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Кражбата в хотела 

 В хотел „Зелен бар" била извършена кражба на скъпоценности, принадлежащи 
на отседналата от няколко дни в него прочута киноактриса. Инспекторът Варнике 
пристигнал веднага и незабавно пристъпил към разпит на персонала и на някои по-
сетители. След това започнал да оглежда стаите. В една от тях заварил двама мъже 
да играят на шах. Явно раздразнени от безцеремонното нахлуване на инспектора, 
те заявили, че са гросмайстори, дошли в града, за да вземат участие в международ-
ния шах — турнир и че от сутринта не са напускали стаята си, тъй като усилено 
тренират. Инспекторът бил вече готов да се извини за безпокойството и да излезе, 
когато забелязал едно обстоятелство, което го накарало да насочи подозренията си 
към двамата в стаята.  

 Какво е забелязал инспекторът? 

� � � �  

 

Отговор на логическата задача от предишния брой 

 Фалшивата банкнота 

 Продавачката е загубила само 50 лв.: 18 лв. е стойността на шапката и 32 лв., 
които е върнала на купувача. 

C!,%!,2�2,
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2012 – ГОДИНА НА ВИСОК ДУХ И ОПТИМИЗЪМ 
 

 Уважаеми читатели, 

 Изминалата 2011 г. остана в историята на човечеството. Тежкото икономическо положение 
се отрази на милиони хора и задълбочи дълговата криза за много държави в Европа и света. Тя не 
подмина и България. Въпреки финансовите затруднения, Националната асоциация на сляпо-
глухите в България (НАСГБ), благодарение на държавната субсидия и на дарители-спонсори из-
пълни всички набелязани мероприятия в програмата за дейността на НАСГБ. В рамките на най-
мащабното мероприятие: Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-
глухите, се проведе Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на 
изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство). Участваха самодейци от 14 
териториални организации – певци, инструменталисти, дуети и състави. 

 През Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” пре-
минаха обучение десетки, най-нуждаещи се членове със сляпо-глухота. Съгласно устава на 
НАСГБ, чл. 4, ал. 2, приоритет бяха тотално сляпо-глухите, на които специалистите оказаха необ-
ходимите им рехабилитационни услуги за тяхното социално включване. Чувствително се подоб-
ри съдържанието и оформлението на списание „Звук и светлина”, благодарение на добрата рабо-
та на редактора и екипа му. Териториалните управителни съвети, председателите и сътрудниците 
на териториалните организации проявиха активност и решаваха конкретните социални проблеми 
на членовете си. НАСГБ активно участва в работата на Европейския съюз на сляпо-глухите 
(ЕССГ) и на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ). На 16.09.2011 г. в Стокхолм, Шве-
ция се създаде Международната спортна федерация на сляпо-глухите, за което решаващ принос 
имаше и НАСГБ.  

 НАСГБ участва и в 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на „Дефблайнд Интер-
нешънъл” в Бразилия, с доклад на председателя на НАСГБ на тема „Общуване и език при възрас-
тните хора със сляпо-глухота в България”. През месец декември самодейците, класирали се на 
първо, второ и трето място в Осмия национален фестивал на художествената самодейност с из-
ложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство), членове на Управи-
телния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС), и председатели на териториални организации по-
сетиха Турция, където се проведе Международен семинар, концерт на самодейците и спортна 
изява, съвместно с организациите на хората с увреждания от Истанбул, Турция по повод на Меж-
дународния ден на хората с увреждания 3-ти декември. НАСГБ участва в Благотворителни колед-
ни продажби в Европейския парламент в Брюксел на 7-ми и 8-ми декември 2011 г. по покана и 
със средства на български евродепутати. 

 2012 г. ще бъде наистина една трудна във финансово отношение година. За НАСГБ тя ще 
бъде изпълнена с много трудности по провеждането на Седмата конференция по сляпо-глухотата 
на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени на Европейския 
съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-
глухите. НАСГБ и България като домакини на тези събития с финансовата подкрепа на държава-
та, дарители и доброволци-сътрудници ще направим всичко по силите ни, за да се осъществят на 
ниво. 

 Разбира се, освен тези големи международни събития, които ще фокусират вниманието на 
европейската общественост върху България, НАСГБ ще осъществява и многостранната си соци-
ална, рехабилитационна и други дейности според финансовите възможности. 

 От сърце желая на членовете на НАСГБ, на териториалните управителни съвети, председа-
телите и сътрудниците на териториалните организации, преди всичко здраве и спокоен живот. 
Нека новата 2012 г. за всички да бъде щастлива и плодотворна. 

 
Димитър Парапанов 

председател на НАСГБ 
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В ТО-Варна 

Коледно празненство 
 На 21.12.2011 г. членовете от ТО на НАСГБ – Варна заедно с участници от други две орга-
низации към ССБ празнувахме най-светлите християнски празници – Коледа и Нова година. На-
ши специални гости бяха: Борислав Гуцанов и негов екип, журналистка от вестник „Черно море” 
и варненската телевизия „Варна кабел”. Председателят на ТО на сляпо-глухите Станчо Добрев 
откри празненството, като поздрави присъстващите членове и гости с настъпващите празници и 
им пожела: здраве, живот, радост и приятно прекарване на този ден. Програмата започна с две 
коледни песни: „Eлхови лес” и „Коледо, коледо”, в изпълнение на Ганка Параскевова, Цонка 
Христова и Жулиета Михайлова. И този път най-активната част на териториалната организация 
на сляпо-глухите във Варна представиха отлично подготвена литературна, музикално-поетична 
композиция, посветена на бележити български поети. Това литературно тържество бе поредното 
за годината от проекто-програмата на ТО на НАСГБ – Варна за 2011, което с радост бих казала се 
превърна в традиция за варненци. Има много българи, които ценят и уважават българската пое-
зия. Ние, хората с увреждания сме изключително родолюбиви, горди и зачитащи най-
прекрасното изкуство на света – музиката, поезията и песента. Целта ни беше да припомним на 
всички наши членове, приятели и многото поканени гости за гениалните наши български поети и 
творци оставили ни такова ценно, поетично наследство. Организирахме в тяхна чест едно вълну-
ващо изпълнение и преживяване с което ги върнахме в онова далечно време, когато тези прекрас-
ни българи са живели и творили за нас. С нашия литературно-музикален рецитал, ние желаем те-
зи светли личности да останат завинаги в сърцата на всеки българин и никога да не бъдат забра-
вени. 

На музикален съпровод от песента „Питат ли ме де е зората” участниците се подредиха на 
сцената и запяха „Аз знам Българийо, аз знам”. Ганка Параскевова започна с общо встъпително 
слово за петте поета, които бяха включени в поетичната програма. Всеки от изпълнителите изре-
цитира по едно стихотворение след кратко слово за живота, творчеството и дейността на съответ-
ния поет. А всяка творба се съпровождаше с подходяща и прекрасна музика. Поетите, на които се 
бяхме спрели и представихме бяха: Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Никола 
Вапцаров и Пеньо Пенев. Стефка Мирева започна с Пейо Яворов и изрецитира „Две хубави 
очи”– стихотворение, което се знае от всеки и едва ли има човек, на който да не е любимо. Динко 
Костадинов продължи с Димчо Дебелянов – поет, отишъл си твърде рано от този свят, но заве-
щал ни не голямо, но богато и неповторимо творчество. Едва ли ще срещнем човек, който да не 
харесва Дебелянов и да не се прехласва в стиховете му. Изпълнено бе стихотворението „Аз искам 
да те помня все така”. Ганка Параскевова говори за Христо Смирненски и издекламира 
„Братчетата на Гаврош” – стихотворение, познато отново на всеки, но от малко хора се разбира 
посланието в текста, което е искал да ни каже поета. Станчо Добрев ни разказа за Никола Вапца-
ров и чухме стихотворението „Вяра”, което той изпълни, както само той може да декламира сери-
озни и борчески творби. А Иван Минков закри рецитала с поета Пеньо Пенев, чието стихотворе-
ние бе съпроводено от песента „Хубава си, Татковино”. Накрая завършихме с великолепната пе-
сен за България – „Една е моята родина”. Залата ехтеше от бурни аплодисменти и поздравления. 
Всички присъстващи бяха развълнувани и разчувствани, защото ги върнахме в онова бунтовно 
време, когато народа ни страдаше и се бореше за свобода и правда, когато тези, а и много други 
български, бележити и талантливи творци, отдали живота си за свободата на България. За добра-
та ни работа в организацията благодарим на Станчо Добрев, който е много взискателен към рабо-
тата на членовете и държи за авторитета и престижа на ТО на НАСГБ – Варна. 

 По-късно, когато се придоби весело настроение от песните, музиката, танците и последва-

лите наздравици, Параскевова предложи забавна атракция. Покани няколко кавалера на дансинга 

и няколко дами, които трябваше да танцуват три танца: танго, валс и румба. Критериите за оценя-

19 

 
 
Учителка: 
- Ако дадеш на Иванчо 100 лв., но на него му трябват само 50, колко ще ти върне? 
- Николко. 
- Не познаваш математиката! 
- Не, госпожо, Вие не познавате Иванчо. 

 
☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 

 
Вълкът отишъл на реката и видял невестулката да мие кора от банан. 
- Защо миеш тая кора? 
- Дай 1 лев и ще ти кажа. 
Дал вълкът 1 лев: 
- Айде кажи сега защо я миеш. 
- Ми, ей така, да е чиста. 
- Ти си била много глупава, ма. 
- Глупава, глупава, ама изкарвам по 30 лв. на ден. 
 
    

☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 

 
 
Влиза един каубой в бара, поръчва си уиски и още не е отпил глътка, чува глас: 
- Внимавай, ще ти вземе коня! 
Излиза и изпозастрелва пред бара всичко шаващо, дето не е кон. Влиза обратно, изпи-
ва си питието на екс и аха да каже второ, пак същия глас: 
- Казах ти, че ще ти вземе коня! 
Взема каубоят втория пистолет, втурва се към вратата, а зад гърба му барманът: 
- Ало, шахматистите в сепарето! Я по-тихо, че тоя ще избие целия град! 
    

☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

 
 
Едно дете било от смесен брак – майка му била ромка, а баща му – евреин. Отива един 
ден то при баща си и го пита: 
- Тате, аз ромче ли съм или еврейче? 
- Е как, сине. Аз като съм евреин, евреин си и ти. 
Отива детето при майка си и я пита: 
- Мамо, аз ромче ли съм или еврейче? 
- Сине, аз 9 месеца съм те носила, майка съм ти. Естествено, че си ромче. Защо питаш? 
- Ами на улицата видях едно колело и сега се чудя – да го открадна ли, или да го про-
дам. 
 

☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

Младоженец споделя в бара: 
- Първата брачна нощ беше невероятна! Щяхме да потрошим апартамента! 
- И кой първи каза: „Стига! Повече не мога!” 
- Съседът. 
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 „Нова земя” откриха астрономите 

 

 Астрономите потвърдиха откриването на „Нова Земя” – планета, където средната темпера-
тура е идеалните 22 °С. Тя се намира в центъра на обитаемата зона на звездата си. Планетата на-
речена Кеплер – 22б, бе открита от екип учени, работещи с космическия телескоп на НАСА 
„Кеплер”. Обещаващият свят е 2,4 пъти по-голям от земята и официално е признат за най-
сходния й. Според учените, на Кеплер – 22б, която се намира на 600 светлинни години от Слън-
цето, е възможно зараждането и съществуването на живи организми. Заради сходната до земната 
температура на повърхността, се предполага, че може да има вода, което е важно условие за под-
държането на живот. Годината на Кеплер – 22б трае 290 дни. Астрономите все още не могат да 
установят масата на планетата, идентифицирана преди 2 години. Едно от предположенията, пише 
„Ню сайънтист” е, че тя може да е под 36 пъти по-лека от Земята. Все още не е ясно дали Кеплер 
– 22б е с твърда повърхност, изградена предимно от скали, или е подобна на газовите гиганти. До 
сега „Кеплер” е открил над 1 000 планети, но само 10 от тях са близки по размер до Земята и кръ-
жат в обитаемата зона на звездите си. През февруари бе съобщено за 54 нови светове, които се 
проучват за условия, благоприятни за съществуването на живи организми. Кеплер – 22б обаче е 
най-малката планета сред тях, намираща се в средата на обитаемата зона около звезда, подобна 
на Слънцето.  

 По-рано астрономи идентифицираха звездата Глийзе-581, едва на 20,5 светлинни години от 
Земята, което я прави почти наша съседка. Планетата не само силно наподобява нашата, но и се 
намира в обитаема зона на нейното слънце. 

� � � �  

Най-многобройното семейство в света живее в Индия 

  

 

 

 

 

  

  

 Най-многобройното семейство в света живее в четириетажна къща в Индия. Глава на се-
мейството е Зиона Чана и то има 181 членове – той, 39 съпруги, 94 деца, 14 снахи и 33 внуци. Ча-
на, който е строителен работник, а най-малкото му дете е на 5 години, твърди, че е благословен 
от Бога. „Смятам се за щастлив човек, защото съм съпруг на 39 жени и глава на най-голямото се-
мейство в света” – казва 67-годишният Зиона. Животът в семейната къща с четири етажа и 100 
стаи в Бактуанг, Индия, тече с военна прецизност, като първата съпруга Затианги /71-години/ ор-
ганизира всички останали да вършат домакинската работа. „Аз съм най-възрастната и съм била 
омъжена за Зиона най-дълго време. Всички в семейството ме уважават” – споделя тя. 39-те съп-
руги на индиеца споделят леглото му на ротационен принцип. 50-годишният му син Парлиана 
заяви, че баща му се е женил толкова много пъти, за да може да се грижи за бедни и осиротели 
селски жени. Той е не само глава на тази къща, но също и лидер на 4 000 души от сектата Чана, 
допълни Парлиана.  

ЗиС 
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ване бяха елегантност и красота в изпълнението. В журито участваха Динко Костадинов и Лидия 

Петрова, които след изпълненията и кратко съвещание обявиха на първо място Станчо Добрев и 

Ганка Параскевова. За елегантност и красота в изпълнението на танците си те получиха бутилка 

„Златна керацуда”. Сред веселие, танци и музика премина този хубав ден. Голямата изненада бе-

ше богатият обяд и подарък-торбичка с коледни лакомства за всеки член на организацията. Отно-

во благодарим на председателя Станчо Добрев, който направи този ден за всички весел, радостен 

и щастлив, като с подаръците помогна на хората с увреждания. Също така изказваме благодар-

ности на г-н Дяко Дяков, който успява всяка година да помогне, като снабдява организацията с 

продукти, които раздаваме на хората. 

 Пожелаваме весела Коледа и щастлива Нова Година на членовете на ТО на НАСГБ – Варна 

и на всички териториални организации! 

Ганка Параскевова 

� � � �  
В ТО-Пловдив 

 С усмивки и бодро настроение през 2012 г. 

 

 На 22-ри декември в клуба на инвалида при НАСГБ се събраха на коледно тържество чле-
новете на ТО на НАСГБ – Пловдив и клуба на инвалида към Община Пловдив – район централен. 
Гост на празненството беше председателят на НАСГБ – Димитър Парапанов, който след кратко 
слово приветства присъстващите и им пожела повече здраве, по-спокойна и по-успешна година. 
Председателката на ТО на НАСГБ – Пловдив също ги поздрави с едно коледно послание, проче-
тено от Светлозар Парапанов. След това ги запозна с програмата и веселието започна. Самодей-
ците бяха подготвили, както винаги интересна и разнообразна програма, която поднесоха на при-
състващите. За първи път прозвуча формация „Пловдив”, която спечели трета награда в София. 
Изненадани бяхме и от други гости-придружители на наши членове, които взеха микрофона и 
прозвучаха чудесни изпълнения.  

