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 В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
 

        Първото за настоящия мандат 2014 г. – 2019 г. и първото за 2015 г. заседание на Управител-
ния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) се проведе на 
19.02.2015 г. в гр. Пловдив. Поради влошените метеорологични условия и проблем с пътуването, 
съгласно чл.25, ал.3 от Устава на НАСГБ, членът на УС и председател на ТО на НАСГБ – Добрич 
Калинка Ковачева, участва с двустранна връзка по скайп. На заседанието присъстваха със съве-
щателен глас председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова и членове-
те на КС: Калинка Стайкова и Димитър Стоянов.  

УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 27.11.2014 г. до 
19.02.2015 г., както и плана за дейността на УС на НАСГБ за 2015 г. 

УС утвърди като нови членове на НАСГБ, 8 кандидат-членове, съответно по един от ТО Ям-
бол, Пловдив, Бургас, двама от ТО Неделино и трима от ТО Перник. Последните, са жители на 
Благоевград, но тъй като са само трима в този регион, и поради добрите жп връзки с гр. Перник, 
ще членуват в ТО Перник, докато бъдат издирени поне 5 сляпо-глухи от Благоевград, съгласно 
устава.  

          УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 
2014 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 16.04.2015 г. от 17 ч. в хотел „Тримонциум“, при 
следния дневен ред: 1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2014 г.; 2. Отчет на КС на НАСГБ 
за 2014 г.; 3. Финансов отчет на НАСГБ за 2014 г.; 4. Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Ке-
лър” през 2014 г.; 5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ през 2015 г.; 6. Прие-
мане проекто-бюджета на НАСГБ за 2015 г.; 7. Приемане размера на членския внос за 2015 и 
2016 г. (за който УС реши да предложи на Общото събрание (ОС) да бъде 2 лв.); и 8. Разни. УС 
прие проектите на материали по точките от дневния ред за внасянето им в Общото събрание на 
НАСГБ.  

 УС взе решение за своето конструиране за настоящия мандат, което се проведе съгласно Ус-
тава на НАСГБ, без участието на членовете на КС. Тодор Радев, председател на ТО на НАСГБ – 
Сливен, бе определен за заместник-председател на УС на НАСГБ. Той е с дългогодишен органи-
зационен и социален опит, бе заместник-председател на УС на НАСГБ в предходния мандат. 
Член е на УС на Съюза на слепите в България и председател на Регионална организация на слепи-
те – Сливен. УС взе решение и за разпределението на отговорностите на членовете на УС по ко-
мисии по съответните дейности: Комисия по организационната дейност: председател – Тодор 
Радев,  членове – Соня Захариева и Величка Великова; Комисия по социалната дейност: предсе-
дател – Величка Великова, членове – Илия Кърджанов и Снежанка Кирчева; Комисията по връз-
ките с неправителствени организации и държавни институции: председател – Соня Захарие-
ва (с пълномощия да участва в заседанията на НСИХУ и в други срещи, в случаите, когато пред-
седателят на НАСГБ е възпрепятстван), членове – Съби Беров и Вълкана Цветкова; Комисия по 
културно-масовата и спортната дейност: председател – Калинка Ковачева, членове – Радка 
Илиева и Светла Маринова; Комисия по международната дейност: председател – Димитър Па-
рапанов, членове – Тодор Радев и Маринка Маринова; Комисия по рехабилитационната дей-
ност: председател – Маринка Маринова, членове – Анна Ройдева и Деян Славов; Комисия по из-
дателската дейност: председател – Снежанка Кирчева, членове – Деян Славов и Елена Атанасо-
ва.  

 УС разгледа докладна от Боряна Коскина за участието й в заседание на Комисията за сляпо-
глухите хора към Европейския съюз на слепите, провело се от 06-08.02.2015 г. в Тирения, Италия, 
и даде положителна оценка на нейното участие (за което подробно можете да прочетете в 
отделна статия на стр.8).. 
 

Снежанка Кирчева 
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ДВА ПРАЗНИКА В ЕДНО 

На 11.02.2015 г. ТО на НАСГБ – Варна отпразнуваха „Трифон Зарезан" и „Свети Валентин". 

Макар че на пръв поглед двата празника се различават, любовта ги обединява. Тържеството се 

състоя в Културния дом на ССБ, на което присъстваха 35 души. Председателят, Станчо Добрев, 

поздрави присъстващите с празника на виното и любовта, като им пожела приятно прекарване и 

добро настроение. Празненството продължи със стара българска традиция. На фона на веселата 

песен „Село Бреница", група лозари, винари, кръчмари, в народни носии, предвождани от Ганка 

Параскевова и две хубави, снажни българки, които държаха табли в ръце с погача, бъклица с ви-

но, лозови пръчки и лозарска ножица. Цялата група се отправи към избрания за тази година Три-

фон Зарезан – Царят на лозарите – Станчо Добрев, облечен също в селска носия. Параскевова го 

поздрави и се обърна към него с думите: „Трифон Зарезане, аз, кметицата на село „Пияно голо 

Бърдо" водя всички лозари, винари, кръчмари от нашето село, за да ги благословиш и пръв да за-

режеш лозовите пръчки, които ти носим. Дано има голям берекет на грозде и вино. Защото без 

вино животът е пуст, без радост, без любов, като сив отминал ден”. Изпя се песента „Вдигни над 

лозе бъклицата тежка", след което Трифон Зарезан заряза, благослови лозарите да им са пълни 

бъчвите, отпи от бъклицата тежка и пожела на всички, които обичат и пият от Елексира на живо-

та, да са живи и здрави! Групата завърши с песента „Садила мома край море лозе". 

 След това се премина към модерния празник на любовта. Нека има обич, разбирателство, 

уважение и любов между нас, защото без тези най-желани и красиви чувства няма щастие, няма 

радост в живота ни. Всички знаем, че младостта прави грешки, зрелостта се бори с тях, а старост-

та съжалява за тях. И днес достигнали до златната възраст ние знаем как да живеем, да работим, 

да се веселим. И на този ден да си отправим най-сърдечни пожелания за милион сбъднати жела-

ния. Нека за "Свети Валентин" вдигнем тост на екс за тези, които са създали Дионисиевия елек-

сир. Ганка Параскевова рецитира няколко стиха, посветени на любовта и представи хумористи-

чен и забавен скеч специално за пияните мъже. Вокална група „Детелини" и дуета "Нежни сърца" 

представиха свои изпълнения, след което веселието продължи с музика и танци. Така сред смях, 

веселие и закачки завърши този хубав ден, изпълнен с много емоции и радост. На участниците в 

програмата, Параскевова поднесе чаша с подходящ надпис за любовта и виното, придружени с по 

един карамфил. Всички присъстващи останаха доволни от добре организираното мероприятие. 

Нека да сме живи и здрави още дълги години, за да празнуваме заедно тези хубави празници! 
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ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО В ПАМЕТ НА  

АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА 

На 19.02.2015 г. се навършиха 142 години от гибелта на великия син на България – Апосто-
ла на свободата – Васил Левски. И тази година в Културния дом на ССБ – Варна се проведе въз-
поменателно тържество в негова памет, организирано от Ганка Параскевова. Присъстваха много 
членове от организациите на НАСГБ и ССБ. Участниците от състав „Детелини" – Станчо Добрев, 
Ганка Параскевова, Дияна Кръстева, Ваньо Биячев, Елиза Кочева, Стефка Мирева и Тошо Кири-
лов бяха подготвили прекрасна програма, изпълнена с много любов. Тържеството се откри на фо-
на на песента „О, майко моя", при което две дами с големи запалени свещи в ръка се разминаха 
два пъти и се започна поетичния художествен рецитал в памет на Васил Левски. Групата изпълни 
песните „О, майко моя" и „Кажи ми горо". 

