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ОТГОВОРИ НА  ВЪПРОСИТЕ ОТ МАНИЛИЯ БРОЙ

1. Песните на Тина Търнър се използват, за да плашат птиците далеч от пистите на летището 
"Ставертън" във Великобритания.

2. Ако изядете черния дроб на бяла мечка, може да умрете. В него се съдържа твърде много 
витамин А, който в големи количества е токсичен за хората.

3. Преди да му бъде измислено отделно име, оранжевият цвят е бил наричан "жълто-червен". 
Настоящото си име получава от портокалите през старофренски -orenge, което на свой ред идва 
от санскритското naranga.

4. Между Северна Корея и Финландия има само една държава - Русия.

5. Всяка година Холандия подарява 20 000 лалета на Канада, за да благодари за помощта им през 
Втората световна война.

6. Точно както имаме уникални отпечатъци на пръстите, така имаме и уникален отпечатък на 
езика.
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ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 09.02.2016 Г.  

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Уважаеми г-н Калфин, 

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Нацио-
налния съвет за интеграция на хората с увреждания, категорично протестираме срещу налагащата 
се практика да бъдем изолирани от сложния процес на бъдещи промени в секторните политики за 
хората с увреждания. Това поведение на правителството е в дълбоко противоречие с духа и нор-
мата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Република 
България. В преамбюла на този документ буква „о”, е записано: ”Държавите – страни по настоя-
щата конвенция, считат че на хората с увреждания трябва да бъде дадена възможност за активно 
участие в процеса на вземане на решения относно политиките и програмите, включително тези 
които пряко ги засягат.“  

По данни на Европейската комисия и Европейския форум на хората с увреждания 80 милио-
на граждани на ЕС са с различен вид и степен на увреждане. Те представляват 15% от население-
то на общността. Време е правителството да спре спекулациите в публичното пространство, че 
хората с увреждания в нашата страна са необичайно много. По данни на НОИ към 30.09.2015г. 
картината в цифри е: 

 * Брой на пенсионерите с водещи лични пенсии за инвалидност:  

Инвалидност поради общо заболяване – 450 836  

* Пенсии несвързани с трудова дейност: 

Военна инвалидност – 2 787  

Социални пенсии за инвалидност получавана като водеща – 48 427  

Социални пенсии за инвалидност изплащани към друг вид пенсия: 445 481 (тази до-
бавка представлява 25% от социално инвалидната пенсия и е в размер на 27-30 лв. След от-
падането от 1.01.2015 г. на второто изречение от чл.101, ал.3а от КСО, през следващите три 
години всички лица със срочен ТЕЛК ще загубят това право, а те са 65-70% от всички хора 
с увреждания включени в системата на НОИ). 

* Пенсии фонд трудова злополука и професионална болест: 9 333 

Правителството трябва да набере кураж и да изрече на глас ”голата истина” – „Въпреки 
дълбоката криза в системата на здравеопазването и лошия стандарт на живот учудващо е, че бро-
ят на хората с увреждания в България е под средните нива за Европейските държави”. 

С предложените ”Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособ-
ността”, се прави поредния опит за административно регулиране на броя на хората с увреждания, 
в зависимост от финансовите възможности на НОИ. Предложеният материал за обсъждане на за-
седанието на 9.02.2016г. на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, изготвен 
без наши представители, предизвиква повече въпроси отколкото предлага верни решения. Него-
вата висока абстрактност и непълнота не ни позволява да се ориентираме в конкретиката на бъде-
щите политики. Голямото бързане, буди основателна тревога, че се цели само отнемане на права, 
а не комплексното решаване на проблема за социалното включване на хората с увреждания.  

С оглед големия обем на налагащата се дискусия нашето мнение е, че поставените срокове 
са крайно нереалистични и ще доведат до поредното влошаване качеството на живот на хората с 
увреждания. Не е възможно до 30 юни 2016г. да бъде разработена съществената промяна на     
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значим обем нормативни актове и през следващата година да стартира нов тип политика в тази 
сфера. 

Ние считаме, че „Основните насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособ-
ността” трябва да дадат отговор на още много принципни въпроси, които впоследствие трябва да 
бъдат трансформирани в правни норми: 

1. Как ще бъде извършвана медицинската експертиза за определяне на вида и степента на 
увреждането и по какъв начин ще се ограничат корупционните практики.  

2. Отдавна категорично сме заявили, че органа за експертиза на работоспособността не 
трябва да бъде към НОИ, поради явно наличие на конфликт на интереси, водещ до накърняване 
на основни човешки права. Според нас комисията към НОИ, трябва да се произнася единствено и 
само за правото на получаване на пенсия.  

3. Трябва да се изясни последващата роля на: 

- Агенцията за социално подпомагане – процедурата по предоставяне на интеграционни до-
бавки, медицински изделия и помощно технически средства, средства за медицинска и социална 
рехабилитация, парични помощи и др. 

- Агенцията по заетостта - тя трябва да:  

* извършва специална анкета за оценка на остатъчната работоспособност на лицето с ув-
реждане с цел намиране на работа, 

* организира процеса на квалификация и преквалификация, 

* да разполага с база данни на работодателите и да осъществи контакт с тях, да определи 
подходящите работни места за хора с увреждания, да съдейства за промяна на негативните нагла-
си към тях, да осигури средства за адаптиране на работното място, да предостави на работодате-
лите информацията за облекченията, които ще ползват при назначаване на лица, нуждаещи се от 
подкрепа и др. 

- Агенцията за хората с увреждания – да продължи подкрепата за специализираните пред-
приятия за хора с увреждания и да финансира проекти за достъпно работно място, започване на 
самостоятелен бизнес и др.  

4. Трябва да бъдат ясно определени понятията „временна” и „трайна” неработоспособност, 
необходими за дейността на НОИ и категорията „работоспособност на човек с увреждане”, върху 
която може да се въздейства чрез серия от мерки, необходима за Агенцията по заетостта.  

5. Как е възможно комисията за експертиза на работоспособността само по документи да 
извърши правилна оценка на остатъчната функционалност на лицето с увреждане без личен кон-
такт с него? Никой не може да отрече, че работоспособността е изключително индивидуална ха-
рактеристика на личността и тя може да се променя в зависимост от различни фактори. Нейната 
оценка изисква комплексен подход, продължително наблюдение, тестване, експериментиране, 
мотивиране и многообразие от подкрепящи политики за хората с увреждания. 

6. От посочения набор от документи, които трябва да бъдат представени пред Комисията за 
експертиза на работоспособността оставаме с впечатление, че основният стремеж на предложена-
та концепция е да бъдат отнемани права на вече работещи хора с придобити увреждания, което 
считаме за силно демотивиращо. Нямат отговор и въпросите: 

- Каква ще бъде оценката на Комисията по експертиза на работоспособността за лица с ув-
реждания без трудов стаж? 
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- Ще получава ли пенсия за инвалидност лице, което не може да изпълнява заеманата от не-
го длъжност, но е пренасочено в същото предприятие на по-ниско квалифицирана работа с по-
малко възнаграждение?  

- Ще получава ли пенсия лице, което напусне работа вследствие невъзможност да изпълня-
ва служебните си задължения, поради придобита инвалидност?  

- Ще бъде ли отнета пенсията за инвалидност на лице, което е положило усилие да си наме-
ри работа след получаването на увреждането? 

- Как ще се оценява вида и степента на увреждане и експертизата на работоспособността на 
специфичната група – военноинвалидите?  

- Как ще бъде направена оценката на децата след навършване на 16 год., когато имат право 
на работа, а по българското законодателство тяхното пълнолетие започва на 18 год.?  