 Група „Здравец” изнесоха музикална китка от групо-
ви и индивидуални изяви. Донка Томова рецитира авторс-
ки стихове. Ръководството беше подготвило почерпка, ко-
ято се раздаде на хората, докато течеше програмата. По 
същото време се раздаваха коледни продукти и се плаща-
ше членския внос. Със съжаление искам да споделя, че 
много от хората и то неактивната част на организацията си 
взеха продуктите и си тръгнаха, без да уважат трудът на 
самодейците. Много е грозно, когато едни хора се трудят, 
репетират, отделят от времето си, за да зарадват и изнена-
дат колегите си, а те не проявяват никакъв интерес. Все 
пак ние не сме „Червен кръст”, за да раздаваме помощи, а 
се събираме, за да разнообразим трудното Ви ежедневие. 

Ръководството си взема забележка и занапред ще помислим как да процедираме с такива членове. 

 Иначе всичко мина много добре. Тези, които останахме се повеселихме, посмяхме и се раз-
делихме с усмивки и ведро настроение, като си пожелахме догодина да сме живи и здрави и да 
вдигнем летвата още по-високо. 

Спорна 2012 г.! 

Снежанка Кирчева  
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В ТО-Добрич  

 

Сред лауреатите на Добрич 
 За поредна година талантливи сляпо-глухи от ТО-Добрич, бяхме включени в книгата 
„Дарования 2011”, издадена с подкрепата на Община Добрич и Ротари клуб. 

 На 12.12.2011г. в Концертна зала „Добрич” бяха изложени награди и отличия от постижени-
ята на талантите в областта на културата, образованието, науката и спорта. Там намериха място и 
нашите грамоти и медали: състав за стари градски песни „Антица” с худ. ръководител Мария 
Паскалева – златен медал; дует за народни песни: Мария Андреева и Станчо Станчев – златен ме-
дал, сребърен медал и грамота за художествено слово на Светла Маринова, сребърен медал на 
Калинка Ковачева за лично творчество в изпълнение с жестомимика, 2 сребърни медала на Стан-
чо Станчев – за изпълнение на стари градски песни и инструментал, бронзов медал на рецитатор-
ско дуо – Калинка Ковачева и Светла Маринова. Към всички тези отличия бе прибавен и плакет 
от Община Добрич за достойно представяне на фестивали и национални празници. Медалите бя-
ха подкрепени със снимки на отличилите се. 

  Радваме се, че ние хората с двойни сензорни увреждания получаваме такава почит и уваже-
ния от обществеността на града ни. Пожелаваме на всички организации на и за хора с уврежда-
ния такава радост! 

  На всички приятели и съграждани желаем весели Коледни и Новогодишни празници! 

 Калинка Ковачева  

� � � �  

В ТО-Хисар 

Блясък в развълнуваните очи! 
 Както всяка година, така и през настоящата териториалната организация на сляпо-глухите в 
Хисар, макар и малка, съвместно с другите инвалиди и пенсионери се събрахме в ресторант 
„Цезъра”. Тържеството бе посветено на изпращането на старата 2011 г. с положителна оценка за 
добрата организационна работа и посрещане на новата 2012 г. с надежда тя да е по-добра, спорна 
и успешна. В ресторанта на 22.12.2011 г. имаше жива музика с богат обяд. Председателят на пен-
сионерския съюз в Хисар беше подготвил томбола за разнообразие на хората, която включваше 
за всеки му по нещо. УС на ТО – Хисар взехме решение да се посети всеки съюзен член и от на-
личните суми да се закупят новогодишни подаръци. По предложение на Петър Иванов се закупи-
ха пакетирани трайни продукти. С този скромен подарък зарадвахме нашите членове, а тяхното 
вълнение и радоста се четеше в блясъка на очите им. Всички бяха много изненадани за поднесе-
ните им продукти. 

 А ние, ръководството благодарим на аптекарката Мария Прончева както и на нашите дари-
тели Мария Темелкова и Генка Ванова. Без тяхната доброта и щедрост не бихме могли да зарад-
ваме нашите членове. 

Пожелахме на всеки здраве и дано 2012 г. да имаме добри спонсори! 

 

Елена Василева 

ƒä!="�
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Хапвайте сирене за здраво сърце 

и слаба фигура 
 Вече става все по-невъзможно, с оглед на всички изморителни диети и сурови съвети за 
здравословно хранене, да мислим, че можем да намалим теглото си, като ядем вкусни продукти. 
Оказва се обаче, че това е напълно възможно. 

 Има добри новини за хората, които обожават сирене. Диетата със сирене и продукти от мле-
чен произход е една от най-ефективните. Млечните продукти и сиренето са с високо съдържание 
на белтъчини. По този начин човек по-бързо се насища и се ускорява метаболизма му. Този про-
дукт не бива да отсъства от трапезата ви, независимо каква програма сте решили да спазвате за да 
се разделите с излишните килограми. Тъй като млечните продукти са от съществено значение за 
нашето здраве, сиренето трябва да се яде всеки ден, за да могат да се набавят необходимите хра-
нителни вещества и витамини. Освен това сиренето е естествен източник на протеини, цинк, ви-
тамин В12 и магнезий. То е основен снабдител на калций. 

 Наскоро учени установиха, че хората, които имат по-висок прием на това вещество в ежед-
невното си меню, са по-малко изложени на опасност от сърдечни удари. Другото предимство на 
сиренето е, че за разлика от другите млечни продукти, в него се съдържат почти нищожни коли-
чества лактоза. Този факт го прави изключително подходящ за хората, които не могат да приемат 
лактозни храни и въпреки това трябва да набавят необходимите количества калций. За да задово-
лите ежедневната си нужда от калций, имате нужда да приемете три различни вида млечни про-
дукти. Едно от тях може да бъде сирене. Около 40 гр. сирене е достатъчното количество, което 
можете да приемете на ден. Имайте в предвид, че в топеното сирене има наситени мазнини, ето 
защо подбирайте ниско-маслено твърдо сирене. 

Любимата музика е полезна за кръвта 

 Слушането на любима музика може да подобри циркулацията и състава на кръвта, откриха 
британски учени. Слушането на любими парчета има положително въздействие върху цялата 
кръвоносна система. Учените провели изследванията върху няколкостотин мъже и жени на около 
40 години. Докато се наслаждавате на мелодията, която кънти в ушите ви, увеличавате концент-
рацията на азотен оксид в кръвта. Това предотвратява образуването на кръвни съсиреци. Изне-
надващ е фактът, че продължителността на влияние на музиката върху кръвта трае само няколко 
секунди, но положителният ефект на любимите песни е дълготраен. 

Зеленият чай е ваксината срещу грипа 

 В разгара на грипния сезон лекарите насърчават да пием повече зелен чай, който замества 
грипните ваксини. Последните клинични проучвания показват, че веществата, съдържащи се в 
зеления чай, намаляват с 75% риска да се разболеем, докато ваксината е ефективна в 60% от слу-
чаите. Според учените, зеленият чай е най-добрата алтернатива на инжекциите. Той е естествен 
антивирусен инструмент, който укрепва имунната система. Горещата напитка има свойството да 
унищожава различни видове бактерии, гъбички и вируси. Ако пиете редовно чай през студената 
зима, намалявате повече от два пъти риска от заразяване с неприятния вирус. 

Яйцата забавят стареенето на мозъка  

 Яйцата могат да помогнат на нежния пол да събере мислите си и да спре да забравя, благо-
дарение на свойството си да подобрява паметта, откриха учени от Босненския университет. Яйца-
та съдържат вещества, които забавят стареенето на мозъка. Ако ви омръзне да ги ядете, можете 
да разнообразите с риба, пилешко и бобови растения, казват изследователите. Въпреки новото 
откритие на експертите, все още няма лек срещу отслабването на паметта с годините, което е ес-
тествен процес при всеки човек. Те препоръчват да изготвите правилна и балансирана диета, бо-
гата на зеленчуци, риба и зехтин, които ще запазят мозъчните ви клетки млади за по-дълго време. 

ЗиС 
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КРЕМ КАРАМЕЛ С ТИКВА 
(предложение на Анка Радева от Добрич) 

 Продукти: 1 кг. тиква, 200 гр. захар, 1 л. прясно мляко, 4 яйца, 1-2 броя ванилии и малко 
канела.  

 Начин на приготвяне: Обелваме и нарязваме тиквата на парчета (с големината на локум). 
Поставяме я в тенджера, посипваме с три лъжици захар и около 50 мл. вода и варим почти до го-
товност. В неголяма тавичка сипваме 3-4 лъжици захар и карамелизираме. Изсипваме тиквата 
върху карамела. Разбиваме останалата захар с яйцата, прибавяме ванилията и млякото и изсипва-
ме върху тиквата. Разклащаме, за да попадне млечно-яйчената смес между кубчетата тиква и по-
ръсваме с канела. Печем на загрята до 200 градуса фурна на водна баня, като се внимава водата в 
по-голямата тава да не завира. 

ПЪЛНЕН ШАРАН 
(предложение на Ал. Александров от Шабла) 

 Продукти: 1 шаран около 1,5 кг., 2 глави лук, 4 с.л. олио, 4 домата, 1 морков нарязан на 
ситно, 1 ч.ч. счукани орехи, 2 с.л. нарязан на ситно копър, 2 с.л. гъсто кисело мляко, черен пипер 
на вкус, 1 кубче зеленчуков бульон “Маги”, 2 с.л. олио за заливане. 

 Начин на приготвяне: Рибата се почиства, измива се и се поръсва с черен пипер. Леко се 
посолява. Лукът и морковът се запържват в олиото, прибавят се нарязаните на кубчета и оцедени 
домати и се натрошава кубчето бульон. Добавят се едро счуканите орехи, копър, черен пипер и 
киселото мляко. С получената смес се напълва рибата и се зашива с памучен конец. Остатъкът от 
плънката се слага в тавата. Шаранът се залива със сгорещено олио и се слага да се пече за 40 мин. 
на 190 °С. Сервира се с прясна салата. 

 

ЛИНЗЕР СЛАДКИ 
(предложение на Ани Петрова от Добрич)  

 Продукти: 500 гр. брашно, 1 яйце, 150 гр. масло или мас, 1 к.ч. вода, 1 бакпулвер, 1 ч.ч. 
пудра захар, 2 праха ванилия, сладко или мармалад за слепване. 

 Начин на приготвяне: Смесете брашното, бакпулвера, яйцето, водата и разтопеното масло 
или мас. Разбъркайте с миксер до получаване на хомогенна смес, като добавите пудрата захар и 
ванилията. Тестото разточете на тънък лист. Изрежете фигурки с формата на звездички или друга 
някаква форма, като на половината от тях в средата изрежете малко кръгче. Печете в предвари-
телно загрята фурна на слаб огън до зачервяване. След изваждане от фурната, намажете още го-
рещите линзери с мармалад или сладко. Отгоре върху всеки поставете друг с дупка в средата. 

 

Две в едно  
(предложение на Ивалина Донова от София) 

 

 Продукти: 500 гр. кайма, 1,5 кг. картофи, 1 ч.ч. вода, 1 непълна ч.ч. олио, черен пипер, чуб-
рица, копър и сол на вкус.  

 Начин на приготвяне: Каймата я замесваме като за пържене на кюфтета. Картофите ги 
обелваме и нарязваме като за пържени картофи. Половината от картофите се слагат в тава и се 
посоляват по ваш вкус, след това с една непълна ч.ч. олио и една ч.ч. вода се заливат картофите и 
се поръсват с черен пипер, чубрица и копър задължително. След това от каймата си правим кюф-
тета, които нареждаме върху картофите и ги покриваме с другата половина картофи. Печем ги 
във средно умерена фурна. 
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В ТО-Асеновград 

С вяра в бъдното 

 

 Доброто, състраданието и уважението събират хората. И после стават приятели, дългого-
дишни и верни, готови за взаимопомощ и отдаденост. Утрото им гледа с вяра и надежда във висо-
ки стремления. А обичта и приятелството правят чудеса. На къде без приятели? Без „благодаря”, 
без мечти? 

В ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите в Асеновград е изграден точно такъв колектив от 
приятели, които се обичат и си помагат взаимно. Разнообразяват ежедневието си с различни ме-
роприятия. Затова и сега за коледните и новогодишните празници клуба се изпълни отново с хора 
– слънчеви и лъчезарни. Най-напред си изпратихме с достойнство и удовлетворение старата 2011 
г., а след нея с голяма пита и плодове в ръцете посрещнахме новата 2012 г. Всички бяхме сурва-
кани от едно симпатично сурвакарче с пожелание за много здраве и берекет. След традиционните 
обичаи последваха поздравления от стихове, песни и викторина. Здравка Александрова от с. Но-
ваково декламира новогодишни стихчета от Елин Пелин, Пенчо Славейков, Ран Босилек и други. 
А самата тя бе поздравена със стихотворението „Не остарявай сърце”. 

Ръководството на организацията бе подготвило подаръци, които раздаде на всички и с то-
ва сгря сърцата на присъстващите. 

Незабравими мигове, които остават трайни следи! Обичта на тези хора има дълбоки и дъл-
гогодишни корени. Затова всички си пожелаха през новата 2012 г. много здраве, светлина, духов-
но извисяване и вяра в бъдното. 

Славка Ставрева 

� � � �  
В ТО-Търговище  

Новогодишен празник 
На 03.01.2012 г. в клуба в гр. Търговище се събрахме съвместно сляпо-глухите и слепите в 

града, да отпразнуваме новогодишните празници. Събрахме се почти всички с празнично настро-
ение и висок дух. Настана голямо оживление, всеки се надпреварваше да разкаже как е минал 
празника, какво е приготвил за трапезата, кои са се събрали и т.н. Всички бяха развълнувани и с 
усмивки изпратихме старата 2011 г., а за новата 2012 си пожелахме да бъде по-добра, по-
спокойна и по-плодородна. Председателите на ТО на НАСГБ и ТСО – Търговище изнесоха крат-
ко слово, като споделиха и поздравиха членовете си за успешната 2011 г. Направиха малка рав-
носметка за свършеното и какво още се желае за в бъдеще от членската маса. Изказаха пожелания 
за много здраве и повече мероприятия за 2012 г. Заедно всички си направихме един весел праз-
ник с програма от стихове, песни и весела томбола. Накрая имаше и почерпка, която повиши гра-
дуса на настроението ни още повече. Присъстващите бяха доволни от съвместното ни честване и 
занапред си обещахме заедно с общи усилия да превъзмогнем трудностите в живота, понеже 
всички сме хора с увреждания. 

Честита нова 2012 година! 

 

Сашка Тодорова  
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В ТО-Шумен  
Изпращаме една успешна година  

 
 На 21.12.2011 г. членовете на ТО-НАСГБ Шумен се събраха в читалище „Напредък” да пос-
рещнат коледните и новогодишни празници. По традиция на този ден правим равносметка на 
отиващата си година и очакваме настъпващата с по-големи надежди. Гости на тържеството бяха 
нашите приятели от ССБ. Председателят на организацията Янко Стайков поздрави всички при-
състващи с пожелание за здраве, добро настроение и късмет. С радост искам да споделя, че за 
шуменските сляпо-глухи 2011 г. беше успешна, изпълнена с много труд и постижения, главно от 
активното участие на членовете във всички проведени мероприятия. Благодарности отправихме 
към всеки, който е участвал в дейността на организацията, но най-вече на самодейците от група 
„Еделвайс”, които се представиха много добре на Националния фестивал по художествена само-
дейност в гр. Пловдив. Те заслужено се включиха в проведената екскурзия, с цел обмяна на опит, 
до гр. Истанбул по повод Международния ден на хората с увреждания – 03.12.2011 г. Поканата 
бе отправена до класиралите се самодейци на първо, второ и трето място от Осмия национален 
фестивал на художествената самодейност. Радваме се, че попадаме сред класиралите се и този 
семинар-екскурзия беше най-голямата награда за нас. 
 През 2011 г., макар и много трудно, ТО Шумен е набрала натурални и парични дарения, ко-
ито ще ползваме за една по-мащабна дейност и това за нас е много добро постижение. 
 След официалната част се отбелязаха рождените дни на членовете за 3-то четиримесечие на 
годината. Рождениците получиха много поздравления и подаръци. 
 Неизменно присъстваха на трапезата баничките от пекарната на Ивелина, която е наш пос-
тоянен дарител. Ръководството беше подготвило бонбони с късмети, с които бяха почерпени при-
състващите. Подсладилите се гости останаха доволни от късмета, който им се падна. 
 Тържеството продължи с разнообразни забавни и състезателни игри. 
 
