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МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА 
ПОКОРИХА СВЕТА НИ

* На 6 април тази година в 
хотел „Хемус” във Враца се със-
тоя поредният пролетен бал 
на Съюза на глухите в Бълга-
рия.

*  Повече от 120 членове на 
Младежката организация към 
СГБ, както и много официални 
гости,  бяха тук, за да пока-
жат устрема и жизнерадост-
та на младите хора, които 
искат да бъдат признати за 
активни и можещи членове на 
нашето общество.

През тази година Младежката 
организация към Съюза на глухи-
те в България постигна изключи-
телни успехи. Никога досега мла-
дите хора в СГБ не са били така 
уважавани заради техния плам 
и желание да покажат възмож-
ностите си. А красотата им – тя е 
неоспорим факт!

Разбира се, че ще споменем 
добрите думи при откриването – 
на  председателя на СГБ Николай 
Нинов, на Росица Караджова, 
председател на МОСГБ, на Диян 

Демиров, заместник председа-
тел и член на Управителния съвет 
на СГБ.

От името на ръководството на 
община Враца СГБ и МОСГБ по-
лучиха  поздравителен адрес от 
Калин Каменов, кмет на община 
Враца, и от Петя Долапчиева, за-
местник кмет. Всеки от тях изказа 
надежда –стореното досега да 
бъде надградено с ум, с  интелект 
и амбиция в името на бъдещето!

Продължава на стр. 4-5

* На 11 и 12 април тази го-
дина Майкрософт беше дома-
кин на годишна конференция в 
Microsoft Center в Брюксел, Бел-
гия (MSFTEU). 

* Целта на организатори-
те на европейската среща на 
върха „Свързване с Microsoft” 
беше да сподели пътуването 
за достъпност на Microsoft и 
да си сътрудничи за бъдещето 
на достъпността за хората с 
увреждания.

*  В нея участваха над 100 де-
легати от 20 страни.

* От страна на България 
присъства София Калинова, 
представител на Съюза на 
глухите в България, отговаря-
ща за политическите и меж-
дународните въпроси, която 
по време на участието си в 
конференцията излъчваше на 
живо видеоклипове в съюзната 
фейсбук страница. 

* В срещата участваха и 
представители на Европейския 
съюз на глухите.

При откриването на конферен-
цията организаторите от Май-
крософт  заявиха категорично, 
че включването и достъпността 

са приоритет за цялата компа-
ния: „И с повече от един мили-
ард души с увреждания в света, 
в Microsoft вярват, че достъпнос-
тта и включването са от същест-
вено значение за постигането на 
тяхната мисия за овластяване на 
всеки човек и всеки организация 
на планетата, за да постигнат по-
вече.” Джон Франк, един от лек-
торите, обобщи казаното с думи-
те: „Достъпността и включването 
са централни за постигането на 
нашата мисия – ако всички ра-
ботим заедно за нови решения 
за достъпност, няма граници, къ-
дето въображението може да ни 
води.” 

Продължава на стр. 7

Месец април беше един от най- 
забележителните за нашия съюз. 
Нямаше град или село в цялата ни 
Родина, където глухите хора да не 
бяха заедно, за да обсъждат  свои-
те успехи и своите проблеми. 

Добронамерено и с грижа всич-
ки искаха да са полезни за да е до-
бро бъдещето ни.  

Вярно е - не са леки времена-
та, в които живеем. Но вярно е и 

друго – че когато сме заедно мо-
жем много. И равносметката на 
свършеното го доказва. Някъде 
– нещата не са вървели по вода. 
Но пък предлагат планове и нови 
идеи. Другаде имат успехи – но 
пак с идеи за пътя напред.

На стр. 2-3 
днес четете за някои от 

отчетните събрания в ТО

Да достигнеш възрастта 45 годи-
ни, това означава зрелост, натрупан 
опит, мъдрост и решителност. В съ-
щото време младежкият плам е все 
така буен и с желание да не угасва.

Териториалната организация на 
глухите в Панагюрище достигна своята 
зрелост и през тази година те отбеляз-
ват 45 години активен съюзен живот. 
И ако някога членовете в Панагюрище 
да наброяваха много над сто човека, 
днес те са около сто. Неблагоприятни-
те икономически условия   тук остави-
ха своя отпечатък и принудиха много 
нечуващи панагюрци да потърсят пре-
питание в други градове или в чужби-
на. Въпреки всичко в ТО-Панагюрище 

не са престанали да участват в съюз-
ния живот – честват национални, ка-
лендарни и лични празници; органи-
зират си екскурзии из страната; всяка 
сряда клубът е отворен за членовете, 
които идват да потърсят съвет или да 
получат информация за най-новите 
социални промени; организират си 
беседи на различни интересни теми 
за бележити български личности, 
традиции, празници или исторически 
събития; грижат се за своите възраст-
ни и болни членове, като организират 
групови посещения. Стремят се да са 
сплотени и задружни, и да си помагат 
в това жестоко време.