- Как ще бъде реализирана „Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 
2011 – 2020 г.” приета от правителството? 

- Как ще бъде организирана квалификацията и преквалификацията на хората с увреждания, 
при липсата на ефективно функционираща система от специализирани учебни заведения? 

- Как ще бъде решен проблемът за достъпността на архитектурната и транспортна среда, 
който е в пряка връзка с условията за трудова реализация? 

- Как ще се осигури мотивацията на хората с увреждания да търсят работа, след като същес-
твува възможността да им бъде отнета пенсията и практически доходите им няма да нараснат? 

 Предложеният за обсъждане документ на заседанието на Националния съвет за интег-
рация на хората с увреждания, поражда още много въпроси. Те трябва да получат отговори 
чрез задълбочен диалог между Правителството и Национално представителните организа-
ции на и за хора с увреждания.  

Ние, Национално представителните организации на и за хора с увреждания, използва-
ме случая да изразим становище и по другите въпроси, поставени за разглеждане в заседа-
нието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания: 

* Нашето становище по предложените от Министерството на здравеопазването промени в 
Закона за здравето е: 

- В състава на предвидените органи, не са включени представители на хората с увре-
ждания. Ние считаме, че това е задължително и произтича от ''Конвенцията на ООН за пра-
вата на хората с увреждания''. В Националния съвет по оценка на уврежданията и работо-
способността към Министерски съвет по чл. 102 от проекта за промени в Закона за здраве-
то, трябва да бъдат включени представители на Национално представителните организа-
ции на и за хора с увреждания. Предложението ни кореспондира с чл. 86 а от Закона за здра-
вето, който регламентира, че в Обществения съвет по правата на пациента към Министъра 
на здравеопазването са включени представители от Национално представителните органи-
зации на и за хора с увреждания. 

 Уважаеми г-н Калфин, 

 Ние, легитимните представители на гражданите с различен вид и степен на увреждане, приз-
нати за социален партньор на държавата категорично считаме, че за пореден път се прави опит да 
се решават на парче тежките проблеми на тази социална група. Заявяваме, че подобен подход ня-
ма да доведе до пълноценната интеграция на хората в неравностойно положение в обществото и 
превръщането им в значим национален, обществен капитал допринасящ за личностното им      
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развитие и това на България. Обсъжданите „Основни насоки за усъвършенстване на експерти-
зата на работоспособността” са с много тесен хоризонт и неясни цели. Прилагането им в този 
вид ще предизвика силно социално напрежение и ще ни принуди, да използваме всички разре-
шени от закона форми на протест. Ние сме убедени, че само комплексния подход и активен 
диалог с Национално представителните организации на и за хора с увреждания, може да осигу-
ри верните решения. Декларираме, че организациите ни са за дълбоки промени във всички ас-
пекти на политиката за хората с увреждания и сме готови да предлагаме решения в интерес на 
тях и обществото. С цел намиране на полезните решения, трябва спешно да бъде създадена 
работна група, в която да бъдат включени наши представители. Тя трябва да има за зада-
ча да формулира основните принципи на промени в Медицинската експертиза и Експер-
тизата на работоспособността, съобразени с поставените от нас въпроси. 

Заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и 
Председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия – Веска Събева   

Председател на Съюза на слепите в България – Васил Долапчиев 

Председател на Асоциация на родители на деца с увреден слух – Мария Кръстева 

Председател на Съюза на инвалидите в България – Красимир Коцев 

Председател на Център за психологически изследвания – Диана Инджова 

Председател на Съюза на глухите в България – Николай Нинов   

Председател на Българска асоциация за невромускулни заболявания – Виолета Антонова 

Председател на Асоциация на родители на деца с нарушено зрение – Лазар Живанкин 

Президент на Национална организация ”Малки български хора” – Светослав Чернев 

Председател на Българска асоциация ”Диабет” – Красимир Кънев 

Председател на Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите – Петър Велчев 

Председател на Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания – Мари-
нела Ангелова 

Председател на Национална асоциация на сляпо глухите в България – Димитър Парапа-
нов 

Председател на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – Любка 
Александрова 

Председател на Националния съюз на трудово- производителните кооперации – Стилиян 
Баласопулов 

Управител на сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи” – Стефан Дан-
чев 

Председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт – Павел Савов 

Председател на Национален алианс за социална отговорност – Георги Георгиев 

Председател на Национална потребителска кооперация на слепите в България – Михаил 
Кърлин 
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МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА И ОБМЯНА НА ОПИТ  
СЪС СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ОТ ХЪРВАТИЯ И СЛОВЕНИЯ  

 
 На 10.12.2015 г. сутринта бодри и отпочинали потеглихме към столицата на Хърватия. 

Загреб е живо и интересно място. Градът е с население от близо 800 000 души и е разположен в 

подножието на планина Медведница край р. Сава. Архитектурата, чистотата и обслужването 

пораждат усещането, че се намираш не в балкански, а в европейски град. Духът на австро-

унгарската империя се усеща навсякъде в централната част, затова и мнозина наричат хърватс-

ката столица малката Виена. Градът е с уникална атмосфера. Построен е с предварително пла-

нирана архитектура между двете средновековни селища Каптол и Градец. Улиците са паралел-

ни, а парковете са с формата на зелени подкови. Освен че изглежда като истински европейски 

град, цените в него гонят европейските. Стойността на билет за градския транспорт е 1,50 евро, 

а ако го купите от шофьора, излиза 2. Трамваите обаче се движат цяла нощ, което може да ви 

спести от такситата. 

 Първата историческа дестинация, която посетих-

ме е Загребската катедрала – посветена на Успението 

на Света Богородица. Дължината й е 77 м., а широчи-

ната – 46,20 м. Кулите-близнаци имат един метър раз-

лика като Северната е висока 105 м., а южната – 104 

м. Площта на катедралата вътре е 1617 кв.м. и на 

службите могат да присъстват около 5000 души.   

Нейното построяване е по нареждане на унгарския 

крал Ладислас през 1102 г.  в преходен романски стил, 

чийто строеж е завършил 1217 г.                              

 През 17 в. катедралата е засегната от два големи 

пожара, а когато я ремонтират, при финалните работи 

е построена камбанария от южната страна за наблюда-

телница. Гледаш, дивиш се на красотите и не ти се из-

лиза. Има 32 олтара в бароков стил, в най-горната ниша са поместени Йосиф и Дева Мария с 

младенеца, под тях фигурата на свети Марк. Останалите 12 ниши са запълнени с фигурите на 

дванайсетте апостоли. Прекрасно е!  

 В Загреб чужденецът не може да се загуби. Указателни табели на английски има на всяка 

крачка. Местните са любезни, но все пак са дистанцирани. Центърът на Загреб е разделен на 

Горни и Долни град. Сърцето му пък е площадът "Бан Йосип Йелачич", който е предпочитано 

място за срещи на местните. Легендата разказва, че много отдавна в един слънчев ден, на     

Загребска катедрала “Св. Богородица” 



6 

 връщане от поредната битка, храбрият бан Йелачич помолил девойка на име Манда да му загребе 

вода от извора. От тук идва името Загреб, а фонтанът, който блика и днес на централния площад, 

бил наречен Мандушевац. Според друга версия Загреб идва от старохърватската дума, означава-

ща крепост. Двата града на Горни град, Каптол е седалището на епископа, а Градец, територията 

на търговците и артистите. Те се съединяват през 70-те години на 16 в. и формират северната 

част на старинния Загреб.  

