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1.BCI (brain-computer interface - мозъчно-компютърен интерфейс) технологии: 

Съвременната наука напредва с ускорени темпове към разработката на функционални 
BCI (brain-computer interface - мозъчно-компютърен интерфейс) технологии, т.нар. 
технологии за четене на мисли. Крайната цел на тези изследвания независимо от 
многото възможни приложения е да позволи на човек да комуникира с околния свят 
пряко чрез мислите си. "Дискавъри" класира BCI технологиите сред  най-големите 
научни открития на десетилетието.  

2.Първи стъпки в разработването на новите технологии: 

Първият свръхинтелигентен компютър, с който общуваме само мисловно, е факт 
2006г.. Устройството Berlin Brain-Computer Interface (BBCI) е съвместно дело на 
института "Фраунхофер" и Медицинския факултет към университета "Хумболд" в 
Берлин. Прототип на компютъра, разработен от създателите на формата MP3 и наречен 
“интелектуална печатна машина” (mental typewriter), беше представен на изложбата 
CeBit в Хановер през март 2006 г.Той е предназначен да помага на инвалиди, които не 
могат да ползват обикновения тип компютри с мишка и клавиатура.  
Устройството е така направено, че да печаташ текст на компютърния екран, като 
придвижваш курсора само с помощта на мисълта. Преди това обаче трябва да сложиш 
на главата си шлем с вградени електроди, измерващи електрическата активност в 
мозъка на принципа на електрокардиограмата. След като електродите в шапката 
уловят мозъчните сигнали, ги обработват и предават на компютъра, който пък от своя 
страна ги превръща в команди. Принципът на действие се базира на схващането, че 
мозъчната дейност отразява чисто ментални представи за определено поведение. 
Например идеята за това как си движиш ръката, за да достигнеш нещо.  
След като човек сложи електрическата шапка, трябва да си представи как мърда лявата 
или дясната си ръка. Така задвижва мисловно курсора по клавиатурата съответно 
наляво или надясно, за да достигне до желаната буква.  
Човек може да се научи да "щрака мисловно" по екрана на сензационния компютър за 
минути. Минаваш през съвсем кратък курс на обучение от около най-много половин 
час. Основният трик е да почнеш да си представяш 150-те основни движения, с които 
да движиш курсора. На устройството се пада тежката задача да разпознае активността 
в двигателната зона, която се намира в кората на мозъка. Тайната на успеха е заложена 
в алгоритмите, с помощта на които машината разкодира мозъчните образи, превръща 
ги в двигателни действия и задейства курсора. Те са изработени от учените във 
"Фраунхофер" и "Хумболд".  
Нова програма на американската Национална научна фондация (National Science 
Foundation – NSF)започва да финансира редица научни изследвания, имащи за цел да 
възстановят изгубените способности на напълно парализирани хора и страдащи от 
тежки дегеративни заболявания.Материалните резултат от инициативата може да бъде 
превъплътен в създаването на компютри, които могат да общуват вместо напълно 
парализираните под управление на техните мозъчни вълни, или  в роботи, изкуствени 



крайници, инвалидни колички или дигитални "аватари" изпълняващи ежедневни 
действия вместо тях. 

3.BCI технологии в помощ на шофьорите: 
  