Продължава на стр. 2

СРЕЩА НА ВИСОКО 
РАВНИЩЕ В БРЮКСЕЛ

ПРИКЛЮЧИ ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В 
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ

45 години териториална организация 
на глухите в Панагюрище

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

Омбудсманът 
на Република 

България:

Правилата за оценка 
на работоспособността 

ще ощетят хората с 
увреждания

На заседанието през април 
на Националния съвет за хора-
та с увреждания Мая Маноло-
ва, обмудсман на РБългария, 
заяви, че „предлаганите нови 
правила за оценка на рабо-
тоспособността ще ощетят 
част от хората с увреждания.” 

Защо? – 
четете на стр. 5 

Нашият 
живот в СГБ

 Продължаваме с пореди-
цата от представянето на жи-
вота и дейността през изми-
налата 2018 г. на членовете в 
районните организации. 

 В този брой четете за дей-
ността на районните органи-
зации на глухите в СТАРА ЗА-
ГОРА И ЯМБОЛ.

На стр. 7
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От стр. 1

Така сплотени и сърдечни бяха и в 
деня на годишното отчетно събрание, 
което се проведе на 10 април 2019 го-
дина. Въпреки желанието си много от 
панагюрци не можаха да дойдат поради 
здравословни причини. Председателката 
Радка Панайотова изнесе прекрасен до-

клад за дейността на ТО-Панагюрище за 
отминалата 2018 година, а Стойо Писков 
прочете проекто-програмата за 2019 го-
дина. Антоанета Бозаджиева, секретар 
на ТО-Панагюрище и органично свързана 
с глухата общност – синът ѝ е с увреден 
слух, честити на присъстващите юби-
лейния им празник и съобщи, че след-
ващата им сбирка ще бъде посветена на 
историята на организацията на глухите в 
Панагюрище – от създаването й до днеш-
ни дни. От ръководството на РО-Пловдив 
председателката Тилка Кайрякова на-
прави сърдечно поздравление за успех 
и дълъг активен съюзен живот на чле-
новете и организацията в Панагюрище, 
прочете и връчи поздравителен адрес на 

Радка Панайотова и пожела да са все така 
сплотени и всеотдайни. Нели Саркизова, 
социален сътрудник в РО-Пловдив, спе-
циално дойде на събранието, за да 
поздрави от страна на районното ръко-
водство членовете на Панагюрище с ня-
колко изпълнения с мимика и жест. При 
нейните изпълнения Радка Панайотова 
веднага скочи и се включи в импровизи-
рания концерт – стана весело и забавно, 
и много емоционално. Беше истинско 
удоволствие да ги гледаш! Веселието и 
забавата се пренесоха и на скромната 
почерпка, която се състоя в малко ресто-
рантче близо до клуба. Уредбата, донесе-
на от Пловдив за изпълнението на Нели 
Саркизова, беше инсталирана веднага, 

а Радка Панайотова извади книга с бъл-
гарски любовни хитове и диск към него 
– сами можете да си доизградите карти-
ната на тези весели изпълнения…

Ето така, със страст, песен на уста 
и воля живеят хората в Панагюрище. 
Продължават да раздават светлина и до-
брота, и да градят историята на територи-
алната организация. Пожелаваме им да 
са все така усмихнати и загрижени един 
за друг, да са сплотен колектив и да ги 
виждаме на регионалните и национални 
мероприятия!

Честит юбилей, приятели! 
Тилка Кайрякова, 

председател на РО Пловдив

45 години териториална организация 
на глухите в Панагюрище

На 06.04.2019 година териториалната организация на 
глухите в Смолян проведе своето годишно-отчетно съ-
брание. То се състоя в залата на планетариума, която ни 
беше предоставена от директора Марияна Хаджигенче-
ва, за да я използваме безвъзмездно, както и осигурена 
така необходимата озвучителна уредба със съдействие-
то на Николай Мелемов, кмет на Смолян. От ранни зори 
съюзните членове и гостите заприиждаха като за праз-
ник на това събрание. Всички се посрещаха с ръкуване 
и прегръдка от ръководството и се настаняваха в уютно 
подредената зала.

Събранието се откри от организационния секретар 
Юлия Милева, която предложи ръководство от председа-
тел и протоколчик и чрез гласуване се прие единодушно.

Гости на събранието бяха Тилка Кайрякова, председа-
тел на РО на глухите в Пловдив; Драгомир Драголов, ко-
ординатор на РО-Пловдив и Христина Гъркова, преводач 
на жестов език. Бяха поканени и присъстваха също така 
Светла Асенова, главен експерт г-жа в дирекция „Соци-
ално подпомагане” и Таня Чаушева, главен специалист в 
НОИ. 