 На 26.12.1872 г. Левски е заловен от турската полиция до Къкринското ханче. На 22.01.1873 
г. е произнесена смъртната му присъда и на 19.02.1873 г. е изпълнена. Загива най-великият бълга-
рин, отдавайки живота си – за свободата на България. 

 През 2007 г., чрез телевизионно запитване, Васил Левски е избран като номер 1 в списъка на 
най-великите българи за вечни времена. Неговите заветни думи: „Всичките народи в България ще 
да живеят от едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът." – ще останат 
завинаги в сърцата на българите. На този ден няма българин, чието сърце да не се развълнува от 
величието на неговия безсмъртен подвиг. 

Блока подготви: Ганка Параскевова 

ЦВЕТЯ ЗА ПРАЗНИКА 

 Най-възрастният член на териториалната организация на сляпо-глухите – Добрич е Николи-

на Пейчева. На 26-ти февруари тя навърши 96 години. Ако някой си мисли, че по цял ден лежи и 

брои болестите си, се лъже. Баба Николина е винаги усмихната и жизнена. Любимото й занима-

ние е да слуша радио. Обича хубава музика, запозната е и с актуални политически въпроси. Полз-

ва мобилен телефон за контакт с роднините. Посрещна ни отзивчиво и ни покани да седнем в 

уютната й стая. Тя живее с малката си дъщеря – също наш член – Ваня Петкова. Николина Пейче-

ва е родена през далечната 1919 г. в Северна Добруджа – сега Румъния. Преселва се с родителите 

си, когато южна Добруджа е върната към пределите на България. Разказва, че началото е било 

трудно. Всичко е постигнато с много труд. Създава свое семейство. Ражда три деца – син и две 

дъщери. Има 6 внука и 5 правнука. Попитахме я коя е тайната на дълголетието. Тя с усмивка ни 

отговори, че търпението, добрата дума и сговора са ключовите фактори. Не спазва определена 

диета, но се храни редовно и по малко. Избягва месото. Обича риба и зеленчуци. От ТО на 

НАСГБ – Добрич й занесохме торта, лакомства и букет от красиви цветя. Освен здраве и спокой-

ни дни, й пожелахме да ни даде възможност да отпразнуваме и стотния й рожден ден! 

Калинка Ковачева 
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ПЕСЕНТА Е ЛЮБОВ, А ЛЮБОВТА – ПЕСЕН 

 Съставът за стари градски песни „Антица” към ТО на НАСГБ – Добрич, изпрати 2014 г. 

като юбилейна. Той отбеляза своята 10-годишнина. Началото! То започна с един телефонен раз-

говор. Калинка Ковачева ми се обади да поздрави състав „Добрич”, в който аз пея, понеже при-

съствала на нашия 10-годишен юбилеен концерт. След приятните думи, които чух от нея, изклю-

чително компетентните й оценки за изпълненията ни, имаше и една молба. Тяхната организация 

решила да сформира такъв състав, та аз да помогна при избора на участниците и репертоара. Бях 

малко изненадана и не знаех какво да отговоря, но дадох съгласието си щом става дума за по-

мощ. Уговорихме се! 

 В определения ден отидох в клуба, където се бяха събрали повече от 20 човека. Запознах се 

с всички, прослушах желаещите и запяхме заедно със Златка Ганева, Добринка и Георги Тонче-

ви, Гинка Русева, Мария Костова, Мария Андреева и Калинка Ковачева. Приятно бях изненадана 

като разбрах, че ще акомпанира Станчо Станчев, който в същото време беше акордеонист на на-

шия състав, но и член на организацията на сляпо-глухите. Оказа се, че няма много време за под-

готовка, защото на 26 юли ще посрещаме гости от Пловдив, а на 7 септември ще трябва да се 

явим на Фестивал в същия град. Беше краят на месец юни 2004 г. Решихме съставът да носи име-

то „Антица” – красивата героиня на Йордан Йовков от цикъла „Вечери в Антимовския хан”. Ре-

петирахме по няколко пъти на седмица, за да можем да подготвим репертоара. В състава дойде 

да помага и Маргарита Димитрова, тъй като нейният баща беше член на организацията. Спряхме 

се на песните „Заспали чувства”, „Дете на моите години” и „Помниш ли, мила”. На 26.07.2004 г. 

заедно с гостите от Пловдив изнесохме концерт в зала „Зорница” на НЧ „Йордан Йовков”. Пър-

вото голямо изпитание беше на 8.09. същата година, когато се проведе Национален фестивал на 

изкуството за сляпо-глухи в гр. Пловдив. Вълнението ми беше голямо, но се въздържах, за да не 

разберат участниците. Исках да покажат възможностите си, а те можеха много и то постигнато за 

кратко време. Представихме се отлично, но чакахме думата на журито. И резултатът не закъсня! 

Когато чухме: „1-во място за състав „Антица” – Добрич – диплом и парична награда, всички нас-

качахме и викахме от радост. Истински бях щастлива. Радвах се не за себе си, радвах се за тия 

мили хора, които положиха толкова старание, разбрали какво се изисква от тях, вложили цялото 

си сърце и душа и пяха за публиката. Първо такова представяне – първо място! Какво повече да 

искам от това? Моите момичета и момчета разбраха, че могат, че не са по-различни от другите, 

че песента е любов, която трябва да докосне най-нежните човешки чувства. Летвата е вдигната 

високо! Това първо място задължаваше много! Започна се дългият маратон. От фестивал на фес-

тивал, от град на град, от сцена на сцена из цялата страна. Името на състав „Антица” за 10 годи-

ни не слезе от първото място. Същата година на 14-ти октомври на фестивала „Листопад на спо-
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мените” във Варна спечелихме 1-ва награда, диплом и статуетка. През 2005 г. Националният фес-

тивал на художествена самодейност за сляпо-глухи се проведе в гр. Добрич и съставът отново 

спечели 1-во място, диплом и парична награда. През 2006 г. участвахме в концерт в залата на 

малкото НДК – Варна и след това в чифлика Батово пред европейска делегация. Същата година 

беше излъчено специално предаване за състава по телевизия „Добруджа”. През 2007 г. на поре-

ден фестивал на НАСГБ спечелихме 1-во място, диплом и парична награда. През 2008 г. към със-

тава се присъединиха Ваня Петкова и Светла Маринова. Същата година изявите протекоха по 

следния ред: гр. Перник – Национален фестивал на хора с увреждания – 1-во място, диплом и зла-

тен медал, гр. Варна - Международен фестивал на сляпо-глухите – 1-во място, диплом и статует-

ка, гр. Варна – Фестивал „Листопад на спомените” – златен медал. През същата година ТО на 

НАСГБ – Добрич, изготви проект, финансиран от Община Добрич, с който бяха закупени тоалети 

за състава. Записахме DVD с цялата програма на състава, включително автентичния обичай 

„Лазарки” и индивидуални изпълнения на самодейците.  