 На всички членове на НАСГБ желаем много здраве, късмет и ведро настроение! 
 Нека през 2012 г. се сбъднат техните желания и мечти! 

Върбина Станкова 

� � � �  
В ТО-Русе  

Да са ни честити извоюваните награди! 
 На 11 декември 2011 г. членовете на териториалната организация на сляпо-глухите, отпраз-
нуваха рождените дни за второто полугодие, 3-ти декември (Международният ден на хората с 
увреждания), осем години от създаването на ТО-НАСГБ Русе и многобройните награди получени 
от художествената самодейност. Група „Нежни чувства” и индивидуалните изпълнители: Иван 
Жеков – ръководител, Анелия Джигнарова, Галина Гатева, Панайот Димитров, Петранка Георги-
ева, Правда Минчева, Снежана, Недка и Янко – извоюваха през изтеклата година общо 20 награ-
ди. Да са ни честити! Прочетени бяха няколко поздравителни адреса: от проф. Васил Пенчев – 
председател на общински съвет Русе, от председателя на ПП „ГЕРБ” Русе, председателя на 
НАСГБ Димитър Парапанов и председателката на поетичен клуб „Вдъхновение” – Калинка Кова-
чева. Проведе се кратка викторина за развитието на организацията и дейността на НАСГБ. За нас-
троението на гостите в ресторанта взеха участие наши членове, като дует Николови и всички са-
модейци. След като си попяхме и поиграхме, председателя на ТО Русе Панайот Димитров влезе в 
ролята на Дядо Коледа и раздаде на всички скромни подаръци. Накрая се разделихме с пожела-
ние за по-добра и успешна 2012 г. на цялата организация и на всички членове на НАСГБ. 

 

Петранка Георгиева  
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Бързи шницели 
(предложение на Иванка Костова от Бургас) 

 Продукти: 250 гр. кайма, 2 глави лук, 2 броя картофи, 2-3 яйца, 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. брашно, 
сол на вкус.  

 Начин на приготвяне: към каймата прибавяме настърганите лук и картофи, яйцата, водата 
и брашното. Всичко се разбърква много добре (до хомогенна смес), като се слага и сол на вкус. В 
горещо олио, слагаме по 1 лъжица от сместа и пържим от двете страни до зачервяване. Готовите 
шницели се сервират с гарнитура по желание. 

 
Свинска плешка  

(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 
 
 Продукти: 2 кг. свинска плешка, 3 скилидки чесън, 1 ч.ч. бира, 1 ч.ч. вода, 3 с.л. зехтин, сол 
и чер пипер (на вкус), 5-6 капки унисос, една трета краве масло. 
 Начин на приготвяне: Приготвяме марината от счукания чесън, зехтина, унисоса и черния 
пипер. Правим прорези на плешката от двете страни. Овалваме плешката в маринатата и слагаме 
в хладилника за 4-5 часа, за да си поеме миризмите. Поставяме в тава, отгоре нареждаме парчета-
та масло и ако искаме можем да сложим в тавата и зеленчуци – картофи, моркови, лук и чушки. 
Наливаме водата и бирата. Покриваме с фолио, което надупчваме леко, за да излиза парата. Пе-
чем 2 часа. След изваждането, се оставя да изстине 10-15 минути, нарязваме го на филии. Серви-
раме със зеленчуците или друга гарнитура по желание. 
 

Свинска каварма 
(предложение на Братанка Струнчева от Шумен) 

 Продукти: 1 кг. свински бут или плешка, 2 моркова, 1 чушка, 2 домата, 200 гр. гъби, черен 
пипер, сол, олио. 

 Начин на приготвяне: Нарязваме месото на средно едри парчета, задушаваме го в олио. 
След това добавяме морковите на филийки, чушката, доматите (може и от консерва), гъбите на 
филийки и задушаваме заедно още 10 минути. Наливаме малко топла вода и оставяме да поври 
12-15 минути. 

 

Топки за вино  
(предложение на Ивалина Донова от София) 

 Продукти: 1 ч.ч. настъргано сирене, 1 яйце, чаена чаша и половина брашно, 1 ч.л. сода, 
щипка сол, 1 ч.ч. сусам. 

 Начин на приготвяне: Настърганото сирене, разбитото яйце, брашното със содата и щипка 
сол се омесват много добре до получаването на меко тесто. От тестото вземаме толкова, колкото 
да омесим едно топче с големината на два ореха (при овалването на топчетата ръцете ви трябва 
предварително да са овлажнени с вода). След като си направите топчето, всяко по отделно овал-
вате обилно в сусам и ги нареждате в предварително намазнена тава. Печете в умерена фурна. 
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подобава да изпълним всяка правда.“ По време на кръщенето небето "се отваря" и Светият дух 

слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се чува глас: "Това е Моят възлюбен Син, в 

Когото е Моето благоволение".  

 Православната традиция e запазила празника Кръщение Господне, инкорпориран с празни-

ка Богоявление, приемайки, че при кръщението на Исус на река Йордан се появява Бог в своята 

триединна същност: на този ден православната църква отбелязва кръщението на Исус Христос от 

Йоан Кръстител в река Йордан. Христос се потапя трикратно във водите на реката и излиза от 

тях. Това символизира тайнството на "смъртта" и "възкресението": умира земният човек, умира 

грехът му и се ражда, възкръсва одухотвореният човек. 

Обратно, Западната християнска традиция посвещава празника Богоявление на събитията, 

свързани с раждането на Исус Христос: Рождество Христово и съпътстващите го събития: Обре-

зание Господне и Поклонението на Влъхвите. 

На Богоявление се практикува обичаят да се скача в река, за да се извади хвърленият от 

свещеника кръст. Противно на общоприетото мнение, Православната църква не забранява изрич-

но жени да участват в ритуала. 

С този празник завършват т.нар. Мръсни дни. В навечерието на Йордановден се приготвя 

третата (последна) Коледна Вечеря. На трапезата се слагат само постни ястия: боб, варено зеле 

или сарми, орехи, хляб, но не от чисто пшенично брашно, а смесено с просено, в чест на просото 

(някъде вместо просо слагат царевично брашно). На трапезата се запалва и недогорялата от вто-

рата коледна вечер свещ. 

Според народното вярване през нощта срещу Йордановден "небето се отваря". Който види 

това, всичко, което си пожелае се сбъдва. Затова някога хората не са спели през тази нощ. На този 

ден се извършва освещаване на водата. След водосвета свещеникът хвърля кръста във водата, а 

мъжете го изваждат. Този, който пръв стигне до кръста и го извади ще бъде здрав и щастлив. 

Вярва се, че ако кръстът замръзне, годината ще бъде здрава и плодовита. Там където е хвърлен 

кръста болните се изкъпват (напръскват), за да оздравеят. Също така и всички останали се изми-

ват лицето и ръцете си "за здраве". Рано сутринта момите измиват домашната икона и палешника 

от каденето на реката или чешмата. Това се прави, за да е бяло житото, което ще се роди. 

Името на празника – Мъжки Водици – идва от обичая да се къпят само младоженците и 

момченцата до едногодишна възраст. На места извършват и т.нар. хаскане, при който 5 – 6 мъже 

обикалят къщите и къпят пеленачетата, младоженците и годениците. Ако този, който ще къпят е 

мъж, подхвърлят го три пъти и викат: "Х-а-а-а-са!" – от тук и името на обичая. Подобно къпане се 

извършва и на Ивановден. На този ден в някои райони обикалят и моми – водичарки. Те ходят по 

къщите и пеят песни за всеки член от семейството. Тези песни са подобни на коледните и лазарс-

ките. 

ЗиС 
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Софроний Врачански 

 

 Продължител на Паисиевото дело е поп Стойко 
Владиславов, роден в Котел през 1739 г. Бащата и чи-
чото на Стойко са заможни джелепи. На деветгодишна 
възраст той постъпва в местното килийно училище, но 
след две години прекъсва обучението си, тъй като баща 
му умира. Осиновен е от чичо си и започва да изучава 
занаят, но в същото време не престава да се самообра-
зова. По настояване на местните първенци през 1762 г., 
след като внася исканата от владиката такса, Стойко е 
ръкоположен за свещеник в Котел. След Руско-
турската война (1768–1774 г.) посещава Атон, където 
престоява около шест месеца. После се завръща и се 
отдава на просветна дейност. В продължение на много 
години обучава децата в местното килийно училище. 
На всеки празник поп Стойко произнасял проповеди на 
български език в църквата. Принуден да напусне Ко-
тел, Стойко Владиславов се установява в Анхиалската 
епархия. Служи известно време в карнобатските села, 
където едва не загубва живота си, защото венчава за 
българин девойка, която един от преселените татарски 
ханове искал да вземе за своя жена. Преследван, бит, 

заплашван със смърт, той се премества в Карабунар (Средец). И тук не се задържа дълго. През 
1794 г. се установява при децата си в с. Арбанаси, Търновско. На 16 септември същата година 
той е ръкоположен от търновския митрополит Матей за епископ на Врачанската епархия с името 
Софроний. Причините, поради които този висок църковен пост се предоставя на българин, трябва 
да се търсят както в голямото влияние, което имат синовете на Софроний като видни търговци, 
така и във факта, че след смъртта на епископ Серафим никой грък не искал да получи назначение 
в размирната епархия. 

 Новият епископ поема службата си, когато в Северозападна България върлуват бандите на 
Осман Пазвантоглу и правителствените войски, изпратени срещу него. Това налага отпечатък 
върху дейността на Софроний, който трябвало да проповядва, да съветва, да се крие по съседните 
манастири и в същото време да защитава своето паство от грабежите на отцепника и от своеволи-
ята на турските войски, изпратени да сломят съпротивата му. Единствено утешение Софроний 
намира в това, че населението го приема радостно и слуша неговите проповеди с внимание. Има-
ли го като „някой философ“, както сам той отбелязва, понеже не били чували от други владици 
поучение „на наш език“. През 1800 г. е привлечен с хитрост във Видин от гръцкия монах Кале-
ник, който се стремял с помощта на Осман Пазвантоглу да стане видински митрополит. Тук Соф-
роний остава три години, без да има право да напусне града. В житието си той отбелязва: „Но 
какво изтеглих аз от този калугер Каленик? Стоях при него като някой последен слуга; не искаше 
да ме знае никак за човек, а камо ли за архиерей. Беше с турците, с пазвантските хайдуци заедно 
и не смеех да продумам нито дума. Не ме пускаше никъде да се разходя, само в черква и то с ня-
кой свещеник. Но и да ме пускаше боляха ме нозете, не можех да хода, в църква все с каруца хо-
дех.”. Във Видин Софроний се отдава на литературна дейност. От 1800 до 1802 г. той съставя два 
големи сборника със смесено съдържание. Първият видински сборник е озаглавен „Поучения и 
словосказания на празников господних“, а вторият съдържа разкази и разсъждения и е разделен 
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на пет дяла. С тези сборници Софроний изразява открито своите просветителски възгледи, като 
възхвалява знанието и разума и призовава българите да открият светски училища. Той се обявява 
срещу онези, които не оценяват необходимостта от просветата и дават своите средства за издръж-
ката на многобройните калугери. През 1803 г. той е освободен от Видин, но тъй като кърджалии-
те продължават да върлуват в Северозападна България, заминава за Крайова, а оттам в Букурещ, 
където е приет много добре от угровлашкия митрополит Доситей. Тук Софроний продължава ли-
тературните си занимания и през 1806 г. отпечатва в Римник поредното си съчинение, озаглавено 
„Кириакодромион сиреч: Неделник“. Тази книга е първата новобългарска печатна книга. Целта е 
да се чете в църквите и да бъде разбирана от „простите и не учени человеци, жени и деца“. В Бу-
курещ между 1803 и 1805 г. Софроний написва и своето „Житие и страдания грешнаго Софро-
ния“, който труд представлява ценен извор за новата българска история и за развитието на новата 
българска литература. През 1809 г. Софроний издава своя последен голям труд „Театрон полити-
кон, сиреч Гражданское позорище“ – превод на философския трактат „Театрум хисторикум“, от 
папския каноник и професор по теология Амвросий Марлиан, издаден в Рим през 1631 г., а после 
преведен на гръцки и руски. В нея той възхвалява Петър I като забележителен държавен деец. 
Две са според него основните причини, които допринасят за успехите на руския самодържец. 
Първата била съюзът между държавната власт и църквата, а втората е развитието на просветата. 
Софроний възхвалява още Карл Велики и Леополд I. В Букурещ Софроний развива и оживена 
политическа дейност. Тук, в началото на XIX в., в средата на българската буржоазна емиграция 
възниква първата в историята на Българското възраждане политическа организация. Тя поддържа 
връзки както с вътрешността на страната, така и с българската емиграция в Дунавските княжест-
ва и Русия. Ръководител на организацията е Софроний, а по-видни членове са: Иван Замбин, Ата-
нас Николаев (Некович), архимандрит Венеамин от Ловчанската епархия, епитроп Иван Карани-
колов от с. Кермен, Сливенско, Хаджи Илия Панов от Ески Джумая, чорбаджи Петър Сарчолу, 
търговецът Симеон Кипарис от Враца и Димитър Попски от Трявна. Софроний подпомага дипло-
матическата мисия на Ив. Замбин и Ат. Некович, продължила от 1804 до 1808 г., която има за цел 
да издейства покровителството на Русия и да установи връзки с руските управляващи среди. Той 
взема дейно участие в подкрепа на русите по време на войната 1806 -1812 г. Участва в изгражда-
нето на разузнавателна мрежа от двете страни на р. Дунав, като използва помощта на много бъл-
гари от вътрешността на страната. Софроний отправя две пламенни възвания към българите, с 
които ги приканва да подкрепят руските войски, преминали на юг от Дунав. Първото е от август 
1810 г., а второто от октомври 1810 г. По повод на навлизането на руската армия в българска те-
ритория той заявява: „Ние видяхме това, което с желание и въздишка чакахме четиристотин го-
дини”. Ето защо народът трябвало да е готов за борба „до последна капка кръв“. През 1811 г. 
Софроний взема дейно участие в изграждането на Българската земска войска. Според Софроний 
Врачански и неговите съратници, освобождението на България трябва да е по пътя на взаимо-
действието на две сили: действията на руската армия на юг от Дунав и въоръжено въстание на 
българския народ. Като вероятен район на въстанието се определят старата столица на България 
Търново и подбалканските селища Трявна, Елена, Дряново. По такъв начин кръгът на Софроний 
за пръв път през Възраждането издига идеята за въоръженото въстание, като средство за извою-
ване на свободата. Политическият кръг поставя за първи път пред българското общество – създа-
ване на национална просвета, извоюване на самостоятелна българска църква и борба за полити-
ческа самостоятелност. Идеите на политическия център, ръководен от Софроний Врачански, бе-
лежат един по-висш етап в политическото съзряване и в развитието на българското национално-
освободително движение, което си поставя за цел извоюване на такъв политически статут, какъв-
то имат съседните народи – автономия в рамките на Османската империя. Негов ръководител, 
вдъхновител и идеолог е Софроний Врачански, който завършва земния си път по всяка вероят-
ност през септември 1813 г. 
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Йордановден 

 

 Йорданов ден – Богоявление е третият най-празнуван имен ден в България след Гергьовден 

и Ивановден, отбелязван от около 150 хиляди души. 

Свидетелства за честването на този най-древен Господски празник съществуват в мотива 

зад определянето на датата за този празник. В нощта на 5 срещу 6 януари в Египет се е празнува-

ло раждането на бога на Слънцето Аион от девицата Коре. На 6 януари е бил отбелязван и култа 

към Нил, при който е играла роля представата, че през вечерта от някои извори е извирала кръв 

вместо вода. Епифаний от Саламис съобщава, че през 375 г. на този ден египетската църква праз-

нува Рождението на Иисус, както и първото чудо в Кана. 