С едноминутно мълчание почетохме паметта на почи-
налите съюзни членове и колеги, след което организа-
ционният секретар поздрави всички присъстващи и по-
жела успешна, активна и ползотворна работа.

Изчетеният доклад беше достатъчно изчерпателен – 
подробно беше представена разностранната дейност на 
организацията за изминалата година и бяха подчертани 
мерките и приоритетите за  работата през настоящата го-
дина, а също и решаването на част от проблемите в полза 
на слухово увредените хора.

През изминалата 2018 г. бяха подпомогнати социално 
слаби, нуждаещи се членове и семейства, като няколко 
от тях бяха настанени в общински жилища; за безработ-
ните се издейства назначаване на работа по различни 
програми; осигури се безплатна топла храна по домовете 
на лежащо болни и възрастни членове.

Както всяка година, така и тази се наблегна за абони-

рането на членовете за вестник „Тишина”, от който всеки  
получава своевременно точна, компетентна и много по-
лезна информация. ТО-Смолян също така редовно полу-
чава вестника и всеки, който проявява интерес, може да 
го прочете в клуба.

Със специални покани от кмета на града към нашата 
организация участвахме в много общински мероприятия: 
Майски културни тържества, Орфееви празници, концерт 
на родопската певица Валя Балканска и др. По инициати-
ва на областния управител Недялко Славов присъствахме 
при обсъждането с предложения относно новия закон за 
социалните услуги. Взехме участие в няколко много по-
лезни за нас семинари; присъствахме  и на лекции, изне-
сени от здравни експерти на теми „Здравословно хране-
не”, „Наднормено тегло”, „Вредите от тютюнопушенето” 
и др. Споменаха се и двете прекрасни екскурзии, които 
си организирахме с преспиване до Кръстова гора през 
юни и до Одрин през октомври. 

Отново се обърна внимание на проблема с липсата 
на жестови преводачи и необходимостта от компютър-
но обучение на някои членове за осъществяване на кон-
такти и информационна връзка чрез интернет.

Докладът беше изслушан с голямо внимание и инте-
рес от присъстващите. Много от хората направиха изказ-
вания и поднесоха благодарности към ръководството на 
РО-Пловдив и организационния секретар на ТО-Смолян.

Председателят на РО-Пловдив Тилка Кайрякова се 
представи официално пред всички в залата. Разказа на-
кратко своята автобиография и изрази задоволството си 
от добрата организация, от присъствието на толкова мно-
го хора, гости и представители на НОИ, „Социално подпо-
магане” и журналистката Росица Примовска. Подчерта, 
че е впечатлена от дейността и работата на ТО-Смолян, 
която е най-голямата териториална организация, чиито 
членове са разпръсната по отдалечени села и местности: 
„Аз съм вашия представител в София, когато трябва да 
защитя правата ви или да спомогна за решаване на про-
блемите. Необходимо ни е да имаме специалисти по 
български език, които да знаят и нашия жестов език. Това 

беше причината да избера тази специалност – българска 
филология. Като член на УС на Националната асоциация 
на преводачите на жестов език, също защитавам вашите 
интереси, за да имате преводачи, които да идват да ви 
помагат във всеки един момент. И, накрая бих искала да 
ви пожелая да сте все така организирани, дейни и спло-
тени - защото само когато сме сплотени, може да се пре-
борим с нашите проблеми!”

Юлия Милева отново взе думата да благодари на всич-
ки, които уважиха с присъствието си мероприятието, бла-
годари за хубавите думи отправени към нея от членовете 
и гостите.

От името на цялата организация бяха изказани бла-
годарности за Драгомир Драголов, който работи всеот-
дайно за съюзното дело, проявява търпимост, човешко 
отношение, отзивчивост и винаги навреме ни информи-
ра относно новоизлезли законови и нормативни доку-
менти, съобщения, насоки и други полезни за нас неща. 
През есента на 2018 г. двамата, заедно с Красимир Альов, 
съдействаха и подсигуриха средства за закупуването и 
монтирането на климатик в клуба ни, който беше крайно 
необходим. Сърдечно благодарим и на Тилка Кайрякова 
за прекрасното представяне и изказване, което беше удо-
волствие за всички нас да изслушаме. Благодарни сме и 
на Христина Гъркова за прецизния и точен жестов пре-
вод; на Нели Саркизова за отговорното отношение към 
организацията ни; на прекрасната журналистка Росица 
Примовска за заснетия репортаж по време на събрание-
то и излъчен по местната телевизия „Фотон-К”.