 През 2009 г. отново взехме участие в Републиканския фестивал в гр. Перник и спечелихме 

златен медал. През месец август, същата година, на 7-мия Национален фестивал на сляпо-глухите 

в гр. Пловдив извоювахме отново 1-во място. През юли 2011 г. на 8-мия Национален фестивал в 

гр. Пловдив отново бяхме първи. През 2013 г. Община Добрич обяви състав „Антица” за най-

добра музикална група и ни връчи почетен плакет на общината на 1-ви ноември – Деня на народ-

ните будители. Юбилейната 2014 г. отбелязахме по най-нетрадиционен начин. Участвахме в гала-

концерта на 2-ия Международен фестивал на художествената самодейност в гр. Пловдив. За тази 

изява бе публикувана моя дописка в бр. 11 от 2014 г. в сп. „Звук и светлина”. Безбройни са изяви-

те на състава през тези 10 години. Участвали сме в концерти във връзка с бележити дати, празни-

ци и клубни тържества. Нашите песни са звучали в много градове на страната. Почти всяка годи-

на, снимки на състава от съответното награждаване, с кратка хроника, са отпечатвани в годишно-

то издание на община Добрич – „Дарования”, в което са включени състави и индивидуални из-

пълнители, спечелили призови места през годината на държавно и международно ниво. Моята 

работа в състава започна с уговорката за помагане, но стана така, че аз вече 10 години работя в 

него и това ми носи изключително удоволствие. Признавам си, че в началото ми беше много 

трудно, не знаех как да намеря подход към всеки един поотделно. Някои не ме виждаха, други не 

ме чуваха добре. Но с взаимни усилия постигнахме много. Научиха ме, че когато човек силно же-

лае нещо, когато иска да докаже, че и той е като останалите, има начин. Често пъти, изправена 

пред ежедневните проблеми, не бързам, а се спирам и заемам позиция като тяхната. А именно, 

бавно и с разум да изляза от ситуацията. Не зная дали аз съм ги научила на нещо, освен да пеят, 

но те непрекъснато ми показват как трябва да ценя онова, което животът ми е дал.  
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Как да бъда подредена, да се веселя от сърце и винаги да помагам на стоящия до мен човек. Уди-

вителни хора! Благодаря Ви, скъпи приятели! Благодаря на Калинка Ковачева, на Димитър Пара-

панов, община Добрич, читалище „Йордан Йовков – 1870”! Благодаря на приятелите на състава: 

Маргарита Димитрова, Снежана Кирилова, Мария Андреева, инж. Валентин Славов, Валентин 

Христов и преди всичко на сляпо-глухите самодейци: Светла Маринова, Ваня Петкова, Калинка 

Ковачева, Златка Ганева и Станчо Станчев. 

 Започна второто десетилетие. Дано сме здрави, за да имаме възможност все така да издирва-

ме и разучаваме хубави стари градски песни, песни за любов и разлъка, за приятели, за красивата 

природа, за всичко, което прави живота ни благ и осмислен. Към нови успехи по нашите сцени, а 

защо не и извън България?! В края на моята изповед, ще кажа и аз като незаменимия Драган Те-

нев: 

  „Минаха години, 

                   остарях с вас и аз, 

                   но не се предавам 

                   пея още с пълен глас….” 

 Пейте и Вие, драги читатели, защото какво е животът без песен – нищо! Нали песента е лю-

бов, а любовта – песен! 

                                 Мария Паскалева – ръководител на състав „Антица” 

С ПРОЛЕТЕН ПОЗДРАВ ОТ ПЛЕВЕН 

И през 2015 г. членовете на ТО на НАСГБ – Плевен, продължават своя разнообразен и пъл-

ноценен живот. Не спира традицията ни всеки четвъртък да се събираме в Клуба на чашка кафе и 

разговори на различни теми. През януари тържествено отпразнувахме Бабинден. А февруари от-

белязахме "Св. Валентин" и "Трифон Зарезан". Март е наситен с много хубави, пролетни празни-

ци. Въпреки, че първи март беше неделя, ние се организирахме и по обяд се отправихме на излет 

до местността „Шаварна“, която се намира на 3 км. от града. До нея води екопътека. По пътя сред 

смях и закачки неусетно стигнахме до гората. Поседнахме на пейките, поздравихме се за Баба 

Марта и си разменихме мартенички. След това се разходихме из гората и всеки си набра букетче 

синчец и торбичка коприва. Поизморихме се и влязохме в кафенето на хижата, където отпочинах-

ме на чашка ароматно кафе. По обратния път беше много весело. Чистият въздух и пролетното 

слънце ни заредиха с много положителна енергия и весело настроение. Осми март беше студен и 

дъждовен. Всички организации на хора с увреждания от нашия град отпразнувахме заедно Меж-
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дународния ден на жената в топло и уютно заведение. Поздравления към дамите поднесоха Дим-

ка Първанова, Дора Славова и Иванка Христова. Г-жа М. Антонова подари на всички красиво из-

работени поздравителни картички с цвете. Песните и танците продължиха до късно следобед, а за 

веселото ни настроение грижата и този път беше на Пламен Трифонов, за което му благодарим. 

Разделихме се щастливи и доволни до следващия път. 

Иванка Христова 

ТАЙНСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА 

Любовта? Светлина, извисяване. Без нея времето е страшно. Нужни са двама. А какво ще 

кажете за безусловната любов, която не поставя условия и сътворява чудеса? Виното? От векове 

познато. Питие и лекарство, символ на християнската вяра и по-точно на христовата кръв. За по-

реден път членовете на ТСО-ССБ и ТО на НАСГБ – Асеновград отпразнуваха деня на виното и 

любовта. В новата зала, определена за спортуване имаше място за всички. Председателят Иван 

Шопов и сътрудничката Пенка Христозова посрещаха членовете, техните придружители и гости-

те. От Пловдив гостуваха: Георги Генов – председател на ТСО „Пулпудева“, Костадин Дечев – 

председател на КС на РСО и вокална група „Тракийски цвят“ с ръководител Марин Маринов – 

тамбура. Техните изпълнения бяха високо оценени и бурно аплодирани. В програмата взеха учас-

тие и членовете на ЛК към НЧ „Свети преподобни Паисий Хилендарски“ Йордан Кожухаров и 

Виктория Стефанова. Те изнесоха рецитала „Българийо, за тебе те умряха“, по случай наближава-

щия празник Трети март. Сърцата трепетно пулсираха от това изпълнение. Песента „Многая ле-

та“ изправи всички на крака. Енергията беше вседокосваща. Следваха стихове за любовта. Георги 

Генов чете стихове от Недялко Йорданов, а Лушка Маджарова декламира свои стихове. По-

късно, с венеца на Трифон Зарезан и бъклица с вино, Алекси Ладжев – дългогодишен лозар и ви-

нопроизводител предаде своя опит за зарязване на лозите на младия Красимир Касабов. Залата бе 

пълна, и масите също със специалитети и домашно вино. Семейство Палиеви почерпиха със сар-

мички, които бяха отличени на градския конкурс „Най-вкусните станимашки сармички“. В праз-

ничното пространство незрящите се чувстваха в своята вселена, изпълнени с много вяра, надежда 

и любов. Душите откриха тайнството на светлината – обичта и приятелството на хората. Именно 

това им дава сили и кураж да продължават напред в трудната борба. Победители на мрака, ние 

зрящите сме с Вас! Винаги ще Ви подкрепяме, уважаваме и обичаме, скъпи приятели! Желаем Ви 

много здраве. С усмивките на любовта живейте! 