 Църквата „Свети Марк“ е римокато-

лически енорийски храм в стария град. 

Посветена е на Свети Марк (Марко) – 

един от четиримата евангелисти. Най-

старите документи, в които се споменава 

за църквата са от 1256 г., когато крал Бела 

IV дава разрешение за провеждането на 

годишен панаир, посветен на свети Марк. 

В хода на историята, храмът играе важна 

роля в живота на града. Всяка година видни-

те официални лица (съдии, нотариуси и др.) са полагали клетва пред олтара на Светия кръст. То-

ва се е случвало на 3 февруари, денят на Свети Влас – закрилник на Загреб. Носещите титлата 

Бан на Хърватия също са се вричали във вярност към държавата пред този олтар. В църквата са се 

пазили и градските документи и печатът, а видни граждани са погребвани в криптата. Седмични-

те и годишни панаири и пазарища са се провеждали на площада около сградата, който също се 

нарича Свети Марк. Мястото е и център на хърватската държавност. Площадът е ограден от сгра-

дите на хърватския парламент и хърватското правителство, както и тези на конституционния съд 

и кметството на Загреб. Интересното е, че сградите са скромни, невисоки и без никаква охрана, 

бодигардове и скъпи коли отпред, както сме свикнали да виждаме у нас. Съществуват свидетелс-

тва, че църквата в първоначалния си вид е построена през 13 в. в романски архитектурен стил. 

През втората половина на 14 в. храмът е основно реконструиран. Тогава е преобразуван в Трико-

рабна готическа църква. Кръгли каменни колони поддържат тежките оребрени сводове. През 

1502 г., силно земетресение разрушава камбанарията. Настоящата елегантна кула е завършена 

през 1725 г., което обяснява и закръгления Бароков купол, с който е увенчана. Една от забележи-

телните части на сградата е южният портал. Смята се, че той е дело на скулптори от фамилията 

Парлър от Прага. Четири от оригиналните фигури са били унищожени и са заменени, в началото 

на 18 в., от техни копия изработени от дърво. Друга впечатляваща характеристика на сградата е 

нейният покрив. Покритието му е изпълнено през 1882 г., като пъстър десен от цветни глазирани 

плочки. В центъра на така полученото пано са изобразени настоящият герб на Загреб и този на 

Църква “Св. Марк” 
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Хабсбургското хърватско кралство. Настоящият си вид, църквата добива при реставрацията в пе-

риода 1936-1938 г. Скулптори на Иван Мештрович заменят олтарните прегради. Впечатляваща 

скулптура на разпятието е поставена над главния олтар. Великолепна пиета е поставена в олтара 

на Светия кръст, а фигурата на Девицата, изработена от позлатен бронз е поместена в олтара на 

Дева Мария. Жозо Клакович е изпълнил фреските по стените, изобразяващи библейски сюжети и 

сцени от хърватската църковна история. 

 Друга забележителност е каменната порта. Тя е една от задължителните неща, които трябва 

да се видят в града. Портата е последният останал вход към града от миналото. В нея ще видите 

една от най-известните забележителности на Загреб – статуя на Дева Мария от 16 в., намираща се 

в покрита с решетка ниша. Местните вярват, че ако си пожелаеш нещо там, то ще се сбъдне. Има 

много посетители, които идват тук, за да се помолят или да запалят свещ.  

 Една от най-престижните сгради в Загреб, построена според завещанието на Анте Топич е 

"Мимара”, който съдържа изкуство от всички краища на града, голяма част дарено от частен ко-

лекционер. Археологическата колекция съдържа предмети от Египет, Месопотамия, Персия, Гър-

ция, Рим.  

 И една любопитна дестинация: Музеят на разбитите сърца. Този музей е единствен по рода 

си в света. Тук ще разберете хиляди истории за разбитата любов на двойки от целия свят. Ще ви-

дите предмети, свързани с различни емоции: счупени рамки със снимки в тях, потрошени съдове 

и вази, сватбени рокли, счупени телефони, забравени плюшени играчки. И ако всеки ден по обяд 

чувате странен гърмеж, не се тревожете – той идва от кулата Лотршак. Според легендата, крал 

Бела IV разпорежда завещаното от него оръдие да се използва ежедневно. И от януари 1877 г. 

всеки ден, точно по пладне, от оръдието се произвежда изстрел. Смята се, че така, освен спазва-

нето на кралското нареждане, се осъществява и синхронизиране на градските часовници.  

 След като разгледахме църквата „Св. Марк”, се качихме на лифт-железница, с който слязох-

ме точно на централния пазар „Домац”, където имахме свободно време за пазаруване или прият-

но пиене на кафе. В определеното време се събрахме и потеглихме към един от градските театри,  

в който хърватските сляпо-глухи ни бяха поканили на тяхно представление. Останахме очарова-

ни от пиесата “Белият клоун”, изпълнена с жест и мимика от сляпо-глухите актьори. Имаше и 

устен превод от доброволци. Не всичко разбирахме, но се досещахме по смисъл за какво се гово-

ри, тъй като хърватският не е много различен от българския. Та нали все пак сме славяни!  

 Така завърши нашата международна среща, и заредени емоционално, бодри и доволни по-

теглихме вечерта на 11.12.2015 г. с нощен преход за България.  

 Изказваме своите сърдечни благодарности към организаторите, преводачите, участниците и 

най-вече към председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов: да е жив и здрав, и занапред да осъ-

ществява такива прекрасни международни срещи. 

Снежанка Кирчева 
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РОДЕН ПОД ЩАСТЛИВА ЗВЕЗДА  
 

През лятото на 2004 г. в Пловдив се състоя втория Национален празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите, който включваше шах, общофизически и лекоатлетически дис-
циплини, и фестивал на художествената самодейност. За моя голяма изненада срещнах нови ли-
ца, най-вече хора с двойно сензорно увреждане. Възхитих си от техните усмивки, интелигентност 
и учтивост. Това бяха Илия Желязков, Емил Димов, Катя Парапанова, Красимир Евтимов и Али 
Неби. За кратко време разговаряхме и ми олекна на душата, дадох си сметка, че не съм единстве-
ната и има други хора като мен. 

През месец декември 2005 г., съдбата отново ни събра във връзка с обучението по мобил-
ност, брайл и машинопис в Националния център по рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) 
„Хелън Келър“ в Пловдив. Това ми даде възможност да опозная техните маниери, начина им на 
живот и най-вече комуникацията им чрез визуален жестов език, отчитане по устните и тактилен 
жестов език.  
 Изнизват се дните и ето пак се разделяме, като си пожелаваме да се случват хубави неща и с 
надежда за нови срещи. Прекрасните спомени ще останат завинаги запечатани в моето сърце.  

Така всяка година по време на обученията в НЦРСГ „Х. Келър“ и на националните праз-
ници, имаме възможност да се срещнем и контактуваме, и да споделим съвместно своите прежи-
вявания, мисли и чувства.  

В следващите редове ще разкажа за едно родопско момче. Казва се Красимир Евтимов. 
Роден на 27 юни 1977 година и е от с. Змеица, община Доспат. По рождение е глух с остатъчно 
зрение. Неговите родители са много трудолюбиви, сърдечни и Красимир е обграден и възпитан с 
много обич. Има по-голяма сестра и по-голям брат. От малък е записан в училище за глухи деца в 
гр. Пловдив, където учи до 12-ти клас. Бил е много ученолюбив и примерен ученик. След завър-
шване на образованието си, се завръща в родното си село.  