С разпространението на празника се наслагват и допълнителни елементи в неговото съ-

държание, като се стига дотам, че на 6 януари, освен Рождението във Витлеем и чудото с виното 

в Кана, се отбелязва и преклонението на тримата влъхви и кръщението в река Йордан. Този про-

цес на натрупване престава с преместването на Рождество Христово на 25 декември и така на из-

ток главен празник остава кръщението на Иисус в Йордан, докато на запад продължава да се чес-

тват и чудото с виното и преклонението на мъдреците. 

Празникът носи името „Богоявление“, защото при кръще-

нието си в Йорданските води Иисус Христос се явил на света за 

обществено служение, провъзгласен от Бог Отец като Негов син. 

На Богоявление Бог се явил за първи път като Божествена Трои-

ца. 

 Твърде малко са подробностите за земния живот на Иисус 

Христос преди Неговото кръщение. Спасителят, който наистина 

се постарал „да изпълни всяка правда“, изчакал да навърши 30-

годишната възраст, необходима по еврейския обичай за всеки 

свещеник или учител и преди да излезе на обществена проповед, 

приел кръщението на своя Предтеча. Наскоро преди това Св. Йо-

ан Кръстител, синът на свещеник Захария и на Елисавета, бил 

започнал по Божия повеля покайната си проповед във Витавара отвъд Йордан. Йоан бил предска-

заният от пророк Малахия Ангел, който трябвало да приготви пътя на Господа. Неговият зов: 

„Покайте се, защото се приближи царството небесно!“ привлякъл вниманието дори на фарисеите 

и садукеите. С тревога и упование пристъпвали към него люде от всички слоеве на народа. От 

Йерусалим били изпратени при него свещеници и левити измежду фарисеите, за да го питат: 

„Защо кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?“, а Йоан им отговорил: „Аз кръ-

щавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който 

ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му“. Когато Иисус се 

приближил до Йоан, за да се кръсти от него Кръстителят го възпрял с думите: „Аз имам нужда да 

се кръстя от тебе, а ти ли идваш при мене?“. Иисус му отговорил: „Остави сега; защото тъй нам 
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ледния български епископ Висарион Смолянски. 

 В годините преди освобождението от османско иго Устово е наброявало над 500 български 
къщи, две училища, две църкви, богата чаршия и най-голям пазар в околията. Географски с. Ус-
тово е разположено всред една живописна гънка на Родопите. От север то е загънато с височини 
и надарено от природата с обилна вода. През Устово протичат две реки – Черна река, която води 
началото си от близката височина Мургавец (Караманджа), и Бяла река, извираща на два часа път 
от Устово. Тръгнали по различни посоки, тези две реки се обединяват при Устово, образувайки 
своеобразно речно устие. 

 Ако запитате стари жители на Устово за произхода на наименованието на тяхното село, те 
ще ви го обяснят с образуваното устие при вливането на двете реки. За етимологичния произход 
на наименованието на Устово съществува обяснението, че то произлиза от турската дума уста, 
т.е. майстор. В миналото Устово се е славило със своето медникарство, леярство и калайджийст-
во. Тези занаяти водят началото си от края на 17-то столетие. Най-голямо развитие обаче те дос-
тигат през втората половина на 19 век, когато много майстори в тези занаяти плъзват като гурбет-
чии из страната. Съществува и друга версия за произхода на думата Устово. Калайджията от ус-
товския род Перпелийски поправял казаните и другите медни съдове на юруците и като добър 
майстор добил голямо уважение между тях и околното население. Юруците го обикнали и нарек-

ли махалата му „селище на устата“, 
„Устовото селище“, т.е. селото на майстора 
медникар. Ако огледате добре околностите 
на Устово, ще забележите, че измежду изди-
гащите се височини доминира върхът, наре-
чен Петровица. Този връх завършва с поля-
на, на която още се намират останки от ста-
рата църква „Св. Петър“. Местното населе-
ние тачи този християнски светец като свой 
патрон и покровител, в чието възпоминание 
издига храма. А по-късно свещеник Конс-
тантин дава неговото име на своя син Пе-
тър. 

 Нека още един път подчертаем, че 
всички жители на Устово са българи, отли-

чаващи се с ясно оформено народностно съзнание, което те изявяват с доблест и себеотрицание 
при отстояване на своите национални и верски права. „Устово спада – пише Атанас Саламбашев 
– към малкото родопски селища, населени само с българи християни. То представлява остров 
между другите българо-мохамедански села.“ Свидетелство за будния борчески дух на устовци, 
ние виждаме и във факта, че веднага след като цариградските българи под предводителството на 
Иларион Макариополски се отделят през 1860 г. от гръцката патриаршия, през същата година в 
Устово се открива самостоятелна българска народна църква, а след това и българско училище – 
първото в окръга. Жителите на Устово са дълбоко религиозни  и всички са православни. Не ще 
срещнете фамилия, нито човек, който да не се черкува редовно и да не тачи и най-малкия църко-
вен празник. 

 Една много характерна черта на родопчаните от този край е тяхната тясна връзка с музика-
та. Известно е, че: „ако родопчанинът скърби, утешава се с песен, ако ли е весел и радостен, разв-
лича се пак с песен. Било в гората за дърва, било на работа или в разговор, родопчанинът започва 
с песен и завършва пак с песен. Песнопението характеризира типичния нрав на родопските жите-
ли.“ „Напевът на песента е провлачен, романтичен, еднообразен и никак не прилича на напевите 
на другите български песни, защото всички те са взети от живота.” 
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„Най-добрия човек, когото познавам” 
 

 Запознах се с Кристина Димитрова през пролетта на 1999 г. в Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция – гр. Добрич. Едно младо, лъчезарно, слънчево момиче ни посрещаше ре-
довно при посещенията ни в социалното заведение. Никога не съм я виждала ядосана или в лошо 
настроение. Окуражаваше всички ни, обяснявайки, че животът не свършва със загубата на зрение 
и даваше примери с различни случаи на успели в живота слепи хора. До скоро членуваше при 
нас, като друго физическо лице, но отпадна по устава. Радвам се, че въпреки това остана мой ве-
рен приятел, понеже са малко хората, като нея, които обичат да правят добрини. Кристина е роде-
на на 19 февруари 1970 г. в гр. Добрич. Сърцато, борбено момиче, не е омъжвана. Тя е първа гру-
па с чужда помощ, с малко периферно зрение, диагнозата й е дегенерация на ретината и заболява 
от ученичка. Лошо е, че не обича да пишат за нея, а аз мисля, че по-често трябва да споменаваме 
за такива хора, без които ние, хората с увреждания не можем. Живее сама в апартамент, има и 
брат, но той е отделно със семейството си, майка й почина преди две години, а баща й преди пет. 
 Кристина Димитрова е завършила социология в СУ "Климент Охридски", а после и социа-
лен мениджмънт в ВСУ "Черноризец Храбър". Работи в Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция от пролетта на 1999 г. Споделяла ми е, че се радва много, когато ние – нейните учени-
ци усвоим преподаденото и го ползваме на практика. Мъчно й е, когато срещне неграмотни хора 
с увреждане и би работила по всякакъв начин да предотврати това. През годините е работила и в 
неправителствения сектор във връзка с правата и придобивките на хора с увреждане, както и със 
слепи и слабо виждащи деца, които получават образованието си в общообразователните училища 
в района на града. 

 Работи като социален педагог. Преподава компютърна грамотност, машинопис, брайлово 
писмо. Първоначално ме запали да усвоя релефно-точковия шрифт. Пристъпих с голямо желание 
и лесно научих брайловите букви. В следващия етап, когато започнах да свързвам сричките в ду-
ми, се затрудних ужасно много и реших, че от мен не може да стане брайлист. Кристина ми даде 
кураж и ме подтикна да продължа обучението, изтъквайки ползата от владеенето на релефно-
точковата азбука. Така, в продължение на известно време, започнах и аз да чета списания и кни-
ги, да водя пощенска кореспонденция на брайл. Не съм експерт в сферата, но за себе си съм по-
лезна. 

 В качеството си на председател на териториалната организация на сляпо-глухите през 2002 
г. получих компютър. Наложи се да се науча да го ползвам. Отново потърсих услугите на Центъ-
ра за социална рехабилитация и интеграция. Асистентките, които ми помагаха при изпълнение на 
ангажиментите ми, не са винаги при мен. Когато бях сама, не можех да откривам телефонен но-
мер и др. Първоначално се научих да пиша по десетопръстната система по български държавен 
стандарт. После се научих да редактирам въведен текст, да чета електронна книга, да откривам 
определени елементи във файл и т.н. Благодарение на скайп, увеличих броя на приятелите си, а 
посредством чатенето, общувам и с глухи хора. Към настоящия етап разучавам програмата ин-
тернет експлорер. Има още много неща, които не съм овладяла, но времето е пред мен и се надя-
вам, че ще постигна относителна независимост в работата си с персонален компютър. В интерес 
на истината, силно нарушения ми слух и нулево зрение, ограничават до голяма степен обучение-
то. Трудно беше да свикна с речта на синтезатора. И тук, благодарение на търпението на моята 
учителка, усвоих преподаденото. 

 Радвам се, че имам подобно познанство с такъв човек. Тя помага винаги с каквото може, 
извън обученията, за които разказах вече по-горе. Чрез тази статия бих желала да благодаря на 
моята Кристина за загрижеността и вниманието, с което ме обгражда. Не е случайно, че тя има 
много приятели в нашия град. Предполагам, че заради нейното голямо и богато сърце, всички я 
обичаме! 

 
 
 
 
 
 

Калинка Ковачева  
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РОЖДЕН ДЕН 

 

Отронва звън и радост този ден, 

и обич и трепет, защото си роден. 

Изгрява вяра, надежда, любов, 

истина, слънце с пролетен зов! 

 

Летят годините вечно устремени, 

с вятъра на чувства вдъхновени, 

със смелост, жажда и мечти, 

сърцето побеждава, с дух твори. 

                  

 

 

 Всичко старее, но не и душата.  

 В добро и зло – все милеят сърцата. 

 Помъдрели, с успехите, с делата, 

 светъл пример сте, за тях децата! 

                         

 Заедно сте прекроявали света 

 с доверие, грижовност, доброта! 

 Бъдете ни здрави! И младост да сияй, 

 в неизбежното остаряване докрай!  

 

Славка Ставрева 

� � � �  

Ай, ай, ай!  

  

На Ангел Сотиров  

 
Здраво в Центъра стои, 

и над всички зорко бди: 

Първо, значи най-напред 

в Центъра да има ред. 

Галя, Стефчо и Светлана, 

пак отрано ги подхвана. 

Не подмина и Диана, 

а и Стефка не забрави. 

Всичко в „центъра” поправи: 

банки, и прозорци, и чешми. 

Но пак не се успокои. 

Все програми той крои 

за любимите курсисти, 

за студенти, и есперантисти. 

Не миряса, не кандиса. 

Даже стихове прописа! 

 

 

И пародии, и епиграми. 

Скоро ще пропише драми… 

Пустият му бачо Ачо, 

май съвсем се ошашави. 

Щом и книжки взе да прави. 

Но той от всичките е най! 

Вече всеки туй го знай. 

Никой за това не спори, 

а само със възторг говори. 

Даже Лиза с радост лай: 

„Той е най! Той е най!” 

А госпожица Мелина – 

росно цвете във градина, 

цяла от възторг сияй: 

„Той наистина е най!” 

Само аз уж на шега, 

пея песничка една: 

„Ай, ай, ай! 

Бачо Ачо нещо май!” Ай, ай…..! 

 

Димитър Грудев 
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Родопския квартал Устово 
  

 Устово, бившето село Селище е на Родопа, която още от дълбока древност ражда личности 
като Орфей, чиито имена са свързани с неизтляващи легенди. Тези сказания за чедата на Родопа 
са живи в съзнанието на всеки родопчанин, изявени не само чрез техните вдъхновени песнопения 
и нравствено извисяване, но и във всеотдайната им жертвоготовност. Прокопий Кесарийски, съв-
ременник на римския император Юстиниан, свидетелства, че още през 549 г. целите тракийски 
планини – Родопите – са били заселени с будни и отзивчиви славянски племена. Известно е, че 
преселването на славяните в пределите на Родопската област е било посрещнато от местните тра-
кийски племена с радост и те са били приети едва ли не, като техни избавители. По-късно, през 
средните векове, като израз на свободолюбие и правдивост, родопските българи спонтанно изявя-
ват симпатиите си и своята привързаност към богомилите. При царуването на цар Петър I (927–
969 г.) в Родопите прониква и се разпространява широко богомилската ерес. Родопските богоми-
ли открито обвинявали гръцкото и българското духовенство в поквара, извратеност и лицемерие, 
като мъжествено отстоявали нанасяните им удари не само от църковните отци, но и от гражданс-
ките власти. През 1371 г. османските нашественици обкръжават Родопите, но не могат лесно да 
покорят този естествено защитен обширен планински лабиринт, населен от храбреци, бранещи 
свободата си до себеотрицание. Десетки години родопското население дава неочаквано силен от-
пор на османските завоеватели. Родопската област пада под властта на османците изцяло едва 
тридесет години след стъпването им на Балканския полуостров. Населението на някогашното се-
ло Устово е от принудително заселените там български първенци от Велико Търново. След пада-
нето на Второто българско царство под османско робство, обикновено наименованието селище се 
е давало на такива поселения, в които била настанявана масово изселена рая от другаде. По този 
начин усамотените планински кътове приемат в своите дебри най-будното българско население 
на полуострова. Това бил цветът на българската управляваща върхушка – боляри, дворцови са-
новници, църковници, висши военни, изобщо дворцовият административен ръководен и духовен 
елит, чиито родови връзки се губят в тъмното робско минало. Нямайки достатъчно орна земя за 
земеделие, те проявяват своята пробивна мощ в областта на занаятите, битовата ръчна промишле-
ност и народностна просвета. При създадените благоприятни условия за премахване на вековното 
робство в неподозираните от никого планински селища лумват първите призиви за борба срещу 
угнетителите. Не напразно нашият епос тачи като свои закрилници дебрите на Родопа и дъбрави-
те на Стария Балкан. След настъпването на мрачните съдбовни дни на потисничество, родопски-
те български селища биват подложени на насилствено помохамеданчване. С небивала бруталност 
то е продължило и през 15-ти, 16-ти и 17-ти век. Една част от селата в бившата Ахъ-челебийска 
кааза (област), която включва Родопите, са могли да се запазят чисто християнски, други са прие-
ли мохамеданството изцяло, а трети са се огънали от части и са приели смесена физиономия. Ед-
но от селата с най-чисто българско население, което макар и покорено, е запазило вярата си, е 
било с. Селище. То никога не е отстъпило пред напора на османските завоеватели. Особено онези 
родопски села, които са отстоявали верската си независимост докрай, са бивали опожарявани, а 
населението им избивано или принуждавано да търси спасение чрез бягство. Такава била съдбата 
и на с. Селище, което било запалено и разрушено от османските орди. Когато преминала бурята, 
жителите му са се върнали, като го нарекли с новото му име – Устово. Като пръв заселник в село-
то се сочи някой си Стою. Запазването на чисто християнски села в този Родопски край през ця-
лото османско робство е било истински героичен подвиг, тъй като тази област е била в непосред-
ствена близост до цариградската Порта и Одринския вилает. Въпреки тези неблагоприятни усло-
вия, жителите на Устово не са дали никога младенци за турските еничарски отряди. За героичния 
отпор срещу асимилационния натиск за масово помохамеданчване на тези родопчани свидетелст-
ва и обстоятелството, че в Смолян, съседно село на Устово, е просъществувала самостоятелна 
църковна българска епископия до 1669 г., повече от 250 години след падането на Втората българ-
ска държава. Тази упоритост е характерна за българското население от тези места. Край на геро-
ичната отбрана на българската църковна независимост тук е бил поставен със съсичането на пос-
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РОЖДЕН ДЕН 

 

Отронва звън и радост този ден, 

и обич и трепет, защото си роден. 