Славка Ставрева       
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 ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА  

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ  

06 - 08.02.2015 Г., ТИРЕНИЯ, ИТАЛИЯ 

Уважаеми читатели, 
на Вашето внимание представяме статия от Боряна Коскина за проведеното от 06 до 08.02.2015 г. 
в гр. Тирения, Италия, заседание на Комисията за сляпо-глухите хора към Европейския съюз на сле-
пите (ЕСС). По време на проведената Европейска конференция по сляпо-глухотата и форум на сля-
по-глухите жени през месец май 2013 г. в гр. Пловдив, след решение на Управителния съвет (УС) на 
ЕСС, в състава на Комисията за сляпо-глухите хора бе включена и Боряна Коскина, която на фору-
ма изнесе важен доклад, посветен на бъдещите перспективи на сляпо-глухите жени. През 2013 г. и 
2014 г. комисията не е провеждала заседания. През октомври 2014 г. председателят на комисията 
Анджела Пимпинела насрочи заседанието, което се домакинстваше от Италианския съюз на слепи-
те. УС на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) на 27.11.2014 г. взе решение 
да поеме пътните разноски с автобус от София до Флоренция за отиване и връщане на Боряна Кос-
кина с един интерпретатор и преводач от английски език. Италианският съюз на слепите от своя 
страна пое нощувките и храненето, както и превоза между Флоренция и Тирения, и обратно.  

  Димитър Парапанов, председател на НАСГБ  
Преди да започна, бих искала да разясня за читателите няколко детайла.  
Комисията с председател Анджела Пимпинела, в която бях включена през 2013 г., е комисия 

към УС на ЕСС. Тя се нарича „Комисия за сляпо-глухите хора към ЕСС“. УС на ЕСС си е поставил 
за задача да работи в полза и на сляпо-глухите хора, които са слепи членове, но и с глухота, затова 
основава тази комисия, която да събира информация, да я анализира, и да дава предложения към УС 
на ЕСС за осъществяване на определени дейности. Една от които е организирането на конференции 
по сляпо-глухотата, провеждани през четири до пет години. Европейският съюз на сляпо-глухите 
(ЕССГ) е основан с моралната и материална помощ на ЕСС, тъй като учредителното събрание през 
2003 г. се проведе по време на Петата конференция по сляпо-глухотата, организирана и финансирана 
от ЕСС. Комисията е с обща насоченост към всички аспекти на сляпо-глухотата, но по предложение 
на Анджела Пимпинела, през 2013 г. в Пловдив, заедно със Седмата конференция по сляпо-глухотата 
на ЕСС, се проведе и Първият форум на сляпо-глухите жени, с цел да бъдат обсъдени специфичните 
им проблеми.  

В качеството ми на член на тази комисия, бях изпратена от УС на НАСГБ на заседанието в Ти-
рения, Италия, което се проведе от 6-ти до 8-ми февруари 2015 г. 