През 2000 г. под щастлива звезда, среща любовта на живота си – момиче с увреден слух и 
нормално зрение, от гр. Смолян. От месец на месец тяхната любов се задълбочава все повече и на 
следващата година сключват брак. Заживяват в Змеица. През същата година им се ражда син – 
Веско и са много щастливи. С всеотдайност и много обич възпитават техния първороден син. 
Венцислава или Вени, както я нарича-
ме накратко, освен че е любяща съпру-
га, е и добра домакиня, обича цветята 
и уюта в семейния кът. Любимите й 
хобита са ръчно плетиво и бродерия.  

В последните години се премес-
тват в Смолян, където общината им 
предоставя под наем социално жили-
ще. В града по-лесно се намира работа, 
като от 2014 г. Вени работи в местен 
хлебозавод и така помага на семейст-
вото си. А времето лети ли, лети и техният син пораства. Девети клас е и учи в Доспат. Обича 
футбол и компютри.  

Красимир е късметлия в живота, той продължава да търси още мечти. Обича да спортува. 
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Неговите любими спортове са шах и канадска борба, но се изявява на състезания и по табла, бя-
гане, спортно ходене, гюлле, боулинг и дартс. На всички спортни участия с неговата упоритост 
има добри постижения и се прибира с много златни, сребърни и бронзови медали. Освен спорта 
обича театралното изкуство без думи – пантомима, като на фестивалите на НАСГБ се изявява со-
лово или в дуо с Вени, която е не по-малко артистична. Тя е и негов интерпретатор при участието 
му в националните празници на сляпо-глухите. Краси също има и художествена наклонност, и 
прави оригинални декоративни мозайки от миди и речни камъчета, които представя в изложбите 
на НАСГБ.  

На 15.12.2015 г. Красимир Евтимов бе избран за  председател на ТО на НАСГБ – Смолян. 
Пожелаваме му много ползотворна работа, успехи във всички начинания, преди всичко здраве и 
късмет! 

Искра Пръшева 
 
 

 
БАБИНДЕН ВЪВ ВАРНА 

 
На 19.01.2016 г. ТО на НАСГБ – 

Варна отпразнува Бабинден в Култур-
ния дом на ССБ "Успех". Въпреки сту-
деното мразовито време присъстваха 
около 25 членове от организацията, ко-
леги от ССБ, приятели, гости и придру-
жители. Ръководството организира Ба-
бинден – Ден на родилната помощ, кой-
то варненци всяка година отбелязват и 
празнуват. Станчо Добрев откри тър-
жеството както винаги, като поздрави 
присъстващите баби с този хубав праз-
ник и пожела много емоции и добро настроение. Бабата е била тази, която е помагала за раждане-
то, за появата на новия живот. В миналото е нямало акушерки и тя е изпълнявала тази благородна 
дейност. Дарява ли са я с кърпа и сапун, питка и шише ракия. Докато днес раждането се заплаща. 
Всички помним, че и ние на млади години, научени от нашите майки сме поздравявали бабите си 
на този ден. Предавайки тези хубави български традиции на нашите деца, те също днес ни позд-
равяват, пожелават ни здраве и дълъг живот. На този хубав весел празник варненските самодейци 
изнесоха интересна и забавна музикална програма. Поздравите бяха отправени към бабите и при-
състващите сред тях акушерки. След програмата на бабите бяха поднесени символични подаръци 
– кърпичка, сапунче и цвете. Накрая се премина към веселата част от танци и любими песни.      
 Така завърши този хубав народен празник Бабинден, с пожелание още дълги години да го 
празнуваме, като предаваме на най-младите ни членове красивите български традиции и обичаи. 
На всички бе поднесена закуска, а на тези които не можаха да присъстват, заради лошото време 
им бяха занесени в дома им. 

Ганка Параскевова 
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ИЗПРАТИХМЕ ЕДНА МНОГО УСПЕШНА ГОДИНА  

На 18.12.2015 г. сляпо-глухите от Шумен изпратихме старата година с коледно и нового-

дишно тържество в читалище „Напредък“. Направихме една кратка равносметка на проведените 

мероприятия, а именно: честване на различни празници, рождени дни на членовете, юбилеите на 

Емил Димов и Тодорка Стоянова – гр. Търговище. В подготовката на всички тези мероприятия се 

включиха повече членове в сравнение с другите години, за което много им благодарим.  

Учредихме спортен клуб „Мадарски конник – 2015 г.“ с много перипетии, голям труд и 

финансови средства, за което обаче не съжаляваме. Както е казано всеки труд се заплаща, остава 

само да събираме лаврите. За председател беше избран Ивелин Тодоров – член на ТУС на ТО 

НАСГБ Шумен. Един млад, инициативен и борбен човек, който с желание се отзовава и помага 

на членовете по всяко време, макар че живее на село. На него винаги може да се разчита и да му 

се гласува доверие. Участвахме в спортния празник на специфичните възможности на сляпо-

глухите през месец август в гр. Варна. Спортистите ни – Янко Димитров, Ивелин Тодоров и Йор-

данка Стайкова, спечелиха в спортната надпревара 9 медала – 3 златни, 3 сребърни и 3 бронзови. 

Взехме участие и в XI Национален фестивал на художествената самодейност – гр. Пловдив. Гру-

па „Еделвайс“ се класира на трето място с бронзов медал. Дуетът на Йорданка и Върбина също 

зае трето място – бронзов медал. А дърворезбата на Янко спечели златен медал. Останахме много 

доволни от успехите ни, защото конкуренцията беше на доста високо ниво.  

Изказваме благодарност на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов за отлично под-

готвените мероприятия и за помощта, която винаги ни оказва, към община Шумен – на кмета за 

безвъзмездния превоз, който всяка година получаваме, към ССБ – нашите приятели, от които чер-

пим опит, към координатора Сашка Тодорова от Търговище, която присъства на тържеството и е 

връзка с търговищките членове. Тя винаги се отзовава, когато е необходимо събира членски внос, 

участва в нашите мероприятия при възможност. Тържеството продължи с честване на шестте 

рожденика за третото четиримесечие, които бяха приятно изненадани с подаръци, цветя и позд-

равления от членовете.  

 Имаше разнообразни и забавни игри с награди, баница на късмета, викторина и много весе-

лие. Предварително бяха раздадени скромни пакети и събран членският внос.  

 Разделихме се с пожелание новата 2016 година да е мирна, здрава и ползотворна за всички. 

 

Върбина Станкова  
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КОЙ В КАКВО Е НАЙ СПОРЕД ЗОДИЯТА 

