛЪТКА РОДОЛЮБИЕ 
 

 И тази година ТО на НАСГБ гр. Варна отбеляза своя празник – 15 октомври -
деня на белия бастун. Ден който символизира самостоятелността на незрящите хора 
и интеграцията им в обществото, олицетворяващ стремежа им за достоен живот и 
равноправие. 
 Със съдействието на Община Варна и фирма “Градски транспорт” група акти-
висти на организацията проведохме екскурзия до няколко чудни кътчета в нашата 
родина.  
 Посетихме девненските извори и 
музеят на мозайките в гр. Девня. Там 
бяхме посрещнати лично от директора на 
музея-г-н Иван Сутев. С много внимание 
той ни запозна с историята на музея. 
Всички слушахме с интерес увлекател-
ния му разказ. Научихме, че тук е бил ос-
нован един от богатите римски градове 
още преди 1800 г. от римския император 
Марк Улпий Траян. Градът е бил назован 
на името на неговата сестра Марциано-
пол. Още тогава се прославил с чудодей-
ните си извори. И днес те са около 20 на брой и от тях блика чиста изворна вода.  
 Научихме още за легендата според която красивият момък Персей подпомог-
нат от царя на боговете Олимп убил страшното чудовище – злата Горгона и я дал на 

богинята Атина Палада. 
Именно нейната глава е би-
ла изобразена върху мозай-
ката, останки от която до-
коснахме и ние. 
 След това цялата група 
посетихме етнографския 
комплекс „Барите”, където 
също останахме много до-
волни. В края на екскурзия-
та цялата група посетихме 
Калимански хан, където 

благодарение на ръководството всички получиха по един малък обед и музикални 
поздравления. 
 Чрез тази екскурзия всеки запомни Деня на белия бастун и отнесе по един чу-
десен спомен от красивите кътчета на нашата родина.     
 

      Динко Костадинов 
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В ТО-Търговище: 
ТО-Търговище - Вълнуваща изненада в гр. Шумен  

 През слънчевия, топъл и хубав 14-ти октомври 2011 г., председателят на НАСГБ Димитър 
Парапанов ни покани с група ”Еделвайс” в Община Шумен.  
 Още във фоайето бяхме посрещнати от младо и учтиво момиче, което ни поведе към залата 
за предстоящата среща. Изненадахме се и от топлото гостоприемство на служителките от Общи-
на Шумен. Когато се настанихме г-н Парапанов тържествено ни приветства и изказа благодар-
ности към кмета на Общината, като благодари за тяхното внимание, съдействие и помощ, които 
полагат за членовете на ТО на НАСГБ-Шумен. Вдъхна ни увереност, че въпреки трудния период 
ние трябва да се борим и настояваме пред общините за помощта им към хората с увреждания.  
 Със съвети и примери ни напъти как да изискваме и устояваме правата си пред различните 
институции. За което ние, инвалидите му изказваме хиляди благодарности –  за неговата упори-
тост и воля да бъдем равни с обществото и за примера, който той ни дава.  
 Най-хубавия момент настъпи, когато Димитър Парапанов лично поздрави и награди две от 
присъстващите юбилярки. Това бяха Върбина Станкова и Сашка Тодорова, които получиха сре-
бърна значка с емблемата на НАСГБ и грамоти. Момента бе толкова вълнуващ, че на Върбина 
Станкова се напълниха очите със сълзи от изненада и признателност от жеста, който получава. В 
този момент залата се огласи от ръкопляскания и всички се просълзиха. А Сашка Николова не 
позволи на сълзите си да се покажат, защото е мъжко момиче, но лицето й грееше от щастие и 
признателност. Наред със сълзите на радост в очите на всички имаше благодарност и удовлетво-
реност. Димитър Парапанов ни пожела все така да бъдем полезни за НАСГБ и себе си. Поздрав-
ления получиха и група ”Еделвайс” за постигнатите успехи и извоювани награди и грамоти от 
фестивали и концерти, като им пожела още по-голямо професионално израстване и нови върхови 
постижения.  
 Благодарим ти г-н Парапанов за хубавите послания да бъдем по-добри и всеотдайни към 
хората! Беше чудесен и незабравим ден! Ние, членовете от ТО на НАСГБ-Търговище и ТО на 
НАСГБ-Шумен обещаваме още по-големи успехи и по-достойни завоевания за бъдещето на асо-
циацията!  