В заключение, г-жа Милева заяви, че няма да се допус-
не отстъпване от стъпалото, на което е стъпила организа-
цияга, а всички заедно ще продължим да вървим напред 
и нагоре, въпреки трудното време.

Пожелахме си здраве и късмет, пролетно настроение и 
по-добри дни за всеки един от нас. Накрая беше раздаде-
на закуска на всички.

Юлия Милева, организационен секретар на ТО на 
глухите в Смолян    

Годишно отчетно събрание в Смолян
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В ПЛОВДИВ

В ТО-ДОБРИЧ

Приключи отчетната кам-
пания по териториалните ор-
ганизации на район Пловдив и е 
време, както за равносметка, 
така и за нови планове.

Отчетните събрания на тери-
ториалните организации, които 
се намират извън Пловдив, пре-
минаха с почти стопроцентно 
присъствие на членовете. В това 
отношение ТО-Карлово държи 
челната позиция, където при-
съствието беше пълно сто про-
цента, като всеки член плати и 
членския си внос за настоящата 
2019 година. На второ място е 
Ракитово, следвано от Доспат  и 
Златоград. Над петдесет процен-
та присъствие се отчете в Смолян 
и Пазарджик, като в Смолян оби-
чайно идват около 80 членове, 
но поради причината, че тази 
година събранието се проведе 
в съботен ден, присъстваха 65. 
За съжаление поради недобра 
комуникация от страна на коор-
динатора на РО-Пловдив се до-
пусна тази неприятна ситуация. 
Четирите ТО на територията в 
град Пловдив нямаха такава ак-
тивност, както тези извън града, 
което за поредна година показ-
ва, че членовете тук свикват с 
неангажиране към своите задъл-
жения, но пък редовно си търсят 
правата и изказват недоволство, 
без да са взели участие в живота 
на териториалната си организа-
ция. 

Трябва да се отбележи, че поч-
ти навсякъде хората са заинтере-
совани от динамично менящите 
се социални промени. На всяко 
едно събрание беше повдигнат 
въпросът както за новите соци-
ални помощи, така и за чл. 51. В 
Панагюрище Соня Узунова спо-
дели проблеми за негативното 

отношение на ТЕЛК комисията в 
Пазарджик, където те ходят, за-
щото е най-близкото им място. 
В Смолян имат остра нужда от 
обучен преводач и естествено 
запитаха дали и как може РО-
Пловдив да направи обучителен 
курс по жестов език. Курс по жес-
тов език или брошури поискаха и 
в ТО-Ракитово. Отговори им се, 
че Съюзът на глухите в България 
предоставя на членовете си реч-
ници по български жестов език 
на символични цени. В Доспат и 
Златоград клубовете са общин-
ска собственост и, за съжаление, 
ползваните помещения са много 
малки, едва побират членовете, 
които присъстват над 50%. Това 
създава неудобство всеки път 
при провеждането на годишните 
отчетни събрания. Достатъчни са 
за седмичните сбирки, но когато 
се провеждат по-големи меро-
приятия, е некомфортно. Хората 
желаят съдействие от страна на 
РО-Пловдив за издействане на 
по-големи помещения. В ТО-
Асеновград Гюлфидан Кършева 
изказа недоволство от факта, 
че всяка година става на събра-
нията и се изказва, прави пред-
ложения, но не вижда тяхното 

реализиране впоследствие. Това 
говори за лоша комуникация 
между секретаря и председателя 
на ТО-Асеновград. Задължение е 
на всеки секретар на ТО да впис-
ва предложенията в плана за 
дейност, а после с помощта на 
председателя да ги реализира. 
Може би поради причината, че 
ТО-Асеновград е близо до РО-
Пловдив, както и поради факта, 
че секретарят се намира в офиса 
в Пловдив, се приема, че асе-
новградчани са част от пловдив-
ските изяви, но това не е така. Те 
са отделна териториална орга-
низация и следва да изпълняват 
проектоплана си самостоятелно.

Освен споделяне на пробле-
мите, хората изказваха и жела-
нието си за сплотеност и съпри-
частност. На отчетното събрание 
на ТО-Южен Петко Петков изказа 
голямата си болка от деленето на 
млади и стари, чуващи/тежкочу-
ващи и глухи. Трябва да призна-
ем, че това не е само проблем 
за Пловдив, това е национален 
проблем. Всяка една от страни-
те е права и всяка греши, нами-
рането на баланс е отговорност 
на всеки един от нас. Г-н Петков 
предложи да се правят повече 

мероприятия, това ще сплоти хо-
рата; да се говори по-малко и да 
се действа повече. Да не се гово-
ри зад гърба на ръководството, а 
да се споделя, да се пита, да се 
поддържа двустранна активна 
комуникация. Да се идва в клу-
ба лично, индивидуално, да се 
уважават хората. Не можем да не 
се съгласим, че изказването на 
Петко Петков е точно и правди-
во. Хората имат желание да се 
включват в мероприятия – нався-
къде имаше предложения да се 
правят повече екскурзии из стра-
ната и чужбина, това означава, 
че хората искат по-разнообразна 
съюзна дейност и са готови да се 
включват в такива мероприятия. 
Ето, в Златоград на събранието 
решиха да направят екскурзия 
до Пловдив, за да видят Стария 
град. Нетърпелива членка попита 
кога ще се направи екскурзията и 
тозчас се избра дата. Желание за 
участие има, трябва да се стигне 
до реализацията.