 
НАЙ-СИЛНАТА ЗОДИЯ е Риби. Тези романтици с нежни души всъщност са и най-силните ха-
рактери, събрали много мъдрост под воала на емоцията. Каквото и да става, те може да се огъват, 
но никога не се чупят! 
НАЙ-СЕКСАПИЛНАТА ЗОДИЯ е Овенът. Нейните представители са енергични, решителни, 
но по-важното е, че от тях струи магнетизъм, който няма как да се обясни. Дори, когато не блес-
тят с неземна красота, пак около тях има рояк от ухажори от противоположния пол. 
НАЙ-НАДЕЖДНАТА ЗОДИЯ е Девата. Може и да мрънка, да критикува, да ви дразни с безк-
райните си претенции. Но щом сте спечелили сърцето й, никога няма да изневери, винаги ще гле-
да нуждите ви да са задоволени. А ако някой иска да ви навреди, ще го накара да съжалява, че се 
е родил. 
НАЙ-КОВАРНАТА ЗОДИЯ е Скорпионът. Реши ли да си отмъсти, ще действа до край и няма 
да пропусне и най-дребната възможност да ви заболи. В същото време, ако той върши нещо под-
ло и нередно е почти невъзможно да го заподозреш. Изобщо, хората са казали, прави, струвай, но 
не си навличай Скорпион за враг. 
НАЙ-КРАСИВАТА ЗОДИЯ е Стрелецът. Представителите на тази зодия обикновено имат сла-
би, стегнати, гъвкави и много симетрични тела. Нещо повече – те са и много суетни и се стараят 
винаги да изглеждат добре. Което още повече подсилва тяхната привлекателност. 
НАЙ-КЪСМЕТЛИЙСКАТА ЗОДИЯ е Близнаци. Те по природа са оптимисти и всеки Близнак, 
отклонил се по пътя на негативизма, само ще си пати. Но като цяло Близнакът винаги се озовава 
на точното място в точния момент. Не винаги му върви в лотарията, но съдбата му е такава, че 
каквото и да става, в крайна сметка накрая той пак печели нещо. 
НАЙ-СЕМЕЙНАТА ЗОДИЯ е Ракът. За представителите на тази зодия семейството е всичко! И 
едва ли има друга зодия, която да им стъпи на малкия пръст по възпитание на деца, умения за 
създаване на уют, грижовност и себераздаване. 
НАЙ-ОБЩИТЕЛНАТА ЗОДИЯ е Везни. Те могат да разгледат въпроса от абсолютно всеки 
ъгъл и да анализират всяко евентуално развитие. Но по-важното е, че намират общ език с абсо-
лютно всеки един човек! Ще очароват както президента, така и клошаря, ровещ в кофата. 
НАЙ-ПОТАЙНАТА ЗОДИЯ е Козирогът. И не знаем дали потайна или неразгадаема е по-
точната дума. Или и двете. Не само, че не споделя чувствата и мислите си, ами и почти винаги 
запазва хладнокръвие и не можеш дори да предположиш какво точно се крие в главата й. Колкото 
и добър психолог да си, ако Козирогът сам не пожелае да ти разкрие, не можеш да изкопчиш ни-
що. 
НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ЗОДИЯ е Телецът. Рядко се изказва нетактично и умее веднага 
да поправи нещата, ако това се случи. Не обича конфликтите и винаги ще помогне, ако го помо-
лите. Той е толкова изискан, благороден и умен, че в компанията му често изглеждаш като селс-
кия глупак. 
НАЙ-НЕЗАБРАВИМАТА ЗОДИЯ е Лъвът. Няма как да се устои, (камо ли забрави) на това 
кралско величие, което винаги блести в тълпата. Като добавим и чувството за хумор, високия ин-
телект, чудесни маниери и бохемско присъствие, тази зодия наистина те кара да се влюбиш за ми-
нути. А след това да ти отнеме месеци, дори години, да си я изкараш от ума. Ако изобщо успееш. 
НАЙ-БЛЯСКАВАТА ЗОДИЯ е Водолея. Буквално с два парцала ще си спретнат тоалет висша 
мода. Невероятно усещане за стил дори в най-нестандартното облекло. И не само. Самото им из-
лъчване внушава, че са нещо повече от другите. Че ще е истинска чест да ти обърнат внимание. 
 

Източник: www.highviewart.com 
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ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, САШКЕ! 

 

 В началото на януари 2016 г. Александра Тодорова – Сашка навърши 80 години. Родена е в 

бедно работническо семейство в гр. Шумен през 1936 г. Тя е единственото дете и детството й ми-

нава безгрижно. Обичана е много от родителите си.  

 Основно образование получава в родния си град, а средно-специално в техникум в Нова За-

гора по определено мъжка специалност – “Двигатели с вътрешно горене”.  

 Омъжва се на 20 години и отглежда две прекрасни дъщери. Радва се на 5 внука и 4 правну-

ка. Трудовата й биография е свързана с типично мъжки професии за тогавашното време. Започва 

като тракторист-комбайнер в МТС Шумен и близките села – Хитрино и Изгрев. 16 години е била 

кранистка в Алуминиевия комбинат, а 8 години в Строителния комбинат в града.  

 След пенсионирането й 12 години е председател на Съюза на пенсионерите в гр. Шумен.  

 Преди 11 години зрението й се влошава. При лечение в гр. Търговище изгарят роговицата 

на зеницата на едното око, което ослепява. 

Другото е засегнато от глаукома, а освен 

това има проблеми със слуха. Инвалидизи-

рана е втора група пожизнено, което не й 

пречи да поддържа висок жизнен тонус със 

своя весел и емоционален нрав. От 2006 г. 

е член на сляпо-глухите в гр. Шумен. През 

годините Сашка се утвърди като един от 

най-дейните и инициативните членове на 

ТО на НАСГБ гр. Шумен. Тя е добър прия-

тел, на когото може да се разчита. Активно 

се включва и участва в състава на певческата група „Еделвайс“. Преди години беше и добра спор-

тистка. Сред най-дейните е при набиране на дарения за организацията, за което сме й много бла-

годарни. Ние, членовете на ТО на сляпо-глухите, я обичаме много. От сърце й честитим юбилея и 

й пожелаваме много здраве, спокойни старини и радост с нейните деца, внуци и правнуци.       

Със същата енергия и любов да посрещне 90-годишния си юбилей. 

 Честит Празник, Сашке!  

Върбина Станкова 

Александра Тодорова (в средата) 
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РАЗБОИШКИ МАНАСТИР – В СКАЛИТЕ НАД НИШАВА 

 

 Разбоишкият манастир не е място на 
разбойници, както би предположил човек 
от името му. Поне не днес. Не е и място за 
автомобилни туристи. Малко след центъра 
на село Разбоище, на няколко километра от 
сръбската граница, асфалтовият път свър-
шва и трябва да оставите вярното си вози-
ло на една малка полянка. Оттам продъл-
жавате километър и половина пеша през 
дъбова горичка, като няколко ръждиви та-
белки ви насочват в правилната посока. 
Каменистата пътека ще ви изведе долу, до 
коритото на р. Нишава, при жп линия, по 
която минава няколко пъти на ден товарен влак. Но преди да се спуснете, погледнете наляво за 
гледка като от картичка – манастирските сгради в ниското и варосаната църква, която се белее на 
50 м. височина в отвесните скали. От манастирските сгради трябва да преминете по мостче, за да 
стигнете до скалната църква. Тук могат да се видят следите от стенописи на възраст от няколко 
века. Незнаен майстор ги е замазал с вар отгоре, като днес се виждат отделни издраскани елемен-
ти. През манастира „Въведение Богородично” освен разбойници (откъдето е името му и това на 
селото), са преминавали и бунтовници. Известно време тук монах е бил отец Матей Преображен-
ски – Миткалото, заради когото и Левски е посещавал манастира. Днес портретите на двамата са 
окачени на една от манастирските сгради. Отец Матей научил монасите да произвеждат барут. 
От това произтекли две трагични събития – по невнимание един от монасите се самовзривил, а 
османците опустошили манастира, като разбрали каква дейност се развива в него.  
 В основите на една от сградите е погребан Йовчо Тотьо – роднина на Филип Тотьо и участ-
ник в легията на Георги Сава Раковски. А за разбойниците – магазинерката в центъра на Разбои-
ще ни разказа за легенда, според която група бандити били прогонени от куп други градове и се-
ла и накрая се заселили в района, като установили лагера си край пътя за Сръбско. Който минел 
оттук, не продължавал с всичките си ценности.  
 За да стигнете дотук, от София потегляте в посока Костинброд – Годеч. От Годеч хващате 
пътя за Драгоман, като внимавате в центъра на село Туден (при кръчмата) да не изпуснете едва 
различима дървена табелка, която сочи отклонение надясно към Разбоишки манастир. От София 
километрите са 55. Манастирът е отворен в петък, събота и неделя. Храмовият празник е на 21 
ноември, тогава има и служба. В манастира към края на 2015 г. живее една монахиня. Отворено е 
всеки ден. Последното място, от което можете да си вземете храна, е магазинът в центъра на Раз-
боище, а в двора на манастира има маси и пейки, където да си направите пикник. 
 Недалеч оттук е и малката каскада от водопади Котлите – прохладно място за плаж и за из-
лет. Попитайте и за пътя за близките манастири Чепърленски и Букоровски. 
 Какво още: През лятото близо до жп спирка Разбоище дърветата образуват зелен тунел на 
любовта. 