Сашка Тодорова 

В ТО-Русе: 
Отново успехи на сцена 

 
 На 10 и 11 октомври 2011 г. групата за стари градски песни „Нежни чувства” от Русе се 
включи във фестивала по случай 90-ят юбилей от създаването на ССБ. Той се състоя в София в 
квартал Лозенец, където бяхме посрещнати и настанени при добра организация.  
 Нашата група се състои от седем самодейци и един ръководител – Иван Жеков. „Нежни 
чувства” се представи с изпълненията: „Янке ле моме хубава” и „Песен за Русе”, с чието изпълне-
ние заеха трето място. За наша гордост и радост Иван Жеков и Янко Димов бяха наградени със 
специална награда за индивидуално, инструментално изпълнение на гадулка. А председателят на 
ТО на НАСГБ-Русе – Панайот Панайотов взе две трети места, като едното беше за художествено 
слово-лично творчество, а другото за индивидуално изпълнение на песента „Моме Петранке ху-
бава”, в жанра народно пеене. 
  Правда Минчева също взе трето място с индивидуалното си изпълнение на песента „Да се 
завърнеш в бащината къща”, в жанр естрада.  
 За пореден път русенци показаха и доказаха, че имат талантливи и способни самодейци, из-
пълнители на песни от всички жанрове. Дай Боже и занапред да се развиваме в художествената 
самодейност и нека да не пада летвата, която успяхме да вдигнем през тази година.  Гордеем 
се самодейци с Вашите успехи и Ви желаем още много награди и отличия! 
 

Панайот Панайотов  
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 Обаждане в президентството: 

  - Ало, трябва ли ви президент? 

  - Не. 

  - Тогава защо го държите?  

☺   ☺   ☺ 

 В съда. Защитеният свидетел изненадващо се отмята от всичките си показа-
ния. Съдията строго пита? 
 - Знаете ли какво ви очаква за лъжесвидетелстване ? 
Свидетелят се притеснява. 
 - Ами… говориха ми за десет бона…. 

 
☺   ☺   ☺ 

 SMS: „Кате, купих шампанско и бисквитки, апартаментът е наш за цялата 
нощ, чакам!” 
 Отговор: „Катя я няма, аз съм баща й. По-добре купи биричка, аз ще донеса 
наденички!” 

☺   ☺   ☺ 

 Две блондинки си говорят: 
 - Знаеш ли, че за един пуловер трябват три овце? 
 - Какви глупости говориш?  
 - И аз не знаех, че овцете могат да плетат. 
 

☺   ☺   ☺ 

 - Закъсала съм финансово – оплаква се блондинка на друга във влака. 
 - Намери си мъж, който да ти плаща по 500 лв. 
 - Къде ти такъв мъж?! 
 - Тогава намери двама по 250 лв., петима по 100 лв., десет по 50 лв. и т.н…. 
 - Като стигнете до 5 лв., ме събудете – обажда се мъж от купето, в което пъту-
вали.                 

☺   ☺   ☺ 

 Студент от Саудитска Арабия пише по електронната поща до баща си:   
„Скъпи татко, Берлин е чудесен. Хората са вежливи, храната е добра и тук наистина 
ми харесва. И въпреки това имам един малък проблем. Чувствам се малко засрамен 
да идвам в университета всеки ден в златен мерцедес, докато всичките ми учители 
и колеги идват с влака.”: твой син Нассар.  
 След известно време бащата отговаря на писмото:  
„Скъпи сине, преведох 20 млн. долара по сметката ти. Моля те, не засрамвай пове-
че семейството. Купи си влак и ти!” 
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 Задача №1  
 

 Намирате се в стая с три ключа за осветление, свързани към три ел. крушки в 
съседната стая. Подредбата на ключовете на стената не отговаря на подредбата на 
крушите на тавана в съседната стая. Имате право да влезете само веднъж в съседна-
та стая и там да свети само една крушка.  
 Как ще определите кой ключ за коя крушка е?  