Германците разработиха и друго приложение на устройството - интелигентен 
"помощник" на шофьора. Машинката може да улавя спонтанните реакции в мозъка и 
да поеме контрола върху автомобила, в случай че ситуацията стане рискована. 
Вече е възможно мобилният телефон да сигнализира бързо със звуков сигнал или 
вибрация, няколко секунди след като неочаквано сме се унесли в дрямка зад волана. 
Това лесно може да се установи по изменението на мозъчните ни импулси, което да 
бъде регистрирано от въпросния GSM. Подобни апарати вече са факт. През април 2008 
година на проведената в Лас Вегас CTIA Wireless Conference бяха демонстрирани 
първите прототипи с приложение на технологията на NeuroSky в телефоните на Nokia, 
които работят на принципа на обратната биологична връзка.  
Възможно ли е човек да управлява кола или боен самолет само със силата на мисълта? 
Американското министерство на отбраната инвестира 4 млрд. долара, за да развие 
подобен вид телепатия. С нейна помощ войниците на бойното поле трябва да могат да 
комуникират помежду си, без да говорят, само чрез анализа на нервни сигнали. 
Проектът се казва “Мълчалив разговор” (Silent Talk). 
Някои мозъчни тръстове са критични. Консултантският институт МИТРЕ Корпорейшън, 
със седалище във Вирджиния, смята, че нивото на технологиите още не е достигнало 
нужното ниво, за да успее подобен проект, особено за военни цели. Все още не е 
решен проблемът с това, че повечето системи отгатват човешките мисли само около 
70%.  
Учени от швейцарския институт École Polytechnique Fédérale de Lausanne разработиха 
уникален интерфейс Brain Machine Interface (BMI). Основната идея на швейцарските 
учени е да помогне на хората в неравностойно положение да водят нормален живот. 
Прочитайки мислите на лице в инвалидна количка, колата ще може да запали и 
потегли, без да е необходимо каквото и да е човешко движение. Системата на 
специализираните автомобили работи като проследява щателно дейността на мозъка, 
както и движението на очите. Наред с това, автомобилът ще има за задача и сам да 
анализира пътната обстановка и промените в околната среда. Именно по този начин 
намеренията и желанията на шофьора са предвидени и осъществени автоматично. 
Колата, която ще чете мислите и ще се движи сама, ще бъде произвеждана от Nissan. 
Nissan са на мнение, че най-важното пред тях и швейцарските учени е да съчетаят и 
обединят едновременно човешкия и изкуствения интелект на колата.  
По-рано тази година (2011г.) екип от немски учени представиха проекта си за 
автомобил, който може да завива надясно и наляво чрез подаването на команди 
посредством съзнанието на водача. 

4.Трениране на концентрацията и понижаване на стреса: 
 
Беше стартиран и проект за създаването на интерфейс, който да анализира различни 
биопараметри като движение и съсредоточаване на очите, за да се реализира по-
добро усещане на виртуалната среда. Тази технология не се нуждае от продължителна 
настройка – за 3-4 секунди програмата автоматично реагира на мозъчните импулси. 
Тази „биопрограма” би намерила приложение  и за трениране на концентрацията или 



за понижаване на стреса. В сътрудничество с наколко клиники се разработват 
програми, чието използване води до съсредоточаване. Всичко това ще е от полза на 
хората, страдащи от синдрома на разсеяност, хиперактивност, болните от епилепсия 
или с други нарушения на нервната система.  
 
5.Приложение на мозъчно-компютърните интерфейси в  живота на инвалидите: 
 

Технология, която да се командва само от човешката мисъл, би била страшно полезна 
както за хора, страдащи от парализа, при работа  с опасни материали, работа в лоша 
среда, дори в Космоса. През 2007 г. изследователи по проект Brain2Robot разработват 
роботизирана система, подобна на ръка, за чието управление се използват 
електроенцефалографични сигнали. Това устройство може да се използва от хора с 
нарушения в двигателната система, както и на много други да вършат работата си.  

В проекта, от който идва видеото, е постигнато едно доста интересно приложение на 
BCI: като регулират сами мозъчната си дейност, участниците са в състояние да задвижат 
цял робот, който може не само да ходи, но и да вдига разни дребни предмети.  

 

• http://www.youtube.com/watch?v=TQ7EOpPNQyw Direct Brain Control of a 
Humanoid Robot - video 

Инвалиди да задвижват количката си или протезите само с мисловно усилие, е 
задачата, която си е поставил Нилс Бирбаумер от университета в Тюбинген. За хора, 
които са почти напълно парализирани, това ще бъде огромно облекчение. За някои от 
тях невроните са единственото нещо, което все още могат да управляват в тялото си. 
Учените са доказали, че мозъкът на такива инвалиди реагира на различна музика, на 
познати лица или на граматически грешки. Японски учени описват в сп. “Неврон”, че с 
помощта на томография с магнитен резонанс са наблюдавали как мозъкът преработва 
образите. По-смелите казват, че така могат да се шпионират дори илюзии и сънища. 

6.Проектът intendiX на „Гугер Технолоджис”: 

Компанията на Кристоф Гугер “Гугер Текнолоджис” от австрийския град Грац е 
разработила система за четене на мисли, при която човекът, който подава командите, 
слага на главата си отново гумена шапка. В малките дупчици по нея се впръсква 
електропроводим гел до кожата на главата. Към шапката се включват осем електрода. 
Чрез усилвател снопът от кабели е свързан с компютър. Това е хардуерът. 