Изгрява вяра, надежда, любов, 

истина, слънце с пролетен зов! 

 

Летят годините вечно устремени, 

с вятъра на чувства вдъхновени, 

със смелост, жажда и мечти, 

сърцето побеждава, с дух твори. 

                  

 

 

 Всичко старее, но не и душата.  

 В добро и зло – все милеят сърцата. 

 Помъдрели, с успехите, с делата, 

 светъл пример сте, за тях децата! 

                         

 Заедно сте прекроявали света 

 с доверие, грижовност, доброта! 

 Бъдете ни здрави! И младост да сияй, 

 в неизбежното остаряване докрай!  

 

Славка Ставрева 

� � � �  

Ай, ай, ай!  

  

На Ангел Сотиров  

 
Здраво в Центъра стои, 

и над всички зорко бди: 

Първо, значи най-напред 

в Центъра да има ред. 

Галя, Стефчо и Светлана, 

пак отрано ги подхвана. 

Не подмина и Диана, 

а и Стефка не забрави. 

Всичко в „центъра” поправи: 

банки, и прозорци, и чешми. 

Но пак не се успокои. 

Все програми той крои 

за любимите курсисти, 

за студенти, и есперантисти. 

Не миряса, не кандиса. 

Даже стихове прописа! 

 

 

И пародии, и епиграми. 

Скоро ще пропише драми… 

Пустият му бачо Ачо, 

май съвсем се ошашави. 

Щом и книжки взе да прави. 

Но той от всичките е най! 

Вече всеки туй го знай. 

Никой за това не спори, 

а само със възторг говори. 

Даже Лиза с радост лай: 

„Той е най! Той е най!” 

А госпожица Мелина – 

росно цвете във градина, 

цяла от възторг сияй: 

„Той наистина е най!” 

Само аз уж на шега, 

пея песничка една: 

„Ай, ай, ай! 

Бачо Ачо нещо май!” Ай, ай…..! 

 

Димитър Грудев 
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Родопския квартал Устово 
  

 Устово, бившето село Селище е на Родопа, която още от дълбока древност ражда личности 
като Орфей, чиито имена са свързани с неизтляващи легенди. Тези сказания за чедата на Родопа 
са живи в съзнанието на всеки родопчанин, изявени не само чрез техните вдъхновени песнопения 
и нравствено извисяване, но и във всеотдайната им жертвоготовност. Прокопий Кесарийски, съв-
ременник на римския император Юстиниан, свидетелства, че още през 549 г. целите тракийски 
планини – Родопите – са били заселени с будни и отзивчиви славянски племена. Известно е, че 
преселването на славяните в пределите на Родопската област е било посрещнато от местните тра-
кийски племена с радост и те са били приети едва ли не, като техни избавители. По-късно, през 
средните векове, като израз на свободолюбие и правдивост, родопските българи спонтанно изявя-
ват симпатиите си и своята привързаност към богомилите. При царуването на цар Петър I (927–
969 г.) в Родопите прониква и се разпространява широко богомилската ерес. Родопските богоми-
ли открито обвинявали гръцкото и българското духовенство в поквара, извратеност и лицемерие, 
като мъжествено отстоявали нанасяните им удари не само от църковните отци, но и от гражданс-
ките власти. През 1371 г. османските нашественици обкръжават Родопите, но не могат лесно да 
покорят този естествено защитен обширен планински лабиринт, населен от храбреци, бранещи 
свободата си до себеотрицание. Десетки години родопското население дава неочаквано силен от-
пор на османските завоеватели. Родопската област пада под властта на османците изцяло едва 
тридесет години след стъпването им на Балканския полуостров. Населението на някогашното се-
ло Устово е от принудително заселените там български първенци от Велико Търново. След пада-
нето на Второто българско царство под османско робство, обикновено наименованието селище се 
е давало на такива поселения, в които била настанявана масово изселена рая от другаде. По този 
начин усамотените планински кътове приемат в своите дебри най-будното българско население 
на полуострова. Това бил цветът на българската управляваща върхушка – боляри, дворцови са-
новници, църковници, висши военни, изобщо дворцовият административен ръководен и духовен 
елит, чиито родови връзки се губят в тъмното робско минало. Нямайки достатъчно орна земя за 
земеделие, те проявяват своята пробивна мощ в областта на занаятите, битовата ръчна промишле-
ност и народностна просвета. При създадените благоприятни условия за премахване на вековното 
робство в неподозираните от никого планински селища лумват първите призиви за борба срещу 
угнетителите. Не напразно нашият епос тачи като свои закрилници дебрите на Родопа и дъбрави-
те на Стария Балкан. След настъпването на мрачните съдбовни дни на потисничество, родопски-
те български селища биват подложени на насилствено помохамеданчване. С небивала бруталност 
то е продължило и през 15-ти, 16-ти и 17-ти век. Една част от селата в бившата Ахъ-челебийска 
кааза (област), която включва Родопите, са могли да се запазят чисто християнски, други са прие-
ли мохамеданството изцяло, а трети са се огънали от части и са приели смесена физиономия. Ед-
но от селата с най-чисто българско население, което макар и покорено, е запазило вярата си, е 
било с. Селище. То никога не е отстъпило пред напора на османските завоеватели. Особено онези 
родопски села, които са отстоявали верската си независимост докрай, са бивали опожарявани, а 
населението им избивано или принуждавано да търси спасение чрез бягство. Такава била съдбата 
и на с. Селище, което било запалено и разрушено от османските орди. Когато преминала бурята, 
жителите му са се върнали, като го нарекли с новото му име – Устово. Като пръв заселник в село-
то се сочи някой си Стою. Запазването на чисто християнски села в този Родопски край през ця-
лото османско робство е било истински героичен подвиг, тъй като тази област е била в непосред-
ствена близост до цариградската Порта и Одринския вилает. Въпреки тези неблагоприятни усло-
вия, жителите на Устово не са дали никога младенци за турските еничарски отряди. За героичния 
отпор срещу асимилационния натиск за масово помохамеданчване на тези родопчани свидетелст-
ва и обстоятелството, че в Смолян, съседно село на Устово, е просъществувала самостоятелна 
църковна българска епископия до 1669 г., повече от 250 години след падането на Втората българ-
ска държава. Тази упоритост е характерна за българското население от тези места. Край на геро-
ичната отбрана на българската църковна независимост тук е бил поставен със съсичането на пос-
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ледния български епископ Висарион Смолянски. 

 В годините преди освобождението от османско иго Устово е наброявало над 500 български 
къщи, две училища, две църкви, богата чаршия и най-голям пазар в околията. Географски с. Ус-
тово е разположено всред една живописна гънка на Родопите. От север то е загънато с височини 
и надарено от природата с обилна вода. През Устово протичат две реки – Черна река, която води 
началото си от близката височина Мургавец (Караманджа), и Бяла река, извираща на два часа път 
от Устово. Тръгнали по различни посоки, тези две реки се обединяват при Устово, образувайки 
своеобразно речно устие. 

 Ако запитате стари жители на Устово за произхода на наименованието на тяхното село, те 
ще ви го обяснят с образуваното устие при вливането на двете реки. За етимологичния произход 
на наименованието на Устово съществува обяснението, че то произлиза от турската дума уста, 
т.е. майстор. В миналото Устово се е славило със своето медникарство, леярство и калайджийст-
во. Тези занаяти водят началото си от края на 17-то столетие. Най-голямо развитие обаче те дос-
тигат през втората половина на 19 век, когато много майстори в тези занаяти плъзват като гурбет-
чии из страната. Съществува и друга версия за произхода на думата Устово. Калайджията от ус-
товския род Перпелийски поправял казаните и другите медни съдове на юруците и като добър 
майстор добил голямо уважение между тях и околното население. Юруците го обикнали и нарек-

ли махалата му „селище на устата“, 
„Устовото селище“, т.е. селото на майстора 
медникар. Ако огледате добре околностите 
на Устово, ще забележите, че измежду изди-
гащите се височини доминира върхът, наре-
чен Петровица. Този връх завършва с поля-
на, на която още се намират останки от ста-
рата църква „Св. Петър“. Местното населе-
ние тачи този християнски светец като свой 
патрон и покровител, в чието възпоминание 
издига храма. А по-късно свещеник Конс-
тантин дава неговото име на своя син Пе-
тър. 

 Нека още един път подчертаем, че 
всички жители на Устово са българи, отли-

чаващи се с ясно оформено народностно съзнание, което те изявяват с доблест и себеотрицание 
при отстояване на своите национални и верски права. „Устово спада – пише Атанас Саламбашев 
– към малкото родопски селища, населени само с българи християни. То представлява остров 
между другите българо-мохамедански села.“ Свидетелство за будния борчески дух на устовци, 
ние виждаме и във факта, че веднага след като цариградските българи под предводителството на 
Иларион Макариополски се отделят през 1860 г. от гръцката патриаршия, през същата година в 
Устово се открива самостоятелна българска народна църква, а след това и българско училище – 
първото в окръга. Жителите на Устово са дълбоко религиозни  и всички са православни. Не ще 
срещнете фамилия, нито човек, който да не се черкува редовно и да не тачи и най-малкия църко-
вен празник. 

 Една много характерна черта на родопчаните от този край е тяхната тясна връзка с музика-
та. Известно е, че: „ако родопчанинът скърби, утешава се с песен, ако ли е весел и радостен, разв-
лича се пак с песен. Било в гората за дърва, било на работа или в разговор, родопчанинът започва 
с песен и завършва пак с песен. Песнопението характеризира типичния нрав на родопските жите-
ли.“ „Напевът на песента е провлачен, романтичен, еднообразен и никак не прилича на напевите 
на другите български песни, защото всички те са взети от живота.” 
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„Най-добрия човек, когото познавам” 
 

 Запознах се с Кристина Димитрова през пролетта на 1999 г. в Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция – гр. Добрич. Едно младо, лъчезарно, слънчево момиче ни посрещаше ре-
довно при посещенията ни в социалното заведение. Никога не съм я виждала ядосана или в лошо 
настроение. Окуражаваше всички ни, обяснявайки, че животът не свършва със загубата на зрение 
и даваше примери с различни случаи на успели в живота слепи хора. До скоро членуваше при 
нас, като друго физическо лице, но отпадна по устава. Радвам се, че въпреки това остана мой ве-
рен приятел, понеже са малко хората, като нея, които обичат да правят добрини. Кристина е роде-
на на 19 февруари 1970 г. в гр. Добрич. Сърцато, борбено момиче, не е омъжвана. Тя е първа гру-
па с чужда помощ, с малко периферно зрение, диагнозата й е дегенерация на ретината и заболява 
от ученичка. Лошо е, че не обича да пишат за нея, а аз мисля, че по-често трябва да споменаваме 
за такива хора, без които ние, хората с увреждания не можем. Живее сама в апартамент, има и 
брат, но той е отделно със семейството си, майка й почина преди две години, а баща й преди пет. 
 Кристина Димитрова е завършила социология в СУ "Климент Охридски", а после и социа-
лен мениджмънт в ВСУ "Черноризец Храбър". Работи в Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция от пролетта на 1999 г. Споделяла ми е, че се радва много, когато ние – нейните учени-
ци усвоим преподаденото и го ползваме на практика. Мъчно й е, когато срещне неграмотни хора 
с увреждане и би работила по всякакъв начин да предотврати това. През годините е работила и в 
неправителствения сектор във връзка с правата и придобивките на хора с увреждане, както и със 
слепи и слабо виждащи деца, които получават образованието си в общообразователните училища 
в района на града. 

 Работи като социален педагог. Преподава компютърна грамотност, машинопис, брайлово 
писмо. Първоначално ме запали да усвоя релефно-точковия шрифт. Пристъпих с голямо желание 
и лесно научих брайловите букви. В следващия етап, когато започнах да свързвам сричките в ду-
ми, се затрудних ужасно много и реших, че от мен не може да стане брайлист. Кристина ми даде 
кураж и ме подтикна да продължа обучението, изтъквайки ползата от владеенето на релефно-
точковата азбука. Така, в продължение на известно време, започнах и аз да чета списания и кни-
ги, да водя пощенска кореспонденция на брайл. Не съм експерт в сферата, но за себе си съм по-
лезна. 

 В качеството си на председател на териториалната организация на сляпо-глухите през 2002 
г. получих компютър. Наложи се да се науча да го ползвам. Отново потърсих услугите на Центъ-
ра за социална рехабилитация и интеграция. Асистентките, които ми помагаха при изпълнение на 
ангажиментите ми, не са винаги при мен. Когато бях сама, не можех да откривам телефонен но-
мер и др. Първоначално се научих да пиша по десетопръстната система по български държавен 
стандарт. После се научих да редактирам въведен текст, да чета електронна книга, да откривам 
определени елементи във файл и т.н. Благодарение на скайп, увеличих броя на приятелите си, а 
посредством чатенето, общувам и с глухи хора. Към настоящия етап разучавам програмата ин-
тернет експлорер. Има още много неща, които не съм овладяла, но времето е пред мен и се надя-
вам, че ще постигна относителна независимост в работата си с персонален компютър. В интерес 
на истината, силно нарушения ми слух и нулево зрение, ограничават до голяма степен обучение-
то. Трудно беше да свикна с речта на синтезатора. И тук, благодарение на търпението на моята 
учителка, усвоих преподаденото. 

 Радвам се, че имам подобно познанство с такъв човек. Тя помага винаги с каквото може, 
извън обученията, за които разказах вече по-горе. Чрез тази статия бих желала да благодаря на 
моята Кристина за загрижеността и вниманието, с което ме обгражда. Не е случайно, че тя има 
много приятели в нашия град. Предполагам, че заради нейното голямо и богато сърце, всички я 
обичаме! 