Не може да се подмине и фа-
ктът, че в ТО-Ракитово секретар-
ката Величка Стоева беше пока-
нила гости – Албена Пелева, со-
циален работник от центъра по 
рехабилитация в Ракитово, как-

то и Нина Димова, председател 
на общинския съвет в Ракитово. 
В Смолян секретарката Юлия 
Милева пък беше поканила ди-
ректорката на „Социално подпо-
магане” в Смолян Таня Чаушева, 
както и Росица Примовска – жур-
налистка от местния вестник. В 
интерес на истината г-жа Милева 
впечатли и с изключително добра 
организация преди и по време 
на събранието, блестящ доклад 
и чудесна проекто-програма. То 
премина на много високо ниво 
и ние от РО-Пловдив заслужено 
я аплодираме за високия й про-
фесионализъм.

Всеки един от секретарите на 
териториалните ни организации 
заслужава похвала и благодар-
ности, че въпреки напредналата 
възраст и крехкото си здраве, 
са всеотдайни и, както казваме, 
държат фронта. Наше задълже-
ние е обаче да облекчим неле-
ката им задача и да им съдейст-
ваме при всеки един възникнал 
проблем. Това и още много неща 
си обещахме, и дано обещанията 
не останат голословни, а намерят 
своя щастлив край.

Тилка Кайрякова, 
председател на РО-Пловдив

Териториалните организации се отчетоха успешно

Отново на път

Събранието протече делово и стегнато при 
предварителния дневен ред. От 52 членове при-
състваха 35, понеже имаме членове в чужбина, но 
си плащат редовно членския внос. Имаше трима 
отсъстващи по извинителни причини. Жестовият 
превод беше осъществен от координатора на РО 
Радка Стойкова, за което сме много благодарни. 
По отношение на отчетния доклад нямаше комен-
тари и изказвания. При обсъждането на плана за 
дейността на организацията повечето от участни-
ците взеха отношение и се изказаха – най-вече от-
носно предстоящата екскурзия, която традицион-
но провеждаме всяка година. Най-активни бяха 
обсъжданията по т. 3, отнасяща се до проблемите 
и текущите въпроси, свързани с ремонта на клуба 
и липсата на новите членски карти, които ще ни 
трябват скоро. Един от въпросите, който също бе 

дискутиран оживено, бе за надписа, който показ-
ва, че тук има организация на глухи. Предишният 
надпис няма да може да се ползва, тъй като след 
санирането на сградата е взето решение с цел за-
пазване на мазилката, да не се монтират външни 
табели. Ръководството на РО-Варна обясни под-
робно, че ще се поръча надпис върху самозалеп-
ващо фолио, което да се постави от вътрешната 
страна, на прозорците.

Накрая се взе решение всички поставени въпро-
си да бъдат написани в докладна записка до РС на 
РО Варна и УС на СГБ, което вече е направено. Ос-
тава да видим резултатите. 

Събранието приключи спокойно и всички при-
състващи се почерпиха с голяма и много вкусна 
торта от председателя на РО-Варна Диян Демиров.

Петя Митева, председател на ТО-Добрич

Активно участие 
на членовете при обсъжданията

Въпреки дъжда и лошото 
време, на 14 април сутринта 36  
съюзни членове на ТО на глухи-
те в Сливен, заедно с приятели 
от Ямбол, се отправиха отново 
на път – до заветния връх Шип-
ка, а после и на Бузлуджа; на-
края и до Етъра.

На Бузлуджа времето ни из-
ненада със сняг, но успяхме да 
разгледаме историческата забе-
лежителност и си направихме 
снимки за спомен. След това с 
голямо нетърпение и вълнение 
се изкачихме по стъпалата до 
паметника на връх Шипка. Раз-
гледахме музея и преживяхме 
отново историческите битки на 
Шипка. С възхита и почит дълго 
след това по време на пътува-
нето ни до етнографския музей 

„Етъра”, близо до Габрово, си 
говорихме за героизма и само-
жертвата на българските опъл-
ченци и руските воини. 