Подаващият командите сяда пред монитора, а на екрана се редуват буквите от 
азбуката. Човекът чака буквата, която иска да напише. Когато тя се появи, мозъкът 
реагира неволно с леко покачване на електрическото напрежение, около 15 
микроволта. Това е 100 000 пъти по-малко от батерия за джобно фенерче. Системата 
позволява на потребителите да създават e-mail съобщения, както и да управляват 
компютърни игри. Достъпна e за обикновени компютри, работещи под Windows, 
посредством комуникационно устройство, съвместимо с USB порта. 
Проектът е номиниран за европейската награда за достижения в областта на 
информационните и комуникационни технологии. 
Принципът на работа на устройството почива на добре познатата 
електроенцефалограма. Сивите клетки излъчват електроимпулси и те могат да бъдат 
измерени. Специалният метод на Гугер се казва Р300, тъй като неговият уред улавя 
колебания на напрежението, които се появяват 300 милисекунди след появата на 
съответната буква на екрана. 
По време на тазгодишното издание на CeBIT 2011 беше представено телепатично 
управлявания компютърен интерфейс intendiX на „Гугер Технолоджис”. 
Голямото предимство на intendiX е, че за разлика от досегашните системи за ЕЕГ 
анализ, решението на g.tec събира достатъчно данни само за 5 до 10 минути 
използване. Системата е предварително настроена да разпознава вариантите само на 
един основен мисловен модел, наречен P300 ERP (event-related potential), който се 
появява около 300 милисекунди след задаването на определен стимул – същата 
мозъчна вълна, която се генерира в мозъка на шофьор, като види светкането на 
стоповете на предния автомобил, например. 

• http://www.youtube.com/watch?v=5_1RlfdIwBU IntendiX on the market - video 

 
Решението intendiX може да бъде използвано например от инвалиди, способни да 
движат единствено очите си, за общуване с други хора, включително онлайн и в 
социалните мрежи. В допълнение към текстовите съобщения, системата може да бъде 
използвана като спусък за аларма, изпращане на е-мейл, за изпращане на команди към 
външни устройства. 

7.Новите технологии и развлекателния бранш: 



Новите технологии дават хляб на развлекателния бранш. По европейските сцени 
успешно гастролира оркестър, който свири на инструментите с новите безконтактни 
технологии.  
През 2007 г. С реализацията  на идеята за технология, която свързва човешкия мозък 
към един детайлно моделиран виртуален свят чрез brain-computer interface (BCI)се 
захващат две изследователски групи, обединени в общ консорциум, 
наречен PRESENCCIA. 
Първият екип е сформиран от изследователи в University of Technology (UT), Австрия. 
Неговата задача е да се научи да измерва и разпознава сигналите, идващи от мозъка, 
посредством електроди или импланти. Въпросните сигнали са от критична важност за 
осъществяването на връзката между човешки или животински мозък и компютър. 
Вторият екип, локализиран в University College of London (UCL), Великобритания, 
съсредоточава своите усилия върху създаването на виртуални светове. Целта на 
обединението е да реализира симулирана реалност, в която човек може да движи 
своето виртуално его единствено като си помисли за това. 
Системата, която разработват в PRESENCCIA, може да бъде обучена да идентифицира 
специфичните особености на невронната дейност в случаите, когато индивидите си 
представят, че ходят напред или че преместват ръката си. След това тези "записани" 
мисли могат да бъдат разпознати и активират компютърната симулация, караща 
виртуалния аватар да се движи напред, встрани или да извършва специфични 
действия. За целта е достатъчно обектът на изследването просто да седи в специална 
стая (намираща се в UCL), в която три от стените и пода са триизмерни екрани. 
Доброволецът трябва да носи и 3D-очила, които го потапят почти напълно във 
виртуалната реалност. 
Първоначално методът за свързване на човешки мозък с виртуална реалност е тестван 
от доброволец в добро физическо и психическо състояние. Изследователите искали да 
приложат системата и върху почти изцяло парализиран инвалид. Неговата задача била 
да "върви" към различни виртуални персонажи и когато стигне до тях, да ги изчаква да 
кажат "здравей". Парализираният доброволец успешно контролирал виртуалното си аз 
в около 90% от времето. Виртуалната реалност е на път да се превърне в популярен 
инструмент за физическо и психическо релаксиране. Новият метод може да предложи 
непознати досега възможности за рехабилитация. 
Според Кристофър Гугер от компанията Guger Technology, Грац, помогнала за 
разработването на ЕЕГ частта на проекта, е възможно технологията да бъде използвана 
за възстановяването на хора, които са претърпели апоплектичен удар. До него се стига, 
когато притокът на кръв в мозъка бъде ограничен. Причина за това може да е 
атеросклерозата, която блокира една артерия и част от мозъка престава да се оросява. 
До апоплектичен удар се стига и когато има спукване на кръвоносен съд в главата и 
кръвта проникне в мозъчната тъкан. Най-сериозните последици са различна степен на 
парализа, нарушения във вестибуларния апарат и проблеми при съсредоточаването. 
Екип от университета в Саутхемптън, Великобритания, воден от Кристофър Джеймс, 
използва BCI метода, за да третира пациенти, възстановяващи се след апоплектичен 
удар.  
Вече се продава играта "Майндбол", при която двама противници се опитват 
максимално да успокоят мозъчните си вълни. Този, който успее да направи трептенето 
им най-равномерно, изтиква топче навътре в полето на противника само с помощта на 
мозъчните си импулси.  