 
 
 
 
 
 

Калинка Ковачева  
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на пет дяла. С тези сборници Софроний изразява открито своите просветителски възгледи, като 
възхвалява знанието и разума и призовава българите да открият светски училища. Той се обявява 
срещу онези, които не оценяват необходимостта от просветата и дават своите средства за издръж-
ката на многобройните калугери. През 1803 г. той е освободен от Видин, но тъй като кърджалии-
те продължават да върлуват в Северозападна България, заминава за Крайова, а оттам в Букурещ, 
където е приет много добре от угровлашкия митрополит Доситей. Тук Софроний продължава ли-
тературните си занимания и през 1806 г. отпечатва в Римник поредното си съчинение, озаглавено 
„Кириакодромион сиреч: Неделник“. Тази книга е първата новобългарска печатна книга. Целта е 
да се чете в църквите и да бъде разбирана от „простите и не учени человеци, жени и деца“. В Бу-
курещ между 1803 и 1805 г. Софроний написва и своето „Житие и страдания грешнаго Софро-
ния“, който труд представлява ценен извор за новата българска история и за развитието на новата 
българска литература. През 1809 г. Софроний издава своя последен голям труд „Театрон полити-
кон, сиреч Гражданское позорище“ – превод на философския трактат „Театрум хисторикум“, от 
папския каноник и професор по теология Амвросий Марлиан, издаден в Рим през 1631 г., а после 
преведен на гръцки и руски. В нея той възхвалява Петър I като забележителен държавен деец. 
Две са според него основните причини, които допринасят за успехите на руския самодържец. 
Първата била съюзът между държавната власт и църквата, а втората е развитието на просветата. 
Софроний възхвалява още Карл Велики и Леополд I. В Букурещ Софроний развива и оживена 
политическа дейност. Тук, в началото на XIX в., в средата на българската буржоазна емиграция 
възниква първата в историята на Българското възраждане политическа организация. Тя поддържа 
връзки както с вътрешността на страната, така и с българската емиграция в Дунавските княжест-
ва и Русия. Ръководител на организацията е Софроний, а по-видни членове са: Иван Замбин, Ата-
нас Николаев (Некович), архимандрит Венеамин от Ловчанската епархия, епитроп Иван Карани-
колов от с. Кермен, Сливенско, Хаджи Илия Панов от Ески Джумая, чорбаджи Петър Сарчолу, 
търговецът Симеон Кипарис от Враца и Димитър Попски от Трявна. Софроний подпомага дипло-
матическата мисия на Ив. Замбин и Ат. Некович, продължила от 1804 до 1808 г., която има за цел 
да издейства покровителството на Русия и да установи връзки с руските управляващи среди. Той 
взема дейно участие в подкрепа на русите по време на войната 1806 -1812 г. Участва в изгражда-
нето на разузнавателна мрежа от двете страни на р. Дунав, като използва помощта на много бъл-
гари от вътрешността на страната. Софроний отправя две пламенни възвания към българите, с 
които ги приканва да подкрепят руските войски, преминали на юг от Дунав. Първото е от август 
1810 г., а второто от октомври 1810 г. По повод на навлизането на руската армия в българска те-
ритория той заявява: „Ние видяхме това, което с желание и въздишка чакахме четиристотин го-
дини”. Ето защо народът трябвало да е готов за борба „до последна капка кръв“. През 1811 г. 
Софроний взема дейно участие в изграждането на Българската земска войска. Според Софроний 
Врачански и неговите съратници, освобождението на България трябва да е по пътя на взаимо-
действието на две сили: действията на руската армия на юг от Дунав и въоръжено въстание на 
българския народ. Като вероятен район на въстанието се определят старата столица на България 
Търново и подбалканските селища Трявна, Елена, Дряново. По такъв начин кръгът на Софроний 
за пръв път през Възраждането издига идеята за въоръженото въстание, като средство за извою-
ване на свободата. Политическият кръг поставя за първи път пред българското общество – създа-
ване на национална просвета, извоюване на самостоятелна българска църква и борба за полити-
ческа самостоятелност. Идеите на политическия център, ръководен от Софроний Врачански, бе-
лежат един по-висш етап в политическото съзряване и в развитието на българското национално-
освободително движение, което си поставя за цел извоюване на такъв политически статут, какъв-
то имат съседните народи – автономия в рамките на Османската империя. Негов ръководител, 
вдъхновител и идеолог е Софроний Врачански, който завършва земния си път по всяка вероят-
ност през септември 1813 г. 
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Йордановден 

 

 Йорданов ден – Богоявление е третият най-празнуван имен ден в България след Гергьовден 

и Ивановден, отбелязван от около 150 хиляди души. 

Свидетелства за честването на този най-древен Господски празник съществуват в мотива 

зад определянето на датата за този празник. В нощта на 5 срещу 6 януари в Египет се е празнува-

ло раждането на бога на Слънцето Аион от девицата Коре. На 6 януари е бил отбелязван и култа 

към Нил, при който е играла роля представата, че през вечерта от някои извори е извирала кръв 

вместо вода. Епифаний от Саламис съобщава, че през 375 г. на този ден египетската църква праз-

нува Рождението на Иисус, както и първото чудо в Кана. 

С разпространението на празника се наслагват и допълнителни елементи в неговото съ-

държание, като се стига дотам, че на 6 януари, освен Рождението във Витлеем и чудото с виното 

в Кана, се отбелязва и преклонението на тримата влъхви и кръщението в река Йордан. Този про-

цес на натрупване престава с преместването на Рождество Христово на 25 декември и така на из-

ток главен празник остава кръщението на Иисус в Йордан, докато на запад продължава да се чес-

тват и чудото с виното и преклонението на мъдреците. 

Празникът носи името „Богоявление“, защото при кръще-

нието си в Йорданските води Иисус Христос се явил на света за 

обществено служение, провъзгласен от Бог Отец като Негов син. 

На Богоявление Бог се явил за първи път като Божествена Трои-

ца. 

 Твърде малко са подробностите за земния живот на Иисус 

Христос преди Неговото кръщение. Спасителят, който наистина 

се постарал „да изпълни всяка правда“, изчакал да навърши 30-

годишната възраст, необходима по еврейския обичай за всеки 

свещеник или учител и преди да излезе на обществена проповед, 

приел кръщението на своя Предтеча. Наскоро преди това Св. Йо-

ан Кръстител, синът на свещеник Захария и на Елисавета, бил 

започнал по Божия повеля покайната си проповед във Витавара отвъд Йордан. Йоан бил предска-

заният от пророк Малахия Ангел, който трябвало да приготви пътя на Господа. Неговият зов: 

„Покайте се, защото се приближи царството небесно!“ привлякъл вниманието дори на фарисеите 

и садукеите. С тревога и упование пристъпвали към него люде от всички слоеве на народа. От 

Йерусалим били изпратени при него свещеници и левити измежду фарисеите, за да го питат: 

„Защо кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?“, а Йоан им отговорил: „Аз кръ-

щавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който 

ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му“. Когато Иисус се 

приближил до Йоан, за да се кръсти от него Кръстителят го възпрял с думите: „Аз имам нужда да 

се кръстя от тебе, а ти ли идваш при мене?“. Иисус му отговорил: „Остави сега; защото тъй нам 
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подобава да изпълним всяка правда.“ По време на кръщенето небето "се отваря" и Светият дух 

слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се чува глас: "Това е Моят възлюбен Син, в 

Когото е Моето благоволение".  

 Православната традиция e запазила празника Кръщение Господне, инкорпориран с празни-

ка Богоявление, приемайки, че при кръщението на Исус на река Йордан се появява Бог в своята 

триединна същност: на този ден православната църква отбелязва кръщението на Исус Христос от 

Йоан Кръстител в река Йордан. Христос се потапя трикратно във водите на реката и излиза от 

тях. Това символизира тайнството на "смъртта" и "възкресението": умира земният човек, умира 

грехът му и се ражда, възкръсва одухотвореният човек. 

Обратно, Западната християнска традиция посвещава празника Богоявление на събитията, 

свързани с раждането на Исус Христос: Рождество Христово и съпътстващите го събития: Обре-

зание Господне и Поклонението на Влъхвите. 

На Богоявление се практикува обичаят да се скача в река, за да се извади хвърленият от 

свещеника кръст. Противно на общоприетото мнение, Православната църква не забранява изрич-

но жени да участват в ритуала. 

С този празник завършват т.нар. Мръсни дни. В навечерието на Йордановден се приготвя 

третата (последна) Коледна Вечеря. На трапезата се слагат само постни ястия: боб, варено зеле 

или сарми, орехи, хляб, но не от чисто пшенично брашно, а смесено с просено, в чест на просото 

(някъде вместо просо слагат царевично брашно). На трапезата се запалва и недогорялата от вто-

рата коледна вечер свещ. 

Според народното вярване през нощта срещу Йордановден "небето се отваря". Който види 

това, всичко, което си пожелае се сбъдва. Затова някога хората не са спели през тази нощ. На този 

ден се извършва освещаване на водата. След водосвета свещеникът хвърля кръста във водата, а 

мъжете го изваждат. Този, който пръв стигне до кръста и го извади ще бъде здрав и щастлив. 

Вярва се, че ако кръстът замръзне, годината ще бъде здрава и плодовита. Там където е хвърлен 

кръста болните се изкъпват (напръскват), за да оздравеят. Също така и всички останали се изми-

ват лицето и ръцете си "за здраве". Рано сутринта момите измиват домашната икона и палешника 

от каденето на реката или чешмата. Това се прави, за да е бяло житото, което ще се роди. 

Името на празника – Мъжки Водици – идва от обичая да се къпят само младоженците и 

момченцата до едногодишна възраст. На места извършват и т.нар. хаскане, при който 5 – 6 мъже 

обикалят къщите и къпят пеленачетата, младоженците и годениците. Ако този, който ще къпят е 

мъж, подхвърлят го три пъти и викат: "Х-а-а-а-са!" – от тук и името на обичая. Подобно къпане се 

извършва и на Ивановден. На този ден в някои райони обикалят и моми – водичарки. Те ходят по 

къщите и пеят песни за всеки член от семейството. Тези песни са подобни на коледните и лазарс-

ките. 

ЗиС 

“,ë3�2,
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Софроний Врачански 

 

 Продължител на Паисиевото дело е поп Стойко 
Владиславов, роден в Котел през 1739 г. Бащата и чи-
чото на Стойко са заможни джелепи. На деветгодишна 
възраст той постъпва в местното килийно училище, но 
след две години прекъсва обучението си, тъй като баща 
му умира. Осиновен е от чичо си и започва да изучава 
занаят, но в същото време не престава да се самообра-
зова. По настояване на местните първенци през 1762 г., 
след като внася исканата от владиката такса, Стойко е 
ръкоположен за свещеник в Котел. След Руско-
турската война (1768–1774 г.) посещава Атон, където 
престоява около шест месеца. После се завръща и се 
отдава на просветна дейност. В продължение на много 
години обучава децата в местното килийно училище. 
На всеки празник поп Стойко произнасял проповеди на 
български език в църквата. Принуден да напусне Ко-
тел, Стойко Владиславов се установява в Анхиалската 
епархия. Служи известно време в карнобатските села, 
където едва не загубва живота си, защото венчава за 
българин девойка, която един от преселените татарски 
ханове искал да вземе за своя жена. Преследван, бит, 

заплашван със смърт, той се премества в Карабунар (Средец). И тук не се задържа дълго. През 
1794 г. се установява при децата си в с. Арбанаси, Търновско. На 16 септември същата година 
той е ръкоположен от търновския митрополит Матей за епископ на Врачанската епархия с името 
Софроний. Причините, поради които този висок църковен пост се предоставя на българин, трябва 
да се търсят както в голямото влияние, което имат синовете на Софроний като видни търговци, 
така и във факта, че след смъртта на епископ Серафим никой грък не искал да получи назначение 
в размирната епархия. 

 Новият епископ поема службата си, когато в Северозападна България върлуват бандите на 
Осман Пазвантоглу и правителствените войски, изпратени срещу него. Това налага отпечатък 
върху дейността на Софроний, който трябвало да проповядва, да съветва, да се крие по съседните 
манастири и в същото време да защитава своето паство от грабежите на отцепника и от своеволи-
ята на турските войски, изпратени да сломят съпротивата му. Единствено утешение Софроний 
намира в това, че населението го приема радостно и слуша неговите проповеди с внимание. Има-
ли го като „някой философ“, както сам той отбелязва, понеже не били чували от други владици 
поучение „на наш език“. През 1800 г. е привлечен с хитрост във Видин от гръцкия монах Кале-
ник, който се стремял с помощта на Осман Пазвантоглу да стане видински митрополит. Тук Соф-
роний остава три години, без да има право да напусне града. В житието си той отбелязва: „Но 
какво изтеглих аз от този калугер Каленик? Стоях при него като някой последен слуга; не искаше 
да ме знае никак за човек, а камо ли за архиерей. Беше с турците, с пазвантските хайдуци заедно 
и не смеех да продумам нито дума. Не ме пускаше никъде да се разходя, само в черква и то с ня-
кой свещеник. Но и да ме пускаше боляха ме нозете, не можех да хода, в църква все с каруца хо-
дех.”. Във Видин Софроний се отдава на литературна дейност. От 1800 до 1802 г. той съставя два 
големи сборника със смесено съдържание. Първият видински сборник е озаглавен „Поучения и 
словосказания на празников господних“, а вторият съдържа разкази и разсъждения и е разделен 
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В ТО-Шумен  
Изпращаме една успешна година  

 
 На 21.12.2011 г. членовете на ТО-НАСГБ Шумен се събраха в читалище „Напредък” да пос-
рещнат коледните и новогодишни празници. По традиция на този ден правим равносметка на 
отиващата си година и очакваме настъпващата с по-големи надежди. Гости на тържеството бяха 
нашите приятели от ССБ. Председателят на организацията Янко Стайков поздрави всички при-
състващи с пожелание за здраве, добро настроение и късмет. С радост искам да споделя, че за 
шуменските сляпо-глухи 2011 г. беше успешна, изпълнена с много труд и постижения, главно от 
активното участие на членовете във всички проведени мероприятия. Благодарности отправихме 
към всеки, който е участвал в дейността на организацията, но най-вече на самодейците от група 
„Еделвайс”, които се представиха много добре на Националния фестивал по художествена само-
дейност в гр. Пловдив. Те заслужено се включиха в проведената екскурзия, с цел обмяна на опит, 
до гр. Истанбул по повод Международния ден на хората с увреждания – 03.12.2011 г. Поканата 
бе отправена до класиралите се самодейци на първо, второ и трето място от Осмия национален 
фестивал на художествената самодейност. Радваме се, че попадаме сред класиралите се и този 
семинар-екскурзия беше най-голямата награда за нас. 
 През 2011 г., макар и много трудно, ТО Шумен е набрала натурални и парични дарения, ко-
ито ще ползваме за една по-мащабна дейност и това за нас е много добро постижение. 
 След официалната част се отбелязаха рождените дни на членовете за 3-то четиримесечие на 
годината. Рождениците получиха много поздравления и подаръци. 
 Неизменно присъстваха на трапезата баничките от пекарната на Ивелина, която е наш пос-
тоянен дарител. Ръководството беше подготвило бонбони с късмети, с които бяха почерпени при-
състващите. Подсладилите се гости останаха доволни от късмета, който им се падна. 
 Тържеството продължи с разнообразни забавни и състезателни игри. 
 
 На всички членове на НАСГБ желаем много здраве, късмет и ведро настроение! 
 Нека през 2012 г. се сбъднат техните желания и мечти! 

Върбина Станкова 

� � � �  
В ТО-Русе  

Да са ни честити извоюваните награди! 
 На 11 декември 2011 г. членовете на териториалната организация на сляпо-глухите, отпраз-
нуваха рождените дни за второто полугодие, 3-ти декември (Международният ден на хората с 
увреждания), осем години от създаването на ТО-НАСГБ Русе и многобройните награди получени 
от художествената самодейност. Група „Нежни чувства” и индивидуалните изпълнители: Иван 
Жеков – ръководител, Анелия Джигнарова, Галина Гатева, Панайот Димитров, Петранка Георги-
ева, Правда Минчева, Снежана, Недка и Янко – извоюваха през изтеклата година общо 20 награ-
ди. Да са ни честити! Прочетени бяха няколко поздравителни адреса: от проф. Васил Пенчев – 
председател на общински съвет Русе, от председателя на ПП „ГЕРБ” Русе, председателя на 
НАСГБ Димитър Парапанов и председателката на поетичен клуб „Вдъхновение” – Калинка Кова-
чева. Проведе се кратка викторина за развитието на организацията и дейността на НАСГБ. За нас-
троението на гостите в ресторанта взеха участие наши членове, като дует Николови и всички са-
модейци. След като си попяхме и поиграхме, председателя на ТО Русе Панайот Димитров влезе в 
ролята на Дядо Коледа и раздаде на всички скромни подаръци. Накрая се разделихме с пожела-
ние за по-добра и успешна 2012 г. на цялата организация и на всички членове на НАСГБ. 

 

Петранка Георгиева  
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Бързи шницели 
(предложение на Иванка Костова от Бургас) 

 Продукти: 250 гр. кайма, 2 глави лук, 2 броя картофи, 2-3 яйца, 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. брашно, 
сол на вкус.  

 Начин на приготвяне: към каймата прибавяме настърганите лук и картофи, яйцата, водата 
и брашното. Всичко се разбърква много добре (до хомогенна смес), като се слага и сол на вкус. В 
горещо олио, слагаме по 1 лъжица от сместа и пържим от двете страни до зачервяване. Готовите 
шницели се сервират с гарнитура по желание. 

 
Свинска плешка  

(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 
 
 Продукти: 2 кг. свинска плешка, 3 скилидки чесън, 1 ч.ч. бира, 1 ч.ч. вода, 3 с.л. зехтин, сол 
и чер пипер (на вкус), 5-6 капки унисос, една трета краве масло. 
 Начин на приготвяне: Приготвяме марината от счукания чесън, зехтина, унисоса и черния 
пипер. Правим прорези на плешката от двете страни. Овалваме плешката в маринатата и слагаме 
в хладилника за 4-5 часа, за да си поеме миризмите. Поставяме в тава, отгоре нареждаме парчета-
та масло и ако искаме можем да сложим в тавата и зеленчуци – картофи, моркови, лук и чушки. 
Наливаме водата и бирата. Покриваме с фолио, което надупчваме леко, за да излиза парата. Пе-
чем 2 часа. След изваждането, се оставя да изстине 10-15 минути, нарязваме го на филии. Серви-
раме със зеленчуците или друга гарнитура по желание. 
 