В етнографския музей раз-
гледахме старинните занаят-
чийски работилнички, закупи-
хме си сувенири и пак си напра-
вихме много снимки за спомен 
със скъпите ни приятели. 

Обратно на път за Сливен 
посетихме и църквата „Златни-
те кубета” в село Шипка. Къс-
но следобед, въпреки дъжда, 
премръзнали, но с много ра-
дост и затоплени с голяма лю-
бов в сърцата, се прибрахме по 
родните си домове.   

Живка  Димова, 
координатор на РО-Ямбол
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Празникът беше великолепен! С богата програма на наши изпълнители, с томбола 
с предметни награди  и с една прекрасна изненада – изпълнения на детския ансам-
бъл за народни танци при читалището във Враца.

СГБ и МОСГБ благодариха на всички тези хора, които участваха в програмата на 
бала: на  Ивайло Спасов от Враца, който представи прекрасен  етюд „Риболов”. На 
Силвана Павлова и Росица Караджова, които изпълниха с мимика и жест  две песни: 
„Приятелство се подарява” и „Чудеса”. И още една прекрасна песен, „Бяла въздиш-
ка”, представена  великолепно от Росица Караджова, която „взриви” залата с бурни 
аплодисменти.

Водещи програмата на бала бяха Мария Косева, отговорник по социално-битова 
и дейност на МОСГБ  и Митко Якимов, активист. Василен Грозев, секретар на МОСГБ, 
бе фотограф, а Вилдана Демерджиева, отговаряща за туризъм и спорт в  МОСГБ,  бе 
организатор на игрите и въпросите  за цялата програма на вечерта.

МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА ПОКОРИХА СВЕТА НИ

В началото на април се проведоха две значими съби-
тия, свързани с кариерното развитие на хората с увреж-
дания. За едното от тях разказваме подробно в матери-
ала „Среща на високо равнище в Брюксел”, а другото 
представяме с настоящите редове.

На 15 април в хотел „Маринела София” в столицата, 
за втора поредна година в България големи български и 
международни организации предоставиха възможност 
на хора с различни възможности (с ТЕЛК и без ТЕЛК) да 
станат част от техните екипи в рамките на кариерния фо-
рум „Равенството значи повече”. Повече 30 големи бъл-
гарски и международни организации отразлични сек-
тори, сред които  банкиране, финанси, IT, услуги, бър-
зооборотни, телекомуникационни и много други, взеха 
участие във форума тази година. 

Националната информационна кампания се провеж-
да под патронажа на президента на Република България 
и с подкрепата на Столична община. В миналогодишно-
то издание на форума JAMBA, Ernst and Young Bulgaria 
и Сдружение „Маринела” направиха първата крачка за 
включване и интеграция на хората, които имат различ-
ни възможности и потенциал. Събитието, продължило 
в рамките на целия ден, бе посетено от миналогодишни 
участници, които споделиха, че са открили своето работ-

но място именно тук, през изминалия април. В официал-
ното откриване на форума вчера се включиха Мина Вла-
димирова, директор на дирекция „Социални дейности” 
към Столична община и Елеонора Пачеджиева директор 

на дирекция „Политики за хората с увреждания”, които 
насърчиха присъстващите компании и изразиха своята 
подкрепа към инициативата. Организаторите бяха под-
готвили и специални изненади, свързани с предстоящи-
те обучения на JAMBA и партньорските организации.

„Кампанията ни, казаха от JAMBA, е предназначена за 
всички заинтересовани страни – гражданите, които имат 
желание да са активна част от обществото с желание за 
положителна промяна; бизнеса; институциите и хората с 
различни възможности. Щастливи и благодарни сме на 
всички посланици, които застанаха зад нашата кауза и 
гордо заявиха, че равенството наистина значи повече, а 
също и че няма значение дали си с различни възмож-
ности, или не. Независимо от това всички сме равни и 
можем да бъдем успешни спортисти, артисти, музикан-
ти, ИТ специалисти, общественици и какво ли още не, но 
преди всичко – хора!”

Програмата на кариерния форум включваше изложе-
ние на компаниите, в което те представяха своята дей-
ност и съответно – какви са работните позициите, които 
предлагат. Събитието беше наистина масово посетено, а 
интересът към него – голям. 