Автор: Мария Ангелова 
Източник: www.peika.bg 
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 Португалия днес може да е малка евро-

пейска страна, но векове наред в миналото 

португалците са били велики владетели. Тя е 

била земята-майка на Великите географски 

открития. Вашку да Гама, Магелан са имена, 

които някога са вдъхновявали хората по целия 

свят – смелите герои, които не са се страхува-

ли да плават в опасни и непознати морета към 

никому неизвестни земи.   

Ако се вгледате внимателно в картата на све-

та, ще ги откриете като имена на улици, кана-

ли, брегове и заливи. В тяхна чест е издигна-

тият в Лисабон Паметник на откритията.  

Освен откриватели и мореплаватели, мону-

ментът също така изобразява и известни пор-

тугалски писатели, художници, летописци, 

учени и мисионери. Главната фигура от ком-

позицията е на Енрике Мореплавателя.  

Макар че много често те са откривали земи, 

които са били обитавани, те са имали смелост-

та да се отправят на път, без изобщо да знаят 

какво ги очаква. Спомогнали за това светът да 

се картографира, а делата им са били           

  вдъхновение за много хора, а на други са     

  обърнали драматично живота в изключител-  

  но пагубна посока.  

Приближавайки се към паметника, вие преми-

навате през голяма карта на света, каквато 

представлява павираният площад. Тя е пода-

рък от Южноафриканското правителство през 

1960 г. Тук можете да видите всички кътчета, 

които са били открити през 15 и 16 век от пор-

тугалските мореплаватели, както и някогашни-

те португалски колонии, които се простирали 

от Южна Африка до Далечния изток.  

Паметникът е издигнат през 1940 г. за Между-

народния панаир, а е реконструиран през 1960 

г. в чест на 500-та годишнина от смъртта на 

Енрике Откривателя, който е инициаторът на 

великите открития.  

Паметникът има форма на нос на кораб от 15 

век, насочен към река Тагус и с всички порту-

галски величия на него, отправили взор към 

хоризонта пред тях. Начело на каменната фло-

тилия е Енрике Мореплавателят, държащ мо-

дел на една от каравелите, които португалски-

те мореплаватели са използвали, за да прекося-

ват океаните. Паметникът позволява на посе-

тителите да влязат и да се изкачат горе до ку-

лата, от където се открива невероятна гледка 

към Белем и Розата на ветровете – площада 

пред монумента.  

 

Източник: Списание „Обекти” 

ПАМЕТНИКЪТ НА ОТКРИТИЯТА 
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ФОНДАЦИЯ „ХОРИЗОНТИ” 

София 1700, Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 6 

Тел.: (02) 444 88 58, 0898 430 799, www.horizonti.bg 
 

Информация за медиитe 

 

НПО ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ СЕ ОБЕДИНЯВАТ  
ЗА УЕБ ДОСТЪПНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

 На 30. и 31. януари 2016 г. в гр. София се проведе учредителен семинар на ново гражданско 
обединение с наименование „Мрежа за уеб достъпност“.  

 До момента в мрежата са включени 15 организации на и за хора с увреждания, както и 9 фи-
зически лица – IT специалисти, експерти по уеб достъпност и комуникации. Мрежата е отворена 
за присъединяване на нови последователи.  

 Основната цел на Мрежата е да работи за достъпността на публичните сайтове, така че те 
да бъдат ползвани пълноценно и безпрепятствено от хората със сензорни увреждания. 
 Участниците в семинара се обединиха около следните идеи:  

 – Достъпни за всички електронни услуги, електронно правителство, уеб документи и инфор-
мация. 

 – При уеб разработки, съобразяване със специфичните възможности на уебпосетителите.   

 Недостъпността на интернет сайтовете на централната и местната администрация се открои 
като проблем в изказванията на участниците. Експерти в областта на информационните и комуни-
кационните технологии (ИКТ) разясниха същността на световните стандарти за достъпност в ин-
тернет и представиха възможни варианти за тяхното приложение.  

 Необходимостта от въвеждането на стандарти за уеб достъпност в България и включването 
на хората с увреждания в процеса по тестване и оценяване на сайтовете, са някои от причините за 
разработване на Наръчник за уеб достъпност и Чек-листа за тестване на сайтове. Тези инст-
рументи вече са разработени по проект „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публич-
ния сектор“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство.  

 В проекта се предвижда тестване на 100 публични сайта от граждани със зрителни уврежда-
ния. През месец март 2016 г., екипът на фондация „Хоризонти” се очаква да представи резултати-
те от проведеното тестване.  

 Допълнителна информация: 

 Десислав Димов, председател на фондация „Хоризонти” – тел.: 0898 430 799 

 Пенка Христова, ръководител на проекта – тел.: 0896 895 988   
 e-mail: horizontifoundation@gmail.com  
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АПЕТИТЕН СВИНСКИ ДРОБ С ДОМАТЕН СОС 

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 
 

Продукти: 700 гр. свински черен дроб, 500 мл. доматен сос, 120 гр. брашно за овалване, 2-
3 ч.ч. вода, 2 моркова, 1 голяма глава лук, 100 мл. растително масло, 3 дафинови листа, 1 с.л. уни-
версална подправка, 1 с.л. червен пипер, смлян черен пипер, 1 ч.л. захар и сол на вкус. 

Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно, заедно с настърганите и добре измити 
моркови. Оставя се настрани. Дробът се измива добре със студена вода и се нарязва на продълго-
вати парчета с дебелина 1,5-2 см. В дълбок тиган предварително оваляните в брашно парчета 
свински дроб леко и равномерно се запържват от двете страни в сгорещеното олио. Изпърженият 
дроб се изважда в чиния, а мазнината в която е пържен се прехвърля в дълбока тенджера за готве-
не. В нея се запържват за кратко лука и морковите, след което се налива малко вода и се оставя да 
се задушат за около 5 мин. Прибавят се последователно червеният пипер, доматеният сос, черен 
пипер, захарта, дафиновите листа, зеленчукова подправка и запържените предварително дробче-
та. Ястието се разбърква добре, подправя се със сол на вкус и към него се прибавят 2-3 ч.ч. вода, 
според предпочитаната гъстота. Свинският дроб се оставя да къкри на умерен огън за около 45 
мин. в доматеният сос като често се разбърква, за да не загори. Малко преди да се оттегли от огъ-
ня, при необходимост може да се добави размита във вода лъжичка брашно за повече гъстота. 
Накрая апетитният дроб в доматен сос може да се поръси със ситно нарязан пресен магданоз и 
малко суха чубрица.