Свинска каварма 
(предложение на Братанка Струнчева от Шумен) 

 Продукти: 1 кг. свински бут или плешка, 2 моркова, 1 чушка, 2 домата, 200 гр. гъби, черен 
пипер, сол, олио. 

 Начин на приготвяне: Нарязваме месото на средно едри парчета, задушаваме го в олио. 
След това добавяме морковите на филийки, чушката, доматите (може и от консерва), гъбите на 
филийки и задушаваме заедно още 10 минути. Наливаме малко топла вода и оставяме да поври 
12-15 минути. 

 

Топки за вино  
(предложение на Ивалина Донова от София) 

 Продукти: 1 ч.ч. настъргано сирене, 1 яйце, чаена чаша и половина брашно, 1 ч.л. сода, 
щипка сол, 1 ч.ч. сусам. 

 Начин на приготвяне: Настърганото сирене, разбитото яйце, брашното със содата и щипка 
сол се омесват много добре до получаването на меко тесто. От тестото вземаме толкова, колкото 
да омесим едно топче с големината на два ореха (при овалването на топчетата ръцете ви трябва 
предварително да са овлажнени с вода). След като си направите топчето, всяко по отделно овал-
вате обилно в сусам и ги нареждате в предварително намазнена тава. Печете в умерена фурна. 



 16 

КРЕМ КАРАМЕЛ С ТИКВА 
(предложение на Анка Радева от Добрич) 

 Продукти: 1 кг. тиква, 200 гр. захар, 1 л. прясно мляко, 4 яйца, 1-2 броя ванилии и малко 
канела.  

 Начин на приготвяне: Обелваме и нарязваме тиквата на парчета (с големината на локум). 
Поставяме я в тенджера, посипваме с три лъжици захар и около 50 мл. вода и варим почти до го-
товност. В неголяма тавичка сипваме 3-4 лъжици захар и карамелизираме. Изсипваме тиквата 
върху карамела. Разбиваме останалата захар с яйцата, прибавяме ванилията и млякото и изсипва-
ме върху тиквата. Разклащаме, за да попадне млечно-яйчената смес между кубчетата тиква и по-
ръсваме с канела. Печем на загрята до 200 градуса фурна на водна баня, като се внимава водата в 
по-голямата тава да не завира. 

ПЪЛНЕН ШАРАН 
(предложение на Ал. Александров от Шабла) 

 Продукти: 1 шаран около 1,5 кг., 2 глави лук, 4 с.л. олио, 4 домата, 1 морков нарязан на 
ситно, 1 ч.ч. счукани орехи, 2 с.л. нарязан на ситно копър, 2 с.л. гъсто кисело мляко, черен пипер 
на вкус, 1 кубче зеленчуков бульон “Маги”, 2 с.л. олио за заливане. 

 Начин на приготвяне: Рибата се почиства, измива се и се поръсва с черен пипер. Леко се 
посолява. Лукът и морковът се запържват в олиото, прибавят се нарязаните на кубчета и оцедени 
домати и се натрошава кубчето бульон. Добавят се едро счуканите орехи, копър, черен пипер и 
киселото мляко. С получената смес се напълва рибата и се зашива с памучен конец. Остатъкът от 
плънката се слага в тавата. Шаранът се залива със сгорещено олио и се слага да се пече за 40 мин. 
на 190 °С. Сервира се с прясна салата. 

 

ЛИНЗЕР СЛАДКИ 
(предложение на Ани Петрова от Добрич)  

 Продукти: 500 гр. брашно, 1 яйце, 150 гр. масло или мас, 1 к.ч. вода, 1 бакпулвер, 1 ч.ч. 
пудра захар, 2 праха ванилия, сладко или мармалад за слепване. 

 Начин на приготвяне: Смесете брашното, бакпулвера, яйцето, водата и разтопеното масло 
или мас. Разбъркайте с миксер до получаване на хомогенна смес, като добавите пудрата захар и 
ванилията. Тестото разточете на тънък лист. Изрежете фигурки с формата на звездички или друга 
някаква форма, като на половината от тях в средата изрежете малко кръгче. Печете в предвари-
телно загрята фурна на слаб огън до зачервяване. След изваждане от фурната, намажете още го-
рещите линзери с мармалад или сладко. Отгоре върху всеки поставете друг с дупка в средата. 

 

Две в едно  
(предложение на Ивалина Донова от София) 

 

 Продукти: 500 гр. кайма, 1,5 кг. картофи, 1 ч.ч. вода, 1 непълна ч.ч. олио, черен пипер, чуб-
рица, копър и сол на вкус.  

 Начин на приготвяне: Каймата я замесваме като за пържене на кюфтета. Картофите ги 
обелваме и нарязваме като за пържени картофи. Половината от картофите се слагат в тава и се 
посоляват по ваш вкус, след това с една непълна ч.ч. олио и една ч.ч. вода се заливат картофите и 
се поръсват с черен пипер, чубрица и копър задължително. След това от каймата си правим кюф-
тета, които нареждаме върху картофите и ги покриваме с другата половина картофи. Печем ги 
във средно умерена фурна. 

5 

В ТО-Асеновград 

С вяра в бъдното 

 

 Доброто, състраданието и уважението събират хората. И после стават приятели, дългого-
дишни и верни, готови за взаимопомощ и отдаденост. Утрото им гледа с вяра и надежда във висо-
ки стремления. А обичта и приятелството правят чудеса. На къде без приятели? Без „благодаря”, 
без мечти? 

В ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите в Асеновград е изграден точно такъв колектив от 
приятели, които се обичат и си помагат взаимно. Разнообразяват ежедневието си с различни ме-
роприятия. Затова и сега за коледните и новогодишните празници клуба се изпълни отново с хора 
– слънчеви и лъчезарни. Най-напред си изпратихме с достойнство и удовлетворение старата 2011 
г., а след нея с голяма пита и плодове в ръцете посрещнахме новата 2012 г. Всички бяхме сурва-
кани от едно симпатично сурвакарче с пожелание за много здраве и берекет. След традиционните 
обичаи последваха поздравления от стихове, песни и викторина. Здравка Александрова от с. Но-
ваково декламира новогодишни стихчета от Елин Пелин, Пенчо Славейков, Ран Босилек и други. 
А самата тя бе поздравена със стихотворението „Не остарявай сърце”. 

Ръководството на организацията бе подготвило подаръци, които раздаде на всички и с то-
ва сгря сърцата на присъстващите. 

Незабравими мигове, които остават трайни следи! Обичта на тези хора има дълбоки и дъл-
гогодишни корени. Затова всички си пожелаха през новата 2012 г. много здраве, светлина, духов-
но извисяване и вяра в бъдното. 

Славка Ставрева 

� � � �  
В ТО-Търговище  

Новогодишен празник 
На 03.01.2012 г. в клуба в гр. Търговище се събрахме съвместно сляпо-глухите и слепите в 

града, да отпразнуваме новогодишните празници. Събрахме се почти всички с празнично настро-
ение и висок дух. Настана голямо оживление, всеки се надпреварваше да разкаже как е минал 
празника, какво е приготвил за трапезата, кои са се събрали и т.н. Всички бяха развълнувани и с 
усмивки изпратихме старата 2011 г., а за новата 2012 си пожелахме да бъде по-добра, по-
спокойна и по-плодородна. Председателите на ТО на НАСГБ и ТСО – Търговище изнесоха крат-
ко слово, като споделиха и поздравиха членовете си за успешната 2011 г. Направиха малка рав-
носметка за свършеното и какво още се желае за в бъдеще от членската маса. Изказаха пожелания 
за много здраве и повече мероприятия за 2012 г. Заедно всички си направихме един весел праз-
ник с програма от стихове, песни и весела томбола. Накрая имаше и почерпка, която повиши гра-
дуса на настроението ни още повече. Присъстващите бяха доволни от съвместното ни честване и 
занапред си обещахме заедно с общи усилия да превъзмогнем трудностите в живота, понеже 
всички сме хора с увреждания. 

Честита нова 2012 година! 

 

Сашка Тодорова  
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В ТО-Добрич  

 

Сред лауреатите на Добрич 
 За поредна година талантливи сляпо-глухи от ТО-Добрич, бяхме включени в книгата 
„Дарования 2011”, издадена с подкрепата на Община Добрич и Ротари клуб. 

 На 12.12.2011г. в Концертна зала „Добрич” бяха изложени награди и отличия от постижени-
ята на талантите в областта на културата, образованието, науката и спорта. Там намериха място и 
нашите грамоти и медали: състав за стари градски песни „Антица” с худ. ръководител Мария 
Паскалева – златен медал; дует за народни песни: Мария Андреева и Станчо Станчев – златен ме-
дал, сребърен медал и грамота за художествено слово на Светла Маринова, сребърен медал на 
Калинка Ковачева за лично творчество в изпълнение с жестомимика, 2 сребърни медала на Стан-
чо Станчев – за изпълнение на стари градски песни и инструментал, бронзов медал на рецитатор-
ско дуо – Калинка Ковачева и Светла Маринова. Към всички тези отличия бе прибавен и плакет 
от Община Добрич за достойно представяне на фестивали и национални празници. Медалите бя-
ха подкрепени със снимки на отличилите се. 

  Радваме се, че ние хората с двойни сензорни увреждания получаваме такава почит и уваже-
ния от обществеността на града ни. Пожелаваме на всички организации на и за хора с уврежда-
ния такава радост! 

  На всички приятели и съграждани желаем весели Коледни и Новогодишни празници! 

 Калинка Ковачева  

� � � �  

В ТО-Хисар 

Блясък в развълнуваните очи! 
 Както всяка година, така и през настоящата териториалната организация на сляпо-глухите в 
Хисар, макар и малка, съвместно с другите инвалиди и пенсионери се събрахме в ресторант 
„Цезъра”. Тържеството бе посветено на изпращането на старата 2011 г. с положителна оценка за 
добрата организационна работа и посрещане на новата 2012 г. с надежда тя да е по-добра, спорна 
и успешна. В ресторанта на 22.12.2011 г. имаше жива музика с богат обяд. Председателят на пен-
сионерския съюз в Хисар беше подготвил томбола за разнообразие на хората, която включваше 
за всеки му по нещо. УС на ТО – Хисар взехме решение да се посети всеки съюзен член и от на-
личните суми да се закупят новогодишни подаръци. По предложение на Петър Иванов се закупи-
ха пакетирани трайни продукти. С този скромен подарък зарадвахме нашите членове, а тяхното 
вълнение и радоста се четеше в блясъка на очите им. Всички бяха много изненадани за поднесе-
ните им продукти. 

 А ние, ръководството благодарим на аптекарката Мария Прончева както и на нашите дари-
тели Мария Темелкова и Генка Ванова. Без тяхната доброта и щедрост не бихме могли да зарад-
ваме нашите членове. 

Пожелахме на всеки здраве и дано 2012 г. да имаме добри спонсори! 

 

Елена Василева 

ƒä!="�
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Хапвайте сирене за здраво сърце 

и слаба фигура 
 Вече става все по-невъзможно, с оглед на всички изморителни диети и сурови съвети за 
здравословно хранене, да мислим, че можем да намалим теглото си, като ядем вкусни продукти. 
Оказва се обаче, че това е напълно възможно. 

 Има добри новини за хората, които обожават сирене. Диетата със сирене и продукти от мле-
чен произход е една от най-ефективните. Млечните продукти и сиренето са с високо съдържание 
на белтъчини. По този начин човек по-бързо се насища и се ускорява метаболизма му. Този про-
дукт не бива да отсъства от трапезата ви, независимо каква програма сте решили да спазвате за да 
се разделите с излишните килограми. Тъй като млечните продукти са от съществено значение за 
нашето здраве, сиренето трябва да се яде всеки ден, за да могат да се набавят необходимите хра-
нителни вещества и витамини. Освен това сиренето е естествен източник на протеини, цинк, ви-
тамин В12 и магнезий. То е основен снабдител на калций. 

 Наскоро учени установиха, че хората, които имат по-висок прием на това вещество в ежед-
невното си меню, са по-малко изложени на опасност от сърдечни удари. Другото предимство на 
сиренето е, че за разлика от другите млечни продукти, в него се съдържат почти нищожни коли-
чества лактоза. Този факт го прави изключително подходящ за хората, които не могат да приемат 
лактозни храни и въпреки това трябва да набавят необходимите количества калций. За да задово-
лите ежедневната си нужда от калций, имате нужда да приемете три различни вида млечни про-
дукти. Едно от тях може да бъде сирене. Около 40 гр. сирене е достатъчното количество, което 
можете да приемете на ден. Имайте в предвид, че в топеното сирене има наситени мазнини, ето 
защо подбирайте ниско-маслено твърдо сирене. 

Любимата музика е полезна за кръвта 

 Слушането на любима музика може да подобри циркулацията и състава на кръвта, откриха 
британски учени. Слушането на любими парчета има положително въздействие върху цялата 
кръвоносна система. Учените провели изследванията върху няколкостотин мъже и жени на около 
40 години. Докато се наслаждавате на мелодията, която кънти в ушите ви, увеличавате концент-
рацията на азотен оксид в кръвта. Това предотвратява образуването на кръвни съсиреци. Изне-
надващ е фактът, че продължителността на влияние на музиката върху кръвта трае само няколко 
секунди, но положителният ефект на любимите песни е дълготраен. 

Зеленият чай е ваксината срещу грипа 

 В разгара на грипния сезон лекарите насърчават да пием повече зелен чай, който замества 
грипните ваксини. Последните клинични проучвания показват, че веществата, съдържащи се в 
зеления чай, намаляват с 75% риска да се разболеем, докато ваксината е ефективна в 60% от слу-
чаите. Според учените, зеленият чай е най-добрата алтернатива на инжекциите. Той е естествен 
антивирусен инструмент, който укрепва имунната система. Горещата напитка има свойството да 
унищожава различни видове бактерии, гъбички и вируси. Ако пиете редовно чай през студената 
зима, намалявате повече от два пъти риска от заразяване с неприятния вирус. 

Яйцата забавят стареенето на мозъка  

 Яйцата могат да помогнат на нежния пол да събере мислите си и да спре да забравя, благо-
дарение на свойството си да подобрява паметта, откриха учени от Босненския университет. Яйца-
та съдържат вещества, които забавят стареенето на мозъка. Ако ви омръзне да ги ядете, можете 
да разнообразите с риба, пилешко и бобови растения, казват изследователите. Въпреки новото 
откритие на експертите, все още няма лек срещу отслабването на паметта с годините, което е ес-
тествен процес при всеки човек. Те препоръчват да изготвите правилна и балансирана диета, бо-
гата на зеленчуци, риба и зехтин, които ще запазят мозъчните ви клетки млади за по-дълго време. 

ЗиС 
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 „Нова земя” откриха астрономите 

 

 Астрономите потвърдиха откриването на „Нова Земя” – планета, където средната темпера-
тура е идеалните 22 °С. Тя се намира в центъра на обитаемата зона на звездата си. Планетата на-
речена Кеплер – 22б, бе открита от екип учени, работещи с космическия телескоп на НАСА 
„Кеплер”. Обещаващият свят е 2,4 пъти по-голям от земята и официално е признат за най-
сходния й. Според учените, на Кеплер – 22б, която се намира на 600 светлинни години от Слън-
цето, е възможно зараждането и съществуването на живи организми. Заради сходната до земната 
температура на повърхността, се предполага, че може да има вода, което е важно условие за под-
държането на живот. Годината на Кеплер – 22б трае 290 дни. Астрономите все още не могат да 
установят масата на планетата, идентифицирана преди 2 години. Едно от предположенията, пише 
„Ню сайънтист” е, че тя може да е под 36 пъти по-лека от Земята. Все още не е ясно дали Кеплер 
– 22б е с твърда повърхност, изградена предимно от скали, или е подобна на газовите гиганти. До 
сега „Кеплер” е открил над 1 000 планети, но само 10 от тях са близки по размер до Земята и кръ-
жат в обитаемата зона на звездите си. През февруари бе съобщено за 54 нови светове, които се 
проучват за условия, благоприятни за съществуването на живи организми. Кеплер – 22б обаче е 
най-малката планета сред тях, намираща се в средата на обитаемата зона около звезда, подобна 
на Слънцето.  