Хотелът, в който бяхме настанени, представляваше рехабилитационна и почивна база на Итали-
анския съюз на слепите. Първото, което ме впечатли, беше голям макет на кулата, катедралата, бап-
тистерия и операта в близкия град Пиза, изработени така, че да могат да бъдат разгледани най-
подробно с ръце от слепите. По-късно открих, че независимо от прекрасната архитектура, сградата е 
отлично приспособена за слепи и слабо виждащи. Дръжките на вратите са много широки и лесни за 
боравене, в стаите има релефни карти за ориентиране, плочките на подовата настилка образуват кон-
трастни линии, които насочват погледа към вратите и асансьора, а до самия хотел води тактилна пъ-
тека.  
 Заседанието започна в петък, 6-ти февруари, от 18.00 ч. Присъстваха Анджела Пимпинела от 
Италия, председател на Комисията, Волфганг Ангерман от Германия, президент на ЕСС и отговарящ 
за Комисията от страна на УС на ЕСС, Сергей Сироткин – председател на Асоциация за социална 
защита на сляпо-глухите „Елвира” в Русия, Гаир Йенсен – президент на Световната федерация на 
сляпо-глухите (СФСГ), ковчежник на ЕССГ и председател на Норвежката асоциация на сляпо-
глухите. С цел партньорство, със съвещателен глас участваха Саня Тарцай, президент на ЕССГ и 
председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир”, и Барбара Верна, председател на 
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Италианската асоциация на сляпо-глухите и член на Изпълнителния комитет на ЕССГ. 
 Заседанието започна с приветствие от Анджела Пимпинела и Волфганг Ангерман. После ни ин-
формираха за програмата и дневния ред, и започна представяне на участниците, което включваше и 
презентация на Европейския съюз на сляпо-глухите, изнесена от Саня Тарцай. 
 Заседанието продължи в събота, 7-ми февруари, когато започна същинската работа. Помолиха 
Сергей Сироткин да вземе думата пръв. Докладите от конференцията в Пловдив бяха окачествени от 
него като много интересни. Изводите му бяха, че основното е интеграцията на сляпо-глухите в ак-
тивния живот. Трудно е да се обясни на правителствата какви са проблемите на сляпо-глухите, но, 
по негово мнение, сега им се обръщало повече внимание. Комуникацията между организациите тряб-
ва да се подобри и е важно участието на жените при решаване на проблемите, подчерта той. 
„Председателят на Комисията е жена, тук присъстват и други дами, и им желая късмет”, каза той, като 
отбеляза шеговито, че жените на заседанието засенчват мъжете. 
 След него, относно конференцията в Пловдив се изказа Анджела Пимпинела, която заяви, че е 
участвала в много мероприятия, но смята, че обсъденото на тези срещи не се изпълнява. Тя предложи 
асоциациите на сляпо-глухите да намерят общи цели и да се разработи стратегия за тяхното ре-
ализиране. Един от основните проблеми е, че в много европейски държави няма сдружения на сляпо-
глухите, или те нямат ресурси. ЕССГ по нейна преценка няма добра организираност. „Важно е да сме 
търпеливи и да намерим ресурси за дейностите на асоциациите на сляпо-глухите”, изтъкна тя.  
 След нея думата взе Саня Тарцай, президент на ЕССГ. Тя сподели, че е започнала работа от ну-
лата, защото съюзът е нямал човешки ресурс, нито офис. Сега в работата активно се включват члено-
вете на Изпълнителния съвет (ИС) от Италия и Испания. „Сляпо-глухите не могат да пътуват сами и 
това пречи на добрата работа”, посочи тя. Според нея имаме нужда от ново определение за интерп-
ретатор – не само човек, който знае жестов език, но използва и други начини на общуване (за 
пример сме посочени преводачът ми и аз – ползваме лаптоп). Имало много желаещи да помогнат като 
интерпретатори, но нямали достатъчно подкрепа и се отказвали. За ефективна работа са нужни двама 
интерпретатори, изтъкна тя. „Важно е да се фокусираме върху подобряване на комуникацията, разп-
ространяване на информация и участие в различни събития”, допълни още Саня. 
 Беше направено предложение съвместните събития във Финландия през 2017 г. да бъдат под 
формата на конференция и на слепите, и на сляпо-глухите. Анджела Пимпинела подчерта необходи-
мостта за втори форум на сляпо-глухите жени. Саня Тарцай подкрепи идеята, но подчерта, че трябва 
да се организира специална група на жените и тя има нужда от лидер. Към Анджела бе отправен 
въпрос дали иска да стане лидер на въпросната женска група. Това ще се реши от комисии към двете 
организации – ЕСС и ЕССГ. Барбара Верна смята, че женската група следва да работи по решенията 
от първия форум, като бъде обща за ЕСС и за ЕССГ.   
 Гаир Йенсен посочи още проблеми – всеки говори родния си език и не владее английски, няма 
интерпретатори, няма комуникация с Азия и други части на света. Към ЕССГ е създадена женска гру-
па и той се обърна към мен с въпроса дали искам да се включа в нея. Заявих готовност да се включа в 
групата, както и да продължа работата с Анджела Пимпинела.  
 По време на кафе паузата при нас дойдоха Саня Тарцай и интерпретаторът й, за да заснемат на-
чина, по който ми интерпретират.  
Преминахме към точката за сътрудничество между двете организации (ЕСС и ЕССГ). Волфганг Ан-
герман каза, че между двата съюза трябва да се сключи ново споразумение, което да актуализира спо-
разумението от 2011 г. Сегашната комисия по негова преценка е добра връзка между двете организа-
ции. Стратегията трябва да включва според него специализирани групи за конкретни проблеми. Гаир 
Йенсен изрази мнение, че такива специализирани групи ще струват много скъпо, но според него е по-
добре да има такива групи, които да работят по конкретни цели, отколкото обща комисия.  
 Минахме към следващата точка – сляпо-глухотата като отделна инвалидност. Анджела Пим-
пинела сподели какво е станало, след като се е променил законът в Италия. Законодателите не разби-
рат разликите в нуждите от комуникация при слепите и при сляпо-глухите, изтъкна тя и предложи да 
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се разгледа дали държавите правят нещо за интегрирането на основание Конвенцията на ООН за пра-
вата на хората с увреждания. Волфганг Ангерман заяви, че Конвенцията е постигнала някакъв ефект в 
различните държави, но не е достатъчен. Сергей Сироткин каза, че приложението на Конвенцията в 
различните държави е различно. В Русия няма определение за сляпо-глухотата. Финансирането от 
държавата се основава само на едното увреждане – слепотата или глухотата. Хората сами избират с 
кое увреждане да се регистрират и има ограничения в намирането на работа. Някои предпочитат да си 
останат регистрирани само с едното увреждане, каза той, и смята, че правилното решение е да се по-
лучават помощи и за двете увреждания, както в други държави.  
 Гаир Йенсен каза, че в Норвегия сляпо-глухотата е призната като отделно увреждане, но не са 
успели още да постигнат споразумение за по-високи пенсии, работят за осигуряването на услуги, по-
мощи, интерпретатори и инфраструктура. Имат училища за деца, родени със сляпо-глухота. 
 Саня Тарцай изтъкна, че преди 20 години никой не е знаел за съществуването на такова увреж-
дане, а сега вече не е така. В Хърватия вече имат право на интерпретатор, има официално назначени 
10 интерпретатора, както и подобрения в транспорта. Саня смята, че има нужда от всички нас, за да се 
възприеме това увреждане като отделно. 
 Барбара Верна информира, че италианският закон дава право на интерпретатор и на технически 
помощни средства, но финансирането не е достатъчно за осигуряването им. 
 Анджела Пимпинела разказа за организираните в Италия областни семинари, включващи вся-
какви организации на хора с увреждания. Обменили са опит. През първата фаза на семинара е имало 
тестване на телефон с брайлова клавиатура, свързана към устройство. Втората фаза е представлявала 
обучение на хора, които да помагат на инвалидите да ползват този телефон. 
 Волфганг Ангерман сподели, че в Германия са се борили за признаването на сляпо-глухотата, но 
не са успели все още. Успели са да покажат, че има група от хора със специфични нужди. Политиците 
са обещали да разгледат този проблем; забелязва се и подобрено отношение към хората с увреждания. 
В някои провинции са подобрени услугите за ученици. Нивото на услугите в отделните провинции 
обаче е различно. В Бавария хората с увреждания получават специална финансова помощ. Проблем е, 
че на интерпретаторите се гледа като на доброволци, а не като на професионалисти и са нужни 
много усилия да се изгради система от интерпретатори. Нещата се развиват бавно, но общността на 
сляпо-глухите вече е по-добре развита и постига положителни резултати.  
 Саня Тарцай каза, че в Хърватия се борят за равни права на всички слепи за транспорт и интерп-
ретатори. Например, само в Загреб, ако си роден с увреждане, ти се полага безплатен транспорт, както 
и на интерпретатора ти. Настояват да е така и в други градове. Саня се похвали с обучението на сляпо-
глухи хора да станат политици. Едно от намеренията им е да осигурят дом за възрастни хора.  
 Сергей Сироткин каза, че в Русия една от най-големите институции е училището - дом за сляпо-
глухи деца и младежи. Основната цел е образованието на децата, което ги подготвя за живота. Друга 
важна организация е Всеруската асоциация на слепите. Тя е създала рехабилитационни центрове за 
слепи и за сляпо-глухи – самият той е директор на такъв център.  
 Гаир Йенсен изрази мнение, че не е правилно да се съпоставят хората с увреждания от различни 
държави. За скандинавците можело да се каже, че са „разглезени”, но за съжаление, някои технически 
помощни средства вече не са безплатни. По-трудно е да се сдобиеш с интерпретатор. Правителството 
ограничава тази услуга, защото смята, че е много скъпо.  
 След това беше мой ред да отговоря на въпросите за дейностите на НАСГБ и Националния цен-
тър за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“, както и да разкажа за моята работа с деца в гр. 
Казанлък. 
 В последната точка се обсъдиха детайли, като кога и къде ще се определят темите за събитията 
във Финландия, Общото събрание на ЕСС, което ще се проведе през октомври 2015 г. и т.н.  
 Анджела Пимпинела обобщи списъка с предложенията за действия и закри заседанието, като 
благодари на всички участници и изрази задоволството си от свършената работа.  
На осми февруари сутринта поехме отново към България, с надежди за все по-голямо развитие на ев-
ропейското сътрудничество между слепите и сляпо-глухите хора, в името на общата ни цел – социал-
ното включване.  

Боряна Коскина 
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ОКОВАНИЯТ СЛОН 
 

Като малък бях влюбен в цирка и най-много от всичко обичах животните. Особено слона, 

който беше любимото животно и на други деца, както разбрах по-късно. На всяко представление 

той демонстрираше невероятното си тегло, ръста и силата си… Но след номера и дори малко 

преди да излезе на арената, стоеше все вързан за едно колче, забито в земята, със закачена на кра-

ка му верига. А колът беше само парченце дърво, забито едва няколко сантиметра в земята. И 

въпреки дебелата и здрава верига, ми беше съвсем ясно, че едно толкова силно животно, способ-

но да изтръгне цяло дърво от корен, би могло много лесно да се освободи от кола и да избяга. 

Тук явно има някаква загадка. Какво го спира тогава? Защо не бяга? Когато бях на шест-седем 

години, още вярвах, че възрастните са много умни. И попитах един учител, един отец и един мой 

чичо за загадката на слона. Някой от тях ми обясни, че слонът не бягал, защото бил дресиран. 

Тогава зададох съвсем ясно въпроса: „Щом е дресиран, защо го оковават?“. Не си спомням да 

съм получил някакъв смислен отговор. С времето забравих за слона и за колчето и си спомнях за 

него само когато срещах други хора, които си бяха задавали този въпрос. Преди години разбрах, 

че за щастие се е намерил достатъчно умен човек, който е открил отговора: Слонът от цирка не 

бяга, защото е бил завързан за такъв кол още много, много малък. Затворих очи и си представих 

беззащитното новородено слонче, вързано за кола. Сигурен съм, че тогава малкото слонче се е 

дърпало, блъскало и напъвало, мъчейки се да се освободи. Но въпреки всички усилия, не е успя-

ло, защото онзи кол е бил твърде здрав за него. Представих си как е заспивало изтощено и как на 

другия ден отново се е мъчело, на следващия и на по-следващия също… Докато един ден, един 

ужасен за него ден, животното е повярвало в своето безсилие и се е примирило с участта си. 

Огромният силен слон, който виждаме в цирка, не бяга, защото си мисли, горкият, че не може. 