Дори компания като “Мател”, известна с куклите Барби, пусна на пазара играта 
“Майндфлекс”. Според рекламата тя е истински умствен маратон и тренира мозъка по 
съвършено нов начин. 
Как става това на практика: човек си поставя лента със сензори на челото. Има и кабел, 
който е свързан с нещо като мини голф игрище. С помощта на мисълта играчът 
балансира топче пред въздушна струя и трябва да го прекара през пластмасов обръч. 
Колкото по-добре успее да се съсредоточи той, толкова по-високо се издига топчето. 
“Мател” отказва да разкрие как работи играта. Експерти предполагат, че сензорите 
мерят мозъчните алфа вълни, които пулсират в мозъчната кора със скорост 10 за 1 
секунда.  

 

 
В края на февруари 2008 г. в Сан Франциско беше проведена най-мащабната 
конференция на производителите на компютърни игри Game Developers Conference. В 
нейните рамки технологията BCI беше анонсирана официално като перспективно 
направление в областта и беше представена като масова програма, достъпна 
навсякъде и по всяко време – като екстра към популярните PlayStation и Nintendo и в 
Интернет, смартфоните, дори в ръчните часовници. Фаворити сред конкуриращите се 
фирми са две млади иновационни компании: Emotiv Systems и NeuroSky, които имат 
различни подходи в приложението на невротехнологиите в игралната индустрия. 
Самата компания Emotiv Systems е създадена през 2003 година от двама учени: Алан 
Снайдер - професор по невробиология, и Нейл Уейст - един от първите създатели на 
биочипове. Днес компанията обединява повече от 40 сътрудници,  главният им офис се 
намира в Сан Франциско, а отделът за разработки и изследвания - в Сидни. 
Системата, разработена от Emotiv Systems, засича мозъчната активност, движенията на 
лицевите и други мускули, и ги превръща директно в действие на екрана. Така 
геймърите могат да разбиват лошите не с един клик, а само с една мисъл. 
Ако в любимата ви игра има гигантски камък, който блокира пътя, може да го 
повдигнете не със сложна комбинация от клавиши, а само като си помислите за това. 
Така могат да се повдигат виртуални камъни или да се поправят паднали виртуални 
мостове. 



Предложението на Emotiv се казва EPOC. Устройството е безжично и излиза на 
американския пазар края на 2008г. на цена 300 долара. То върви в пакет с игра, която 
да обучава геймърите как да местят виртуални обекти само с мисъл. Действието в 
играта се развива на магическа планина, където се провеждат практически 
упражнения. В играта се появяват масивните мегалити на Стоунхендж, а движенията на 
ръцете му управляват преместването на камъните - колкото по-тежки са те, толкова по-
голямо физическо усилие е необходимо. За да се построи подобен „виртуален” 
Стоунхендж са необходими около 2.5 минути, няколкостотин изразходвани 
килокалории и прототипът ЕРОС с BCI-интерфейс, продукт на американската компания 
Emotiv Systems. Софтуерът също се адаптира към начина на мислене на играча в 
зависимост от това колко бързо той трупа умения в концентрацията. 