МУСАКА С КИСЕЛО ЗЕЛЕ 

(предложение на Светла Маринова от Добрич) 
 

 Продукти: 750 гр. смляно месо, килограм и половина кисело зеле, 100 мл. олио, 1-2 глави 
кромид лук, 1 ч.л. червен пипер, 1 с.л. брашно, 2 яйца, сол и черен пипер на вкус. 
 Начин на приготвяне: Към смляното месо се прибавя ситно нарязаният лук, червения пи-
пер, брашното и половината мазнина. Сместа се посолява и се пържи 2-3 мин. В останалата маз-
нина се задушава няколко минути зелето, нарязано на ситно. В тавичка се нареждат на пластове 
месото и зелето, като се започне от месото. Ястието се залива с вода /да се покрие/ и се пече в 
средно гореща фурна. След като изври водата и омекне зелето, се прибавят разбитите яйца. Ясти-
ето отново се запича и се поднася поръсено с черен пипер.




ПЪЛНЕНИ ГЪБИ 
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен) 

 

 Продукти: 300 гр. гъби, краве масло, 200 гр. доматен сок, 150 гр. кашкавал, черен пипер, 1 
с.л. соев сос, 100 гр. маслини без костилки и сол. 

 Начин на приготвяне: Гъбите се измиват и се махат пънчетата. Маслините и пънчетата се 
нарязват на ситно и се объркват добре. С тази смес се пълнят гъбите и се нареждат в тенджера. 

Във всяка гъба се поставя парченце масло, а отгоре се наръсва със соев сос и черен пипер. Ястие-

то се залива с доматен сок. Най-отгоре се настъргва кашкавал. Гъбите се пекат в силна фурна и се    

сервират топли.   
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„ЛЕДЕНИЯТ ЧОВЕК“ УИМ ХОФ Е ПОСТАВИЛ 21 СВЕТОВНИ РЕКОРДА  

В КНИГАТА НА ГИНЕС. 

 Науката доказва, че той не е чудо на природата, а майстор на медитацията. Уим Хоф е ро-
ден на 20 април 1959 г. в Ситард, Холандия. Днес той е известен с прозвището „Ледения човек“, 
заради способността си да издържа дълго време на ниски температури, без това да се отразява на 
тялото му. Макар че често бива наричан „суперчовек“, самият Уим твърди: „Всеки може да се 
научи на това, което правя аз. Някои от най-изключителните му постижения до днес са: 
 –  Прекарва почти 2 ч. потопен в лед без промяна в телесната му температура (1 ч. 52 мин. 
42 сек.). 
 –   Стига до надморска височина 6700 м. по пътя към връх Еверест само по шорти. 
 –  Преплува разстояние от 66 м. под лед (всъщност, неофициално е успял да изплува цели 
120 м.). 
 –  Изкачва върха на планината Килиманджаро само по шорти. 
 –  Пробягва цял маратон в пустинята Намиб без консумация на вода. 
 Както зад много необикновени постъпки, зад случая на Уим стои раздираща лична драма. 
Самият той споделя, че самоубийството на психично болната му жена през 1995 г. го тласка към 
търсене на отговор на вечни въпроси. „Какво правиш, когато съпругата ти, която обичаш толкова 
силно, се самоубие? Не разбираш. Просто не разбираш. Нямаш никаква сила вече“, споделя Уим 
и допълва, че нещастието го мотивира. Една от причините му да използва тялото си за развитие 
на науката е, че се надява техниките му да спомогнат за лекуване на психични болести и травми. 
Методът се състои от три прости, но ефективни компонента: дихателни упражнения, концентра-
ция и излагане на студ. Той е развил специални дихателни техники, които поддържат тялото му в 
оптимално състояние и в пълен контрол при екстремни условия.  
 Въпреки че дишането в по-голямата си част е несъзнателен процес, на молекулярно ниво то 
участва в сложни химични и физиологични процеси. Техниката на Уим е базирана на дълбоко 
вдишване и непълно издишване. По негови думи, „като не издишваш напълно, стигаш до мо-
мент, в който остатъчен въздух се събира в белите ти дробове. След като повториш това 30 пъти, 
издишваш отново, без да влагаш усилие. Обаче този път не вдишваш веднага, а изчакваш, докато 
не усетиш, че тялото ти се нуждае от кислород. След това, целият процес започва отначало. Ма-
кар и да си започнал да усещаш лекота, отпускане и изтръпване, поредицата се повтаря няколко 
пъти. Дихателните техники на Уим Хоф влияят на съотношението между кислород и въглероден 
диоксид в кръвта в полза на кислорода. Повишената консумация на кислород прави дихателния 
метод на Уим ефикасен за увеличаване на издръжливостта. Освен това, повишената концентра-
ция на кислород за сметка на концентрацията на въглероден диоксид води до повишаване на ки-
селинността и става по-алкална. Киселинността на кръвта на здрав човек е около 7.4, но чрез ди-
хателните техники на Уим тя може да достигне киселинност 7.75. 
 Концентрацията и медитацията са от изключително значение за осъзнаване на вътрешната 
сила и неизменна част от МУХ (Методът на Уим Хоф). Вегетативната нервна система (наричана 
още „автономна“) регулира дейността на вътрешните органи – сърце, стомах, бели дробове и др. 
Нарича се „автономна“, защото се счита, че бива регулирана несъзнателно, независимо от ума. 
Научни изследвания от последните години сочат, че определени медитационни техники дават на 
човек контрол върху някои функции на автономната нервна система. Различното в техниката на 
Уим е, че тя увеличава нивата на кортизол, хормона на стреса, вместо да ги намаля и да води до 
релаксация, като повечето медитационни практики. Вместо в пасивно и отпуснато състояние, 
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упражненията за концентрация на Ледения човек поставят тялото в активно състояние и задейст-
ват механизма „бий се или бягай“. Това е причина за неочакваните резултати и високата издръж-
ливост на Уим. 
 Да контролираш имунната си система звучи фантастично. Може би Уим Хоф има по-особен 
организъм, различен от организма на останалите хора? Учените Питър Пикърс и Матиас Кокс са 
провели проучвания през 2014 г., за да разберат дали е възможно и други хора да влияят върху 
действието на автономната нервна система и на имунната си система чрез техниките на Уим Хоф. 
Те изследвали 12 доброволци, които в продължение на 10 дни практикували дихателните и меди-
тативните техники на Уим и били подложени на отрицателни температури. Изумително, резулта-
тите на групата доброволци се доближавали до тези на самия Уим. Излагането на тялото на мно-
го ниски температури е неизменна част от метода на Уим Хоф. Ако се върнем към експеримента 
на Пикърс, нивото на про-възпалителни молекули е дори по-ниско при потапяне на Уим в лед в 
съчетание с концентрация, в сравнение с нивото на същите молекули в кръвта му при нормални 
температури. В същото време, нивата на кортизол в кръвта на Уим били по-високи при              
минусовите температури. 
 „За мен, Бог е студ. Може да се каже така. Мисля за студа като за величествена сила. Прос-
то ми помага, тренира ме. Връща ме към природата, както е трябвало да бъде. И по този начин не 
просто устоявам на студа, аз обичам студа.“, казва Уим Хоф. „Студът е безмилостен, но и спра-
ведлив.“. Продължителното излагане на студ обикновено води до хипотермия и некроза на тъка-
ните. Няколко минути в ледено-студена вода са достатъчни за простудяване на тялото, а по-дълъг 
престой бързо води до загуба на съзнание и смърт. Хоф е поставил рекорд, оставайки потопен в 
лед в продължение на малко над 2 ч. Освен това, в научен експеримент от 2010 г. Хопман и коле-
ги са установили, че Уим е способен да издържи 80 мин., потопен в лед, с минимални промени в 
основната му телесна температура и без резки промени в кръвното му налягане или честотата на 
пулса му. Резултатите на Хопман показват, че причината е в трикратно увеличената скорост на 
метаболизма на Уим, водещ до повишено производство на топлина. 
 Обобщено, резултатите от проучванията до момента сочат, че МУХ би могъл да повлияе 
благотворно на хора, страдащи от: 
 - автоимунни заболявания – чрез МУХ имунната система може да бъде временно потисната; 
 - проблеми със сърдечно-съдовата система – укрепване на мускулите на сърдечните съдове; 
 - наднормено тегло и затлъстяване – продължителното излагане на студ спомага активиране 
на кафявата мастна тъкан, която гори повече калории, за да затопли тялото. 
 Ето и позитивният коментар на момче, участвало в един от курсовете на Уим: „Тренирах с 
Уим преди няколко години из полските планини. Преди това бях „балонено момче“, живеещо с 
астма, със смъртоносни алергии и с Феномена на Рейно (свръхчувствителност към студ). Бях 
алергичен към всичко и използвах инхалатора си по 4 или 5 пъти на ден. След две седмици тре-
нировки с Уим, проблемите със студа си отидоха, а алергиите са намалели и не съм използвал 
инхалатора си от тогава.“  
 Въпреки изредените възможни ползи, не бива да започвате да изпробвате метода на Уим 
Хоф на своя глава и без консултация със специалисти. Но бъдете внимателни, защото освен да ви 
научи на своите техники, Уим може да ви зарази с жаждата си за живот и нови               
предизвикателства. „Знаеш ли, хората мислят, че съм луд. Може би съм луд, но не заради техни-
ките си за дишане, не заради плуването си в студена вода, не заради безстрашието си към екст-
ремни предизвикателства.“ Всъщност Уим Хоф не се страхува от смъртта. „Страхувам се от не-
пълноценния живот.“ 