 По-рано астрономи идентифицираха звездата Глийзе-581, едва на 20,5 светлинни години от 
Земята, което я прави почти наша съседка. Планетата не само силно наподобява нашата, но и се 
намира в обитаема зона на нейното слънце. 

� � � �  

Най-многобройното семейство в света живее в Индия 

  

 

 

 

 

  

  

 Най-многобройното семейство в света живее в четириетажна къща в Индия. Глава на се-
мейството е Зиона Чана и то има 181 членове – той, 39 съпруги, 94 деца, 14 снахи и 33 внуци. Ча-
на, който е строителен работник, а най-малкото му дете е на 5 години, твърди, че е благословен 
от Бога. „Смятам се за щастлив човек, защото съм съпруг на 39 жени и глава на най-голямото се-
мейство в света” – казва 67-годишният Зиона. Животът в семейната къща с четири етажа и 100 
стаи в Бактуанг, Индия, тече с военна прецизност, като първата съпруга Затианги /71-години/ ор-
ганизира всички останали да вършат домакинската работа. „Аз съм най-възрастната и съм била 
омъжена за Зиона най-дълго време. Всички в семейството ме уважават” – споделя тя. 39-те съп-
руги на индиеца споделят леглото му на ротационен принцип. 50-годишният му син Парлиана 
заяви, че баща му се е женил толкова много пъти, за да може да се грижи за бедни и осиротели 
селски жени. Той е не само глава на тази къща, но също и лидер на 4 000 души от сектата Чана, 
допълни Парлиана.  

ЗиС 
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ване бяха елегантност и красота в изпълнението. В журито участваха Динко Костадинов и Лидия 

Петрова, които след изпълненията и кратко съвещание обявиха на първо място Станчо Добрев и 

Ганка Параскевова. За елегантност и красота в изпълнението на танците си те получиха бутилка 

„Златна керацуда”. Сред веселие, танци и музика премина този хубав ден. Голямата изненада бе-

ше богатият обяд и подарък-торбичка с коледни лакомства за всеки член на организацията. Отно-

во благодарим на председателя Станчо Добрев, който направи този ден за всички весел, радостен 

и щастлив, като с подаръците помогна на хората с увреждания. Също така изказваме благодар-

ности на г-н Дяко Дяков, който успява всяка година да помогне, като снабдява организацията с 

продукти, които раздаваме на хората. 

 Пожелаваме весела Коледа и щастлива Нова Година на членовете на ТО на НАСГБ – Варна 

и на всички териториални организации! 

Ганка Параскевова 

� � � �  
В ТО-Пловдив 

 С усмивки и бодро настроение през 2012 г. 

 

 На 22-ри декември в клуба на инвалида при НАСГБ се събраха на коледно тържество чле-
новете на ТО на НАСГБ – Пловдив и клуба на инвалида към Община Пловдив – район централен. 
Гост на празненството беше председателят на НАСГБ – Димитър Парапанов, който след кратко 
слово приветства присъстващите и им пожела повече здраве, по-спокойна и по-успешна година. 
Председателката на ТО на НАСГБ – Пловдив също ги поздрави с едно коледно послание, проче-
тено от Светлозар Парапанов. След това ги запозна с програмата и веселието започна. Самодей-
ците бяха подготвили, както винаги интересна и разнообразна програма, която поднесоха на при-
състващите. За първи път прозвуча формация „Пловдив”, която спечели трета награда в София. 
Изненадани бяхме и от други гости-придружители на наши членове, които взеха микрофона и 
прозвучаха чудесни изпълнения.  

 Група „Здравец” изнесоха музикална китка от групо-
ви и индивидуални изяви. Донка Томова рецитира авторс-
ки стихове. Ръководството беше подготвило почерпка, ко-
ято се раздаде на хората, докато течеше програмата. По 
същото време се раздаваха коледни продукти и се плаща-
ше членския внос. Със съжаление искам да споделя, че 
много от хората и то неактивната част на организацията си 
взеха продуктите и си тръгнаха, без да уважат трудът на 
самодейците. Много е грозно, когато едни хора се трудят, 
репетират, отделят от времето си, за да зарадват и изнена-
дат колегите си, а те не проявяват никакъв интерес. Все 
пак ние не сме „Червен кръст”, за да раздаваме помощи, а 
се събираме, за да разнообразим трудното Ви ежедневие. 

Ръководството си взема забележка и занапред ще помислим как да процедираме с такива членове. 

 Иначе всичко мина много добре. Тези, които останахме се повеселихме, посмяхме и се раз-
делихме с усмивки и ведро настроение, като си пожелахме догодина да сме живи и здрави и да 
вдигнем летвата още по-високо. 

Спорна 2012 г.! 

Снежанка Кирчева  
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В ТО-Варна 

Коледно празненство 
 На 21.12.2011 г. членовете от ТО на НАСГБ – Варна заедно с участници от други две орга-
низации към ССБ празнувахме най-светлите християнски празници – Коледа и Нова година. На-
ши специални гости бяха: Борислав Гуцанов и негов екип, журналистка от вестник „Черно море” 
и варненската телевизия „Варна кабел”. Председателят на ТО на сляпо-глухите Станчо Добрев 
откри празненството, като поздрави присъстващите членове и гости с настъпващите празници и 
им пожела: здраве, живот, радост и приятно прекарване на този ден. Програмата започна с две 
коледни песни: „Eлхови лес” и „Коледо, коледо”, в изпълнение на Ганка Параскевова, Цонка 
Христова и Жулиета Михайлова. И този път най-активната част на териториалната организация 
на сляпо-глухите във Варна представиха отлично подготвена литературна, музикално-поетична 
композиция, посветена на бележити български поети. Това литературно тържество бе поредното 
за годината от проекто-програмата на ТО на НАСГБ – Варна за 2011, което с радост бих казала се 
превърна в традиция за варненци. Има много българи, които ценят и уважават българската пое-
зия. Ние, хората с увреждания сме изключително родолюбиви, горди и зачитащи най-
прекрасното изкуство на света – музиката, поезията и песента. Целта ни беше да припомним на 
всички наши членове, приятели и многото поканени гости за гениалните наши български поети и 
творци оставили ни такова ценно, поетично наследство. Организирахме в тяхна чест едно вълну-
ващо изпълнение и преживяване с което ги върнахме в онова далечно време, когато тези прекрас-
ни българи са живели и творили за нас. С нашия литературно-музикален рецитал, ние желаем те-
зи светли личности да останат завинаги в сърцата на всеки българин и никога да не бъдат забра-
вени. 

На музикален съпровод от песента „Питат ли ме де е зората” участниците се подредиха на 
сцената и запяха „Аз знам Българийо, аз знам”. Ганка Параскевова започна с общо встъпително 
слово за петте поета, които бяха включени в поетичната програма. Всеки от изпълнителите изре-
цитира по едно стихотворение след кратко слово за живота, творчеството и дейността на съответ-
ния поет. А всяка творба се съпровождаше с подходяща и прекрасна музика. Поетите, на които се 
бяхме спрели и представихме бяха: Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Никола 
Вапцаров и Пеньо Пенев. Стефка Мирева започна с Пейо Яворов и изрецитира „Две хубави 
очи”– стихотворение, което се знае от всеки и едва ли има човек, на който да не е любимо. Динко 
Костадинов продължи с Димчо Дебелянов – поет, отишъл си твърде рано от този свят, но заве-
щал ни не голямо, но богато и неповторимо творчество. Едва ли ще срещнем човек, който да не 
харесва Дебелянов и да не се прехласва в стиховете му. Изпълнено бе стихотворението „Аз искам 
да те помня все така”. Ганка Параскевова говори за Христо Смирненски и издекламира 
„Братчетата на Гаврош” – стихотворение, познато отново на всеки, но от малко хора се разбира 
посланието в текста, което е искал да ни каже поета. Станчо Добрев ни разказа за Никола Вапца-
ров и чухме стихотворението „Вяра”, което той изпълни, както само той може да декламира сери-
озни и борчески творби. А Иван Минков закри рецитала с поета Пеньо Пенев, чието стихотворе-
ние бе съпроводено от песента „Хубава си, Татковино”. Накрая завършихме с великолепната пе-
сен за България – „Една е моята родина”. Залата ехтеше от бурни аплодисменти и поздравления. 
Всички присъстващи бяха развълнувани и разчувствани, защото ги върнахме в онова бунтовно 
време, когато народа ни страдаше и се бореше за свобода и правда, когато тези, а и много други 
български, бележити и талантливи творци, отдали живота си за свободата на България. За добра-
та ни работа в организацията благодарим на Станчо Добрев, който е много взискателен към рабо-
тата на членовете и държи за авторитета и престижа на ТО на НАСГБ – Варна. 

 По-късно, когато се придоби весело настроение от песните, музиката, танците и последва-

лите наздравици, Параскевова предложи забавна атракция. Покани няколко кавалера на дансинга 

и няколко дами, които трябваше да танцуват три танца: танго, валс и румба. Критериите за оценя-
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Учителка: 
- Ако дадеш на Иванчо 100 лв., но на него му трябват само 50, колко ще ти върне? 
- Николко. 
- Не познаваш математиката! 
- Не, госпожо, Вие не познавате Иванчо. 

 
☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 

 
Вълкът отишъл на реката и видял невестулката да мие кора от банан. 
- Защо миеш тая кора? 
- Дай 1 лев и ще ти кажа. 
Дал вълкът 1 лев: 
- Айде кажи сега защо я миеш. 
- Ми, ей така, да е чиста. 
- Ти си била много глупава, ма. 
- Глупава, глупава, ама изкарвам по 30 лв. на ден. 
 
    

☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 

 
 
Влиза един каубой в бара, поръчва си уиски и още не е отпил глътка, чува глас: 
- Внимавай, ще ти вземе коня! 
Излиза и изпозастрелва пред бара всичко шаващо, дето не е кон. Влиза обратно, изпи-
ва си питието на екс и аха да каже второ, пак същия глас: 
- Казах ти, че ще ти вземе коня! 
Взема каубоят втория пистолет, втурва се към вратата, а зад гърба му барманът: 
- Ало, шахматистите в сепарето! Я по-тихо, че тоя ще избие целия град! 
    

☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

 
 
Едно дете било от смесен брак – майка му била ромка, а баща му – евреин. Отива един 
ден то при баща си и го пита: 
- Тате, аз ромче ли съм или еврейче? 
- Е как, сине. Аз като съм евреин, евреин си и ти. 
Отива детето при майка си и я пита: 
- Мамо, аз ромче ли съм или еврейче? 
- Сине, аз 9 месеца съм те носила, майка съм ти. Естествено, че си ромче. Защо питаш? 
- Ами на улицата видях едно колело и сега се чудя – да го открадна ли, или да го про-
дам. 
 

☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

Младоженец споделя в бара: 
- Първата брачна нощ беше невероятна! Щяхме да потрошим апартамента! 
- И кой първи каза: „Стига! Повече не мога!” 
- Съседът. 
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Кражбата в хотела 

 В хотел „Зелен бар" била извършена кражба на скъпоценности, принадлежащи 
на отседналата от няколко дни в него прочута киноактриса. Инспекторът Варнике 
пристигнал веднага и незабавно пристъпил към разпит на персонала и на някои по-
сетители. След това започнал да оглежда стаите. В една от тях заварил двама мъже 
да играят на шах. Явно раздразнени от безцеремонното нахлуване на инспектора, 
те заявили, че са гросмайстори, дошли в града, за да вземат участие в международ-
ния шах — турнир и че от сутринта не са напускали стаята си, тъй като усилено 
тренират. Инспекторът бил вече готов да се извини за безпокойството и да излезе, 
когато забелязал едно обстоятелство, което го накарало да насочи подозренията си 
към двамата в стаята.  

 Какво е забелязал инспекторът? 

� � � �  

 

Отговор на логическата задача от предишния брой 

 Фалшивата банкнота 

 Продавачката е загубила само 50 лв.: 18 лв. е стойността на шапката и 32 лв., 
които е върнала на купувача. 

C!,%!,2�2,
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2012 – ГОДИНА НА ВИСОК ДУХ И ОПТИМИЗЪМ 
 

 Уважаеми читатели, 

 Изминалата 2011 г. остана в историята на човечеството. Тежкото икономическо положение 
се отрази на милиони хора и задълбочи дълговата криза за много държави в Европа и света. Тя не 
подмина и България. Въпреки финансовите затруднения, Националната асоциация на сляпо-
глухите в България (НАСГБ), благодарение на държавната субсидия и на дарители-спонсори из-
пълни всички набелязани мероприятия в програмата за дейността на НАСГБ. В рамките на най-
мащабното мероприятие: Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-
глухите, се проведе Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на 
изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство). Участваха самодейци от 14 
териториални организации – певци, инструменталисти, дуети и състави. 

 През Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” пре-
минаха обучение десетки, най-нуждаещи се членове със сляпо-глухота. Съгласно устава на 
НАСГБ, чл. 4, ал. 2, приоритет бяха тотално сляпо-глухите, на които специалистите оказаха необ-
ходимите им рехабилитационни услуги за тяхното социално включване. Чувствително се подоб-
ри съдържанието и оформлението на списание „Звук и светлина”, благодарение на добрата рабо-
та на редактора и екипа му. Териториалните управителни съвети, председателите и сътрудниците 
на териториалните организации проявиха активност и решаваха конкретните социални проблеми 
на членовете си. НАСГБ активно участва в работата на Европейския съюз на сляпо-глухите 
(ЕССГ) и на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ). На 16.09.2011 г. в Стокхолм, Шве-
ция се създаде Международната спортна федерация на сляпо-глухите, за което решаващ принос 
имаше и НАСГБ.  

 НАСГБ участва и в 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на „Дефблайнд Интер-
нешънъл” в Бразилия, с доклад на председателя на НАСГБ на тема „Общуване и език при възрас-
тните хора със сляпо-глухота в България”. През месец декември самодейците, класирали се на 
първо, второ и трето място в Осмия национален фестивал на художествената самодейност с из-
ложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство), членове на Управи-
телния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС), и председатели на териториални организации по-
сетиха Турция, където се проведе Международен семинар, концерт на самодейците и спортна 
изява, съвместно с организациите на хората с увреждания от Истанбул, Турция по повод на Меж-
дународния ден на хората с увреждания 3-ти декември. НАСГБ участва в Благотворителни колед-
ни продажби в Европейския парламент в Брюксел на 7-ми и 8-ми декември 2011 г. по покана и 
със средства на български евродепутати. 

 2012 г. ще бъде наистина една трудна във финансово отношение година. За НАСГБ тя ще 
бъде изпълнена с много трудности по провеждането на Седмата конференция по сляпо-глухотата 
на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени на Европейския 
съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-
глухите. НАСГБ и България като домакини на тези събития с финансовата подкрепа на държава-
та, дарители и доброволци-сътрудници ще направим всичко по силите ни, за да се осъществят на 
ниво. 

 Разбира се, освен тези големи международни събития, които ще фокусират вниманието на 
европейската общественост върху България, НАСГБ ще осъществява и многостранната си соци-
ална, рехабилитационна и други дейности според финансовите възможности. 

 От сърце желая на членовете на НАСГБ, на териториалните управителни съвети, председа-
телите и сътрудниците на териториалните организации, преди всичко здраве и спокоен живот. 
Нека новата 2012 г. за всички да бъде щастлива и плодотворна. 

 
Димитър Парапанов 

председател на НАСГБ 
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