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимка фейсбук страницата на JAMBA

Кариерен форум в София
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Още на предишното заседание през март Мая Мано-
лова подчерта, че с нейния екип имат подготвено пис-
мено становище, което е изпратено. Тя очерта няколко 
основни препоръки и притеснения, а именно по отно-
шение на глава „Индивидуална оценка на потребности-
те”, където счита, че липсват съществени части за съдър-
жанието и формата на оценката като документ — като 
реквизити, формуляри и кой ги създава тези формуляри. 
Счита също така, че не е ясно защо остава формалният 
подход и единствено при необходимост човекът с ув-
реждания да бъде посещаван в дома, за установяване 
на нуждата от подкрепа. И, че следва да се предвиди, 
месечната финансова подкрепа да се изплаща в рамки-
те на месеца, за който е отпусната. Необходимо е да се 
предвиди възможност хората с увреждания да избират 
коя от двете регистрации – за настоящ или постоянен 
адрес, желаят да бъде използвана за упражняване на 
правата им. Предлага в чл. 66 да се предвиди възмож-
ност за писмено информиране на гражданите в случа-
ите, в които са издадени заповеди за изменение или 
спиране на месечната им финансова подкрепа. Също 
така обърна внимание, че е необходимо е да се разреши 

въпросът с финансирането на поддръжката на кохлеар-
ните импланти, да се адаптират експлоатационните сро-
кове на медицинските изделия и помощните средства, 
да се прецизира процедурата за подбор на кандидати 
в Съвета за наблюдение, както и да бъде облекчен реда 
за получаване на помощни средства, приспособления, 
съоръжения и медицинските изделия (ПСПСМИ).

По думите й близо осем хиляди пациенти са били 
ощетени заради новите правила за оценка на работос-
пособността от август 2018 г. - когато се приеха, до де-
кември 2018 година.

Манолова подчерта, че всеки, който се нуждае от 
оценка на работоспособността, както и на вида и сте-
пента на увреждането му, трябва да премине през ин-
дивидуална оценка, като това е единственият начин за 
реформа на системата. Ощетените, според Манолова, 
трябва да имат възможност да се явят на преосвиде-
телстване.

Организациите на хората с увреждания не приеха 
предложенията, направени от Министерството на 
здравеопазването, за нови промени в Наредбата за 
медицинската експертиза.

Публикацията подготви Петра Ганчева

Омбудсманът на РБългария: 

ПРАВИЛАТА ЗА ОЦЕНКА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА ЩЕ ОЩЕТЯТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Председателката на МОСГБ Росица Караджова връчи поименни  грамоти на 
всички организатори и доброволци, които направиха това събитие. Грамоти по-
лучиха и  председателя на СГБ и заместник председателят на СГБ.  Всички си на-
правиха  една обща снимка за спомен, която ще украсява в бъдеще  на нашата 
„Стена на славата”.

 Младежката организация направи и страхотна изненада – красива чаша с надпис 
„Национален пролетен бал на СГБ, гр. Враца” с двете лога на СГБ и МОСГБ,  която 
беше подарена от младите хора на Николай Нинов, председател на СГБ. А той беше 
изключително очарован и щастлив, че е получил прекрасен подарък.

Балът на младите продължи до среднощ – с приятелството, с веселието, с красота-
та и с истинска привързаност един към друг.

Всъщност – вижте снимките. Думите са наистина излишни.

Росица Караджова, 
председател на МОСГБ
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В своето слово по повод предстоящите европейски избори, Ан-
тонио Таяни, председател на Европейския парламент, казва: 
„От 23 до 26 май гражданите на всички държави членки на ЕС ще 
изберат своите представители в новия Европейски парламент. Тези 
граждани на ЕС внимателно ще оценят кандидатите и програмите, 
преди да вземат решения, които ще оформят бъдещето на нашия 
континент и нашата роля на световната сцена през идните години. 
Именно през следващите няколко месеца нашите граждани ще 
преценяват как и какво прави Европейският съюз, за да ги защита-
ва, да създава нови възможности и да отстоява своя авторитет на-
вън. Те ще очакват отговори на въпроси, свързани с миграционните 
потоци, сигурността, околната среда и заетостта. Трябва да работим 
упорито, за да запознаем гражданите ни с резултатите, които чле-
новете на ЕП постигат ежедневно, като предложението за реформа 
в областта на убежището, близкото сътрудничество с Африка, бор-
бата с тероризма, антидъмпинговите мерки за защита на работните 
места в Европа, търсенето на отговорност от интернет гигантите и 
защитата на личните данни.

От 2017 година поставихме Европейския парламент – единстве-
ната пряко избрана институция на ЕС – в центъра на дискусията за 
бъдещето на Европа. Правителствените ръководители се срещат с 
нас редовно, за да ни запознават с вижданията си. Това доведе до 
оживени дебати, които ще положат основата за подобряването на 
европейския проект.

Същевременно приветствахме над 8 000 млади хора в Страсбург 
и 800 хора в Брюксел, което ни даде възможност да научим повече 
за очакванията и опасенията на следващото поколение, но най-ве-
че за това как заедно да постигнем напредък за Европа.”