 Задача №2 
 
 Във всеки ъгъл на стаята има по една котка. Пред всяка котка има 3 котки. Сре-
щу всяка котка има още една.  
 Колко са котките?  

? ? ? 

? ? ? 
 Задача №3 
 
 Имате общо 9 монети. 8 от тях тежат 10 грама, една тежи 9 грама. Имате и една 
везна. Целта на загадката е, с две ползвания на везната (2 тегления) да намерите мо-
нетата тежаща 9 грама. Разликата в тежестта не може да се определи на ръка.  

 Задача №4 
 
 Собственикът на един бар бил любител на числото 3 и кръглите форми: кръгли 
маси с по три крака, кръгъл барплот, трикрили гардероби, три сервитьорки на три 
смени и т.н.  
 Станало убийство. Убит е барманът. Инспекторът разпитва клиентите какво са 
правили по време на изстрела.  
Маса 1: Иванов и Петров разговаряли за бизнес дела и пиели уиски. 
Маса 2: Сервитьорката поднасяла коктейли на Петрова и Иванова, а те обсъждали 
новите модни тенденции. 
Маса 3: Масата се клатела и Тодоров я подпирал с капачка от бира.  
Останалите маси, кратни на числото 3, били свободни. 
 Кой и защо е убиецът?  

? ? ? 

Отговор на криминалната загадката от миналия брой 
 
 Престъпникът се издал с невежеството си по селскостопанските въпроси: ле-
нът никога не се жъне, за да не се разрушават влакната му, а само се скубе. 

? ? ? 

C!,%!,2å2,
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УЧРЕДЯВАНЕ НА СВЕТОВНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ  

НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЛЯПО-ГЛУХИ 
 

 На 01.10.2011 г. бе обявено създаването на конфедерация, която представлява 
всички родители, които защитават правата на своите сляпо-глухи синове и дъщери. 
Ричард Лопес – представител на Европейската Мрежа на сляпо-глухите, обяви тази 
новина по време на церемонията по закриването на 15-та Международна световна 
конференцията на сляпо-глухотата в Сао Паоло, Бразилия.    
 Конфедерация е съставена от следните федерации: Латиноамериканска федера-
ция на семействата на сляпо-глухите и тези с множествени увреждания – 15 страни, 
Европейската мрежа на сляпо-глухите – 27 страни, Канадска асоциация на сляпо-
глухите, Асоциация „Рубела” и Африканската федерация на сляпо-глухите – 3 стра-
ни.  
 Главното седалище на конфедерацията е в Барселона и нейната цел е да предс-
тавлява гласа на родителите, чиито синове и дъщери страдат от това увреждане; да 
им помогне да живеят самостоятелен живот и да постигнат това с работата на пра-
вителството, за да се вземат нужните мерки в икономиката, здравеопазването, помо-
щите и образованието.                                                                                                                      
 Световната Конфедерация на Родителите на сляпо-глухи и с множествени се-
тивни увреждания направи своите първи крачки и кани всяка една организация в 
тази сфера да се присъедини към нея. 
 Сляпо-глухотата е непознато увреждане. Не се състои от сумирането на глухо-
та и слепота и не е свързано със загубата на двете сетива, а има свои собствени ха-
рактеристики. 
 Според приетите параметри на всеки 100 000 души – 40 са сляпо-глухи. 
 
 

Рикард Лопес 
Член на управителния комитет на  

Европейската мрежа на сляпо-глухите 
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