Споменът за поражението, преживяно малко след раждането му, го е белязал завинаги. Но най-

лошото е, че той никога не дръзва да постави под съмнение този спомен. Никога, никога не 

дръзва да изпробва отново силата си. Всички ние сме донякъде като слона в цирка: крачим по 

света, привързани към стотици колове, които ни отнемат свободата. 

Живеем с мисълта, че „не можем“ да направим куп неща, просто защото някога, преди 

много време, като малки, сме опитали и не сме успели. Така ставаме като слона и си набиваме в 

главата: „Не мога, не мога и никога няма да мога“. Растем с тази мисъл, която сами сме си вну-

шили, и затова никога повече не се опитваме да се освободим от кола. Понякога, като усетим 

оковите и веригите задрънчат, поглеждаме под око колчето и си мислим: “Не мога и никога няма 

да мога.” Единственият начин да разбереш дали можеш да постигнеш нещо, е да опиташ пак, 

влагайки цялата си душа… 

Хорхе Букай – "Нека ти разкажа" 
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КОЛЕСНИЦАТА С ЖЪЛТИЦИ НА ЦАР ШИШМАН  

ЗАРОВЕНА КРАЙ НИКОПОЛ 

Според проучванията на архео-

лозите манастирът "Свети Георги", 

където Иван Шишман уж бил наме-

рил убежище, се намирал в района на 

днешния язовир в Кайлъка. Отсреща 

се виждат надупчените в карста пеще-

ри, които от правремена примамват 

търсачите на имане. Цялата от чисто 

злато и пълна догоре с жълтици, ко-

лесницата на цар Иван Шишман приз-

рачно се появява в 2 града – Никопол 

и Плевен. За древния Никопол може и 

да се намери обяснение – бил е 2 годи-

ни столица на Втората българска държава. На хълма, опасал града от запад, още стърчат каменни-

те зидове от крепостта, наречена Шишманово кале. Легендите разказват, че на хребета е била за-

копана царската хазна. Скрили я, когато старопрестолният Търновград паднал под обсада. Шиш-

мановата крепост се разгръщала на 350 м. дължина, на ширина достигала 250 м. Никополчани и 

днес оглеждат останките – да не би между грамадните каменни късове да проблесне някоя жълти-

ца. Рибарите пък се надвесват от лодките и дълго се взират в Дунав – мислят си, че реката може 

да е отвлякла на дъното златото на Шишман. "Според османските хроники Баязид I влиза в Нико-

пол на 3 юни 1395 г. Същия ден Шишман е обезглавен." Така въвежда в далечните времена Мар-

тин Дяков, археолог в Плевенския музей. 17 дни по-рано – на 17 май 1395 г., османският владетел 

и влашкият войвода Мирчо Стари се срещат в бой при Ровине. Баязид I побеждава, но не успява 

да разгроми докрай власите. Затова приема битката като поражение. На връщане от Ровине спира 

на отсрещния бряг на Дунав и иска от своя васал Шишман да му прати кораби. Царят на българи-

те откликва. Баязид прекосява реката и превзема Никопол. Скоро земните дни на Иван Шишман 

свършват. Понеже няма данни за екзекуцията, нито къде е погребан царят, народната мълва удъл-

жава живота му. Търси му и гроб, но на българска територия, по-далече от поробените земи. Го-

ворило се, че оцелелият по чудо, Иван Шишман хванал черен път, криволичещ петдесетина кило-

метра между селата, и пристигнал в Плевен. Намерил убежище в манастира "Св. Георги", поту-

Язовирът в Кайлъка  



13 

лен на 6 км. навътре в Кайлъшкия каньон. Зад манастирските стени прекарал 2 седмици в отчая-

ние. Накрая напуснал живота по собствена воля. През Средновековието се разнасяло, че послед-

ният български владетел се е заклал с особен уред, сглобен от пружина и 2 ножа. Притиснал се 

към пружината и остриетата го проболи едновременно. Други приказвали, че царят е погълнал 

отрова. След смъртта болярите, които го придружавали, положили тялото му в царската кола. 

Вътре наредили златото от хазната, покрили всичко с меча кожа и го спуснали в подземие в Кай-

лъшката долина. Мястото на заравянето било описано, но все със загадки. И понеже липсвала 

конкретика, слуховете притуряли, че калугерите, известени за тайното погребение, дали обет за 

мълчание – били предупредени, че царското злато трябва да дочака освобождението на България. 

Легендата обикаляла още в годините на робството. Никой обаче не бил виждал с очите си перга-

мента със схемата на заринатото имане, пише Юрдан Трифонов в "История на Плевен", издадена 

през 1933 г. Според тогавашни проучвания, манастирът се намирал на чукар. Между острите зъ-

бери се извисявала кула. Понякога каньонът прокънтявал от пронизителния звук на рог – сигнал, 

че непознати бродят наоколо. Манастирската черква стояла в източния край. Монашеските килии 

били закътани в подножието на южна-

та канара, описва акад. Трифонов. В 

Плевенския музей са показани детай-

ли от Шишмановата крепост, откъде-

то царят е бил изведен преди екзеку-

цията. Отзад се виждат зидовете на 

Шишманово кале, разположени на за-

падния хълм над Никопол. Обителта 

държала тайната за царското злато до 

края на XVIII в. Тогава се появили но-

ви предания, които сочели различни 

места на потъналото съкровище. 

Плъзнал мит, че монасите закопали 

част от ценностите до воденичните камъни. После запалили манастира и огънят го превърнал в 

пепелище, да не би някои да се сетят да ровят надолу. Други ценности скрили в дълбока пещера, 

тунелът й дълбаел западната канара. "В тая дупка човек може да слезе само ако го пуснат с въже 

от върха на скалата", твърдял пред съвременници Александър Хаджидимитров. Той бил наслед-

ник на стар плевенски род, придобил имота около овъглената манастирска воденица. Когато земя-

та погълнала манастирските секрети, калугерите побягнали през Бохотската гора. Тъкмо се зарея-

ли между дърветата, попаднали в капан. "Лумна отвъд баира, виждаше се как пламъците за малко 

Детайли от Шишмановата крепост в  
Плевенския музей  
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да тръгнат към къщите", кръстили се хората от Брестовец. През 1901 г. кметът Иван Юрданов и 

учителят Г. Ганов разпитвали брестовчани за съсипването на "Св. Георги". Сведенията събрал 

акад. Трифонов. Преди двадесетина години археолози правили сондажи на терена, където по дан-

ни на летописци се е намирал манастирът "Св. Георги". Стигнали до антична и средновековна 

керамика – малко на брой и силно фрагментирана. "Няма сигурни доказателства, че манастирът 

наистина е съществувал. И да го е имало, следите са изчезнали", смята днес археологът Дяков. 

Кайлъшката пропаст с приказните богатства обаче не спира да изкушава. Фантазията на местните 

отваря в лабиринтите й огромно езеро, готово да побере цял кораб. Това чул френският пътешес-

твеник Гийом Лежан, който обхождал Плевен през 60-те години на XIX в. Със свещ в ръка той 

навлязъл в пещерата. Напразно се лутал между лепкавите разкаляни стени – не намерил нищо. 