 

 
 
Системата може не само да повдига виртуални камъни. Тя може да засича 
изражението на лицето на човек, както и емоционалните му реакции: усмивка, 
мръщене, намигване. Каквото прави човекът, същото прави компютърният герой. 
Устройството усеща дали ви е доскучало по време на дадена битка и пуска още 
противници или сменя музиката. Могат да бъдат разпознавани повече от 30 реакции. 
Чип вътре в устройството събира сигналите и ги изпраща по безжичен път към 
приемник, който трябва да е свързан към USB порта на компютъра. 
Геймърският продукт на Emotiv е версия на електроенцефалографите, които от десетки 
години се използват в медицината, за да записват мозъчната активност. 
Електроенцефалографите се използват също в изследователската работа, за да следят 
как мозъка планира дадено действие. Идеята е тези сигнали да бъдат предадени по 
компютърен път, така че напълно парализирани пациенти да могат да пишат 
съобщения. Emotiv прави нещо подобно - следи силата на ума, като получава 
информация и от мускулите.  
На пазара излиза и Neutral Impulse Actuator на OCZ Technology Group, който струва 169 
долара. Той има три сензора, които засичат електрическата активност главно от 
мускулите и я превръщат в команди на екрана. По този начин играчите могат да 
насочват накъде героя им да стреля само като погледнат натам с очи. Така печелят 
време и пестят усилието на ръцете си. 



Другата водеща компания в областта е NeuroSky - основана през 2004 година в Сан 
Хосе, Калифорния. Там са разработени и едни от първите достъпни за обикновения 
потребител биосензори. Използваната технология позволява само на един електрод да 
разпознае четири различни емоциоанални състояния на човека: внимание, медитация, 
безпокойство и сънливост. Продуктът е  пуснат на пазара края на 2008 година на 
съвсем достъпната цена от 50 $.  
Опростеното устройство, ниската цена и възможността да се съвместява с други 
програми и игри го правят особено привлекателен за любителите на компютърни 
забавления. Предложението на NeuroSky е програмен пакет от едноелектродни BCI-
алгоритми, които да се интегрират с всяка друга система- игра, компютър или 
смартфон. Бизнес стратегията на компанията е в опростяване на устройството, 
използвайки само един електрод. Kомпанията съществува от скоро, но са патентовани 
шест уникални продукта.  
NeuroSky представи в Япония на изложението Tokyo GameShow (2008г.) нова игра, 
позволяваща управлението на героите с помощта на мозъчни вълни. Концепцията е 
разработена в сътрудничество с друг пионер в тази област - Square Enix. 
Клаус-Роберт Мюлер, шеф на един от екипите към Техническия университет в Берлин, 
разработил уред, подобен на менталната пишеща машина на Гугер. Неговите 
доброволци не набират букви, а играят флипер със силата на мисълта си. Когато 
човекът мисли “дясно”, се задвижва лост, все едно задвижен от дясната ръка, и подава 
топчето за игра, без някой да е докосвал уреда изобщо. Мюлер работи в тясно 
сътрудничество с Джон-Дилън Хейнс, една от звездите в елитарния кръг на малцината, 
които могат да четат човешките мисли.Самият Хейнс в друг експеримент отгатва 
решенията на половината участници в експеримент цели 7 сек преди те да са 
задвижили лоста. Подсказали му го изображенията на мозъчната активност, 
предоставени от томограф. 

• http://fullmall.eu/video/93p7oDkA5WA/B2B-BrainToBrain-A-BCI-Experiment-May-
2009.html BCI experiment - video 

• http://www.youtube.com/watch?v=hQWBfCg91CU Neurosky project - video 

• http://www.youtube.com/watch?v=PH9N2-mLXzg&feature=related Mind controlled 
game controller - video 

8.3D без очила и разговор по телефон без звуци? 