Източник: offnews.bg 
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 ЕВРЕЙСКИ МЪДРОСТИ 
 

Изпълнителите на закона са по-страшни от самия закон. 
Не бъди горчив, защото може да те изплюят. 
Ако завистливият е тъжен, то не е защото го е стигнала беда, а защото на някой му е провървя-
ло. 

Горко на този, който никой не обича, но се пазете от този, когото всички обичат. 
От две злини песимистът избира и двете. 
Лесно е да показваш характер, когато не ти показват тояга. 
И малкият човек може да има голяма сянка. 
Да не искаш е по-лошо от това да не можеш. 
Вземи назаем и загуби приятел. 
На евтин пазар ще си похарчиш всички пари. 
Ако искаш да се отървеш от някого, дай му пари назаем. 
Двама души не спят заради един дълг – единият докато го върне, другият – докато го получи. 
Приятеля получаваш безплатно, за врага си плащаш. 
Ако не можеш да хапеш, не показвай зъби. 
Не хвърляй камъни в кладенец, от който пиеш вода. 
Когато късметът се обърне, зъбите се трошат и от сирене. 
И малкият товар е тежък, ако трябва да го носиш надалече. 
Ако отиваш при шивач да ти шие дреха, първо виж той как е облечен. 
Когато проблемът е на много хора, това е половин утеха. 
По-добре сто пъти поискай, отколкото един път да вземеш без разрешение. 
Съседът не е за да го обичаш, а за да живееш в мир с него. 
Доброто се помни дълго, злото – още по-дълго. 
Лесно е да правиш добро, ако и ти се възползваш от него. 
Лесно е да обичаш човечеството, да обичаш човека е трудно. 
Добрата дума не струва пари. 
За доброто се отблагодари веднага, за злото – отложи за после. 
Бог е дал на човека две уши и една уста, за да слуша повече и да говори по-малко. 
Където има много думи, истината се губи. 
Кога вярват на лъжеца? Когато той самият казва, че лъже. 
Има голяма разлика между това да знаеш какво говориш и да говориш това, което знаеш. 
Този, който много говори, обикновено говори за себе си. 
Тайните си не доверявай дори на приятел, защото твоят приятел също има приятели. 
Влезе ли виното – тайните излизат. 
Полуистината е пълна лъжа. 
Когато си виновен, ти се струва, че всички за теб говорят. 
Умният яде, за да живее, глупавият живее, за да яде. 
Умният крие своя ум, глупавият демонстрира своята глупост. 
Децата и глупаците винаги говорят истината. 
Ако видиш мъдрец да говори с глупак, значи говорят двама глупаци. 
Всеки е много умен, когато става дума за чуждото нещастие. 
Когато не мислиш с главата си, резултатът се вижда по джоба. 
Има само две неща, за които да се тревожите – дали сте здрави, или сте болни. Ако сте здрави, 
то няма за какво да се тревожите. Ако сте болни – има само две неща, за които да се тревожите 
– дали ще оздравеете или ще умрете. Ако оздравеете, то няма за какво да се тревожите. Ако 
умрете – има само две неща, за които да се тревожите – дали ще попаднете в ада или в рая. 
Ако попаднете в рая, то няма за какво да се тревожите. Но ако попаднете в ада, вие ще бъдете 
толкова заети да се здрависате с всички приятели, че изобщо няма да имате време да се при-
теснявате. 

Източник: gnezdoto.net 
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АВТОКРАЖБА 

(криминална загадка) 
 

 — Точно тук беше закачена — каза Кукудов и извади ръка от джоба си, за да покаже място-

то. 

 За това инспектор Стрезов се досещаше и сам. На опушената стена ясно личеше едно широ-

ко светло петно, — а над него стърчеше гвоздей. 

 — Баща ми беше опак човек — продължи разказа си Кукудов. — Картината я искаха от На-

ционалната галерия; предлагаха да я закупят. „Не — запъваше се старецът. Тя ми е подарък от 

Майстора и не мога да се разделя с нея.“ Малко преди да почине, той страдаше от манията, че 

някой може да му открадне картината. Може би е имал съвсем определени основания, но аз не 

знам за тях. Дори я застрахова… И ето че наистина я откраднаха. 

 — Единствено картината ли я няма? 

 — Не. Липсват още една гривна, статуетка на Нефертити и комплект сребърни лъжички за 

чай, но те не са толкова ценни и изобщо не си заслужава да се залавяте с тяхното издирване. Зна-

ете ли, аз съм човек артист и с дребни неща не се занимавам, но на картината държа много. Не 

защото ще я закача на старото й място, а защото съм решил да я предложа на Националната гале-

рия. Тя е национална ценност! — с апломб продължи словото си Кукудов. — Можете да си пред-

ставите, неизвестен автопортрет на Майстора в цял ръст! 

 На вратата се позвъни. 

 Кукудов се извини и изтича да отвори. 

 „Старият Кукудов трябва да е бил твърде интелигентен човек“, помисли си Стрезов, докато 

разглеждаше добре подредените книги в библиотеката. Един дебел том от френската енциклопе-

дия „Ларус“ стърчеше малко по-напред от другите книги. Явно, някой наскоро го беше чел. 

 Когато Кукудов се завърна отново в стаята, той завари инспектор Стрезов задълбочено да 

разлиства френската енциклопедия. 

 — Бихте ли ми превели този текст? — помоли Стрезов, като посочи надписа под снимката 

със старинни оръжия. 

 — С удоволствие — не без известна нотка на превъзходство се съгласи Кукудов. — 

„Аркебуза — пушка с фитил, зареждана през цевта.“ 

 — А сега ми кажете къде е картината! — каза Стрезов. Той имаше всички основания да 

смята, че става въпрос за „автокражба“. 

 Какви са те? 
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