"Въпреки че почти не вярвам в подобни чудеса, се придвижих напред, докато водата опря до ко-

ленете ми. Свещта едва мъждукаше – пламъчето й даже не уплаши прилепите по стените на пе-

щерата. В сковаващия студ взех да отстъпвам към предполагаемото езеро. Оказа се доста дълбок 

вир, побиращ една малка лодка", споделя Лежан през 1873 г. в книгата си "Пътуване из Бълга-

рия". Няколко години след Лежан в Плевен пристигнал Феликс Каниц. Пътешественикът призна-

ва, че както пристъпвал навътре в Кайлъшкото дефиле, наострил уши от глухо бучене. "Шумът 

идваше от водна струя, която изтичаше от подземното езеро, скрито в пещера. Местните изказаха 

мнение, че в езерото могат да плават парни кораби. Издирването на Лежан бе разпръснало тези 

илюзии. Бълбукащата вода сигурно е от подземните течения, характерни за варовиковите образу-

вания", пояснява Каниц в "Дунавска България и Балканът" през 1882 г. Въпреки че не отразяват 

къде точно се намира въпросната пещера, бележките на чужденците подклаждат иманярските 

страсти. В Никопол все пак излизат две съкровища от епохата на цар Иван Шишман. На 18 фев-

руари 1915 г. хора, които копаят лозя в края на града, изкарват меден котел. Пълен е със сребър-

ни съдове, обеци, гривни и монети, сечени по времето на Иван Александър, изобразен заедно със 

сина си Михаил Асен и Иван Страцимир. Находката е определена като Първо никополско съкро-

вище и е предадена в НИМ. След 56 г. Второто никополско съкровище е изровено на крачки от 

мястото на първата находка. През 1971 г. тракторист, както риголва в местността Харманлъка, 

закача с машината бакър. Другите мъже разместват буците и на половин метър надолу напипват 

меден котел. Съдът буквално прелива – претъпкан е с масивни накити с висулки и орнаменти, 

филигранни тасчета с изящна релефна украса. Всичките 200 предмета блестят от злато и сребро. 

В колекцията са 5 сребърни кюлчета, които са играели ролята на пари при по-едри плащания. 

Има и 157 сребърни копчета. Двете съкровища от Харманлъка са принадлежали на знатен и богат 

човек, заявява археологът Милко Аспарухов. 

Буряна Божинова 
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 ХРАМЪТ НА АРТЕМИДА В ЕФЕС 

През древността хра-

мът на Артемида е едно от 

Седемте чудеса на света. 

Сградата явно е била впечат-

ляваща. Филон Византийски 

пише – "Виждал съм Вися-

щите градини на Вавилон, 

статуята на Зевс Олимпийс-

ки, Родоския колос, Пирами-

дите и храмът на Мавзол, но 

когато видях Храмът в Ефес 

да се извисява в облаците, 

всички други неща избледня-

ха". Първият храм на богинята 

Артемида вероятно е бил построен около 800 пр.н.е. на калния терен близо до реката в Ефес. 

Ефеската Артемида, понякога наричана и Диана, не е била същата богиня, която е почитана в 

Гърция. Докато гръцката е богиня на лова, тази е богиня на плодородието и често е изобразявана 

с няколко гърди – символ на плодовитостта. Този най-ранен храм е имал свещен камък, вероятно 

метеорит, който "паднал от Юпитер". Храмът е бил разрушен и построяван отново няколко пъти 

през следващите столетия. През 600 пр.н.е. гр. Ефес става главно търговско пристанище и архи-

тектът Херзифон от Кносос бил ангажиран да построи голям нов храм. Строежът на Артемис-

храма започва през 580 пр.н.е. Архитекти били Херзифон от Кносос заедно с неговия син Метаге-

не. Той го конструирал с 106 високи йонийски мраморни колони с височина от 19 м. на основна 

площ от 111,7 м. на 57,3 м. Вземайки предвид, че каруците, носещи колоните, могат да заседнат в 

мочурливата почва, Херзифон поставил колоните легнали и така ги изтърколил към мястото, къ-

дето трябвало да бъдат издигнати. Строежът траел 120 години, при фундаментските работи учас-

твал и Теодор от Самос. За храма и лидийският цар Крез подарява няколко колони. Два метра ви-

соката статуя на Артемида в олтара е направена от гроздово дърво и облечена със злато и сребро. 

Но и този храм не издържал дълго. Покривът е от кедрово дърво. Хераклит (460 пр.н.е.) освещава 

своята книга за логос в храма на олтара на Артемида. През 550 пр.н.е. лидийският цар Крез заво-

ювал Ефес и другите гръцки градове и Мала Азия. По време на военните действия, храмът бил 

разрушен. За да докаже, че е милостив победител, Крез решил да съдейства за построяването на 

Компютърна възстановка на храма на Артемида  
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нов храм. Но и този храм бил като джудже пред следващия. Архитектът се наричал Теодорус. Не-

говият храм бил 300 стъпки на дължина и 150 стъпки на ширина и площ още около 4 пъти повече 

от размера на храма, съществуваш преди него. Повече от 100 колони държали масивния покрив. 

Новият храм бил гордостта на Ефес до 21 юли 356 г. пр.н.е., когато бил подпален от Херострат. 

Херострат бил младеж от Ефес, който искал на всяка цена да впише името си в историята. Оттам 

идва и израза Херостратова слава, означавайки придобиване на слава на всяка цена. Херострат 

организирал палежа на сградата. Гражданите на Ефес били толкова ужасени от този вандалски 

акт, че издали декрет, съгласно който, всеки говорил с него, го чака смърт. Същата вечер е роден 

Александър Велики. Плутарх отбелязва, че Артемида е била прекалено заета с раждането на 

Александър Велики, за да спаси своя горящ храм. Скоро след това строежът на новия храм бил 

възложен на архитект Скопас Пароски (395-350 пр.н.е.), един от най-известните скулптори на 

времето си. Храмът е имал 117 колони с височина от около 18 метра и е имал каменен покрив. И 

този строеж продължил относително дълго – около 100 години. Ефес бил от най-големите градо-

ве в Мала Азия по това време и никакви разходи не били спестени за построяването на новия 

храм. Според Плиний Стари – римски историк, храмът бил "чудесен паметник на гръцкото вели-

колепие, който заслужава нашето искрено възхищение". И този храм бил построен на същото 

блатисто място, както и предходните. Сградата е била една от първите, направени изцяло от мра-

мор. Храмът е издигнат от бял пароски мрамор.  

 Плиний отбелязва, че дължината на храма е 425 стъпки, а ширината – 225 (около 148 на 79 

м.). Имал е 127 колони в йонийски стил, високи по 20 м. За сравнение може да се каже, че Парте-

нона е бил само 230 на 100 стъпки и е имал 58 колони. Според Плиний Стари построяването е 

отнело 120 години, въпреки че експертите считат, че може би необходимото време е било 2 пъти 

по-малко. Знаем само, че когато Александър Велики е дошъл в Ефес през 333 пр.н.е. храмът все 

още се е строял. Той предложил да финансира построяването, ако след това неговото име бъде 

увековечено като строител на храма. Гражданите не искали името на Александър да стои на хра-

ма им, но не искали и да му го кажат и накрая му дали тактичен отговор – "Не е удобно един бог 

да строи храм за друг бог" и Александър не настоял повече. През 55-а г. сл.н.е. апостол Павел ид-

ва в метрополията и казва, че храмът имал голямо посещение. През 268 г. сл.н.е., по времето на 

римския император Галиен, великолепната сграда е разрушена от готите. Остатъците били изпол-

звани от жителите за строителен материал. Когато римският император Константин I Велики въз-

становил града, отказал да възстанови храма. Като християнин не се вълнувал от езически храмо-

ве. Ефесците се отказват едва през 4 в. сл.н.е. от култа към Артемида. 