През 2010г. година се забелязват две основни тенденции в изложението CeBIT в 
Хановер– усъвършенстване на 3D технологиите и управление на машини само с мисъл. 
Представени са 3D технологии, които позволяват триизмерно възпроизвеждане на 
видеокартина без нуждата от 3D очила. Според анализаторите гледането на 
триизмерна картина без очила е бъдещето. С очила едното око вижда картината, а 
другото – не, докато без очила, макар технологията да е по-сложна, ефектът е 
значително по-добър. Затова и повечето големи производители заявяват, че правят 



изследвания върху триизмерна картина без специални очила. Все още обаче 
технологията е в ранен стадий. 
Друга поразителна новост на CeBIT 2010 показва Технологичният институт на Карлсруе 
(Karlsruhe Institute of Technology, KIT). Това е технология, която позволява да се говори 
по мобилен телефон, без да се произнася и звук. Тя работи на принципа на 
електромиографията или казано иначе разчита и анализира електрическата активност, 
възникнала при движението на мускулите. Тази новост може да бъде много полезна 
при разговори на места, където трябва да се пази тишина, когато се предава 
конфиденциална информация по телефона, а също и при хора с увреждане на 
ларинкса или подобни заболявания. 
 

9.Композиторите пишат музика наум: 
 
Изследователи от Лондонския университет под ръководството на проф. Майк Гриърсън 
са разработили устройство, наречено “Brain Computer Interface for Music” (BCIM), което 
позволява на композиторите да съчиняват музика посредством силата на 
мисълта.Композиторът трябва само да помисли и нотата веднага се появява на екрана. 
Устройство фиксира неосъзнатото изменение на мозъчния сигнал и го отразява като 
нотен знак.По всяка вероятност устройството ще се използва от композитори, които 
имат нарушения и заболявания, които не им позволяват да музицират по 
традиционния начин. Токийски учени също са демонстрирали механичен манипулатор, 
който се управлява с помощта на сигнали от мозъка.  

 

10.Телевизор, управляван от човешки мисли: 
 
На изложението IFA 2011(Берлин), компанията Haier представи проект, представлява 
прототип на телевизор, който може да бъде контролиран от човешките мисли. 
Технологията позволява потребителите единствено да се сетят за намаляване на звука 
на своето устройство или да сменят канала, за да го направят в действителност. 
Атрактивната концепция все още няма официално име и се намира в начален етап на 
развитие. Като несъмнено проекта крие огромен потенциал да се превърне в 
следващата голяма революция в телевизионната индустрия, след изобретяването на 



дистанционното. Бъдещето развитие на технологията може да позволи на всички нас 
да не правим абсолютно нищо, за да контролираме своите телевизори, единствено 
чрез своите мисли. 
В реализирането на своя проект от Haier си сътрудничат с компанията NeuroSky Think 
Gear. В момента управлението на телевизорите се реализира, чрез поставянето на 
специални пластмасови слушалки, които трансформират и предават сигналите на 
мозъка към телевизора. За в бъдеще от компанията ще работят за подобряване на 
възможностите на технологията и интегрирането и в реални електронни устройства на 
пазара. 

• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_aFfSI8-dSM 
Neurosky Mindset – video 

11.Мястото на BCI технологиите в бъдещето: 
 
Безопасно ли е масовото използване на BCI? 
Много независими изследователи, учени и философи изказват скептицизъм по повод 
масовото навлизане на компютърните технологии в ежедневието ни. Повечето 
експерти считат, че BCI е отличен вариант за забавление на хора с ограничени 
възможности, но при масовата аудитория могат да възникнат проблеми с вниманието 
и концентрацията. Скоро могат да се очакват и усъвършенствани, а защо не и 
комерсиални, версии на телепатичните интерфейси.   
Новите технологии могат да бъдат приложени в много области и предимствата от 
тяхното използване тепърва ще се възприемат от хората. Постигнатите резултати от 
учените през първото десетилетие на XXI век са революционни и никой не може да 
оспори мястото на тези нови технологии в бъдещето. 

 

12.Използвани източници: 

•  data.bg 
• www.factor-news.net 
• www.parallelreality-bg.com 
• temanews.com 
• www.24chasa.bg 
• e-vestnik.bg 
• yavoryalachkov.blogspot.com 
• science.actualno.com 
• www.capital.bg  
• paper.standartnews.com 
• old.duma.bg  
• setcombg.com 
• pcworld.bg 



• www.hightechnews.eu 
• gramophon.coml 
• www.vsekiden.com 
• www.digital.bgl 
• svejo.net 
• news.sagabg.net  

 
 

  

 

 

 

 

 