Източник: www.sedemtechudesanasvetaaa.alle.bg 
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КАРТОФЕНИ КЮФТЕТА С ГРАХ 

(предложение на Илия Костов от Добрич) 

Продукти: 1 кг. картофи, 200 гр. грах, 1 морков, 1 глава целина, 1 с.л. ситно нарязан маг-
даноз, 100 гр. ориз, 4 с.л. галета, 1 с.л. грис, 100 мл. олио, 7 яйца, 25 гр. масло, сол и черен пипер 
на вкус. 

Начин на приготвяне: Картофите се сваряват и се настъргват на едро ренде. Морковът и 
целината се нарязват на малки кубчета и се задушават в съвсем малко вода до омекване. Оризът 
се сварява в 200 мл. подсолена вода. Всички зеленчуци се смесват и към тях се прибавя едно яй-
це, магданоза, 1 с.л. галета, сол и черен пипер. Сместа се омесва добре и се оставя да престои по-
ловин час, след което се оформят 6 големи кюфтета, овалват се в галета и грис. Сплескват се леко 
и се изпържват в сгорещено олио. Яйцата се изпържват на очи. Кюфтетата се поднасят с прясна 
салата и по едно яйце отгоре. 



КАРТОФЕНИ ТИГАНИЦИ 

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 Продукти: половин кг. картофи, 1 яйце, 1 с.л. брашно, сол на вкус, кашкавал, олио. 

 Начин на приготвяне: Картофите се обелват и се настъргват на едро ренде. Посоляват се, 
след което се изстискват. Прибавя се яйцето, брашното и щипка сол. Разбъркват се. От получена-
та смес се изпържват 6 тиганици. Сместа се гребе с лъжица, пуска се в мазнината и се отънява, 
като се притиска с обратната страна на лъжицата. Изпържените тиганици се поднасят топли с 
настърган кашкавал, запържено сирене или сладко. 



НЕМСКА СУПА С КАЙМА, ПРАЗ И СИРЕНЕ 

(предложение на Димитър Кънчев от Добрич) 

 Продукти: 500 гр. кайма, 3 стръка праз, 250 гр. топено сирене, 200 гр. заквасена сметана, 
700 мл. горещ зеленчуков бульон, 3 с.л. олио, сол и смлян черен пипер, индийско орехче, чесън 
на прах, крутони от ръжен хляб. 

 Начин на приготвяне: Олиото се сгорещява в голяма тенджера. Прибавяте каймата и за-
пържвате добре. Подправя се със сол и смлян черен пипер. Почистеният праз се нарязва на тънки 
колелца и се прибавя към каймата, и се запържва за около 5 мин. Сипва се бульонът и супата се 
вари на тих огън 10 мин. Топеното сирене се нарязва на кубчета и се добавя в тенджерата до раз-
топяване, след което се добавя и сметаната. Подправя се на вкус и се поднася с крутони от ръжен 
хляб. 



18 
 

КРАСТАВИЦИТЕ 

1. Съдържат витамините В1, B2, B3, B5, B6, Folic Acid, C, калций, желязо, магнезий, фосфор, ка-

лий и цинк. 

2. Ако се чувствате уморени, вместо кофеин, използвайте краставица за освежаване, което ще 

трае с часове, поради високото й съдържание на витамини и въглехидрати. 

3. Ако огледалото в банята се е замъглило – изтрийте го с парче краставица - освен че премахва 

мъглата, излъчва свеж аромат. 

4. Срещу вредители в лехите – сложете парчета краставица в чинийка от алуминиево фолио в 

градината – веществата съдържащи се в краставицата реагират с алуминия от чинийката – в ре-

зултат се излъчва аромат недоловим за човека, който обаче дразни и пропъжда вредителите от 

лехите. 

5. За премахване на целулит – натрийте проблемната област с краставица за няколко минути – 

веществата от краставицата затягат колагена в кожата и стягат външния слой на кожата, в резул-

тат на което целулита вече не се вижда. Много ефикасно е и за бръчки. 

6. За премахване на махмурлук или силно главоболие изяжте няколко парчета краставица преди 

да си легнете – те набавят липсващите ви витамини и балансират тялото, което спомага да се из-

бегне главоболието или махмурлука. 

7. За да залъжете глада си – няколко парченца краставица. 

8. За лъскане на обувки – не само ще почистите обувката от прах, ще й придадете и блясък и на-

мазаната с краставица обувка отблъсква водата. 

9. Натъркайте с парченце краставица скърцащата панта и ще премахнете скърцането! 

10. Сложете краставица във вряща вода – излъчващите се с парата вещества от краставицата на-

маляват стреса и успокояват със свежия си аромат. 

11. Сложете парче краставица в устата си и го притиснете към небцето за 30 секунди, за да пре-

махнете лошия дъх от устата като премахнете бактериите, които го причиняват. 

12. За почистване на кранове, умивалници или неръждаема стомана – натрийте ги с краставица – 

така те не само ще заблестят, а и пръстите ви няма да бъдат увредени от изкуствените препарати 

за почистване. 

13. Използвайте външната страна на краставицата за изтриване на написаното с писалка, маркер 

или пастели. Става и за надписите по стените!! 

 Източник: www.iskri.net/zefira 
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 Веднъж един градски младеж минал през планинско село. Видял възрастна жена, седнала 
пред къщи, и решил да се пошегува с нея. 

 — Извинявай, бабо, видя ли оттук да минава една кола с маймуни? 

 — Не съм видяла — отговорила бабата, — да не си паднал от нея? 

 

 Тамас имал няколко породисти свине, които цялото село се изредило да види. Той се хва-
лел с тях като със собствени деца. Джок от съседното село обещал да дойде и да ги види. Един 
ден той потърсил Тамас. Вратата отворило малко момче и Джок го запитал: 

 — Добър ден, момченце, тук ли е баща ти? 

 — Не. 

 — Къде е? 

 — Зад къщата — при свинете. Лесно ще го познаете — той е с шапка. 



 Мери заминавала на курорт и баща й я изпратил на гарата. Малко преди влакът да потегли, 
той дал бакшиш на кондуктора, за да наглежда момичето в купето. След това целунал Мери за 
довиждане и тя се разплакала. 

 — Защо плачеш? — зачудил се бащата. — Нали ти искаше да отидеш на курорт? 

 — Аз плача за друго — отговорило през сълзи момичето. — По-добре беше да целунеш 
кондуктора, а на мен да дадеш парите. 

 

 В магазините — клиентът винаги е прав. 

 В полицията — клиентът винаги е крив. 

 

 — Кое е най-бързото средство за разпространяване на новини? 

 — Телеграф, телефон, жена… 

 

 — Не мога да разбера защо си дал толкова пари за този пръстен на жена си. 

 — Защото сега тя няма да иска ръкавици. 

Източник: "От Абърдийн с усмивка" 
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 ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ  

(от Весела Парашкевова, гр. Средец) 
 

1. Знаете ли къде се намира паметникът на вълка? 

а) Лондон 

б) Париж 

в) Рим 

 

2. Знаете ли коя от двете птици – мъжката или женската кукувица, издават характерното ку-ку?  

а) мъжката 

б) женската 

в) двете 

 

3. С какво се хранят конете в древна Гърция по време на тържествата? 

а) магданоз 

б) целина кервиз 

в) хвойнови клонки 

 

4. Кой е авторът на текста на песента "Я кажи ми, облаче ле бяло"? 

а) Иван Вазов 

б) Ран Босилек 

в) Пенчо Славейков 

 

 ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ 
БРОЙ: “ПОДСЛУШАН” РАЗГОВОР 

 Когато Камен и Красимир разговарят, магнетофонът е свирел толкова силно, че единствен, 

който е можел да „чуе“ думите на Красимир, е Жоро – той разбира казаното само по мърдането 

на устните. 
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