Като граждани на ЕС, в предстоящите евроизбори активно тряб-
ва да се включат и хората с увреден слух не само в България, в це-
лия Европейски съюз. За целта Европейският съюз на глухите 
(ЕСГ), съвместно с Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ) 
и Европейския форум на преводачите на жестов език (ЕФПЖЕ) 
поде мощна кампания за достъпност, в която основната теза 
е, че глухите хора не могат да бъдат изключени от правото си 
да гласуват по свой избор.

В тази връзка председателят на ЕСГ Марку Йокинен е раз-
пространил писмо, с което всеки човек с увреден слух може да по-
сочи своя избран представител и да изпрати писмото си. В текста 
на писмото се казва: „Правото на участие в политическия живот, 
включително правото да гласува, е едно от основните права на все-
ки гражданин на Европейския съюз (ЕС). Възможността за активно 
участие в политическия живот и гласуване е в основата на всяко 
демократично общество; лишаването на хората от това въз основа 

на увреждане представлява форма на дискриминация. Като страна 
по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ 
на ООН), ЕС е задължен да гарантира, че хората с увреждания се 
ползват с равнопоставеност пред закона (член 12) и пълноценно 
участие в политическия живот (член 29).

Тези права също са защитени от членове 21 (недискриминация), 
26 (интеграция на хората с увреждания), 39 (право на гражданите 
да гласуват и да бъдат избирани в избори за Европейски парла-
мент) и 40 (право на гражданите да гласуват и да бъдат избирани 
в общински избори) от Хартата на основните права на ЕС. Пълно-
ценното участие на хората с увреждания в обществото е също така 
ключов елемент от Европейската стратегия за хората с увреждания.

Участието в изборни процеси зависи от достъпа до информация, 
обикновено по радиото, телевизията и интернет, както и чрез пе-
чатни материали. 

Политическите партии следва да предоставят своите програми 
и другите материали за кампанията в алтернативни формати, отра-
зяващи нуждите на хората с различни видове увреждания, вклю-
чително лесна четимост, видеоматериали със субтитри или превод 
на езика на знаците, Брайлова азбука и едър шрифт. Политическите 
партии могат освен това да увеличат възможностите на хората с ув-
реждания да участват в техните дейности, като предприемат стъпки 
за по-голяма достъпност на своите прояви, например като проверя-
ват достъпността на местата за събиране и предоставят превод на 
езика на знаците.

Уебсайтовете следва да се проектират в съответствие със 
стандарта на ЕС за достъпност EN 301549, а медийните продукти 
могат да станат по-достъпни чрез субтитри, превод на езика на 

знаците и аудио описания, за предпочитане съгласно стандар-
тите на ЕС.”

В изпълнение на директивата за достъпност, отскоро в България 
е създаден нов уебсайт, който помага на всички, желаещи да гла-
суват за евроизборите, на следния адрес: https://www.evropeiski-
izbori.eu/

В него е посочено, че „гласуването се извършва в конкретни из-
бирателни секции, определяни спрямо постоянния адрес на граж-
даните според документите за самоличност. Възможно е гласуване 
и в избирателни секции спрямо настоящия адрес, но е нужна пред-
варителна регистрация при съответната общинска администрация 
по настоящия адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да 
упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, но трябва да заявяват 
желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Изключе-
ния при гласуването по постоянен адрес са възможни за студенти 
и ученици. Повече информация може да получите на сайта на Цен-
тралната избирателна комисия: https://www.cik.bg/

Датата на евроизборите в Република България е 26 май.”
Публикацията подготви Петра Ганчева

От стр. 1

Джесика Рафуз, програмен мениджър и адвокат по заетост-
та, беше категорична в изявлението си: „Нуждаем се от разноо-
бразие! Нуждаем се от хора, които са различни по способности, 
разнообразни в мислите си!”, каза „Това наистина прави всички 
нас по-добри, защото се учим от тези, които не са непременно 
еднакво мислещи като нас.” Стремежът на Джесика е техноло-
гиите и техният потенциал да дадат възможност на хората с ув-
реждания да постигнат повече във всички аспекти на живота. 
Откакто работи в компанията, Джесика е шампион по включва-
не на хора по програмата за наемане. Тя подчерта, че: „специал-
но търсим хора с увреждания, за да се присъединят към екипа 
ни, с които да приведем в действие техните уникални умения. 
Наистина е страхотно да бъдеш част от това движение!”

А Джени Лей-Флъри, специалист-експерт в компанията, за-
яви: „Ние сме на път и продължаваме да се учим и да растем, 
докато вървим напред. Надяваме се, че споделяйки това, което 
сме научили, другите организации и хора с увреждания могат 
да се изградят и усъвършенстват като личности въпреки  своето 
увреждане, чрез програмите за приобщаване и наемане, като 
така намаляват нивото на безработицата при хората с увреж-
дания.”

По време на конференцията участниците в нея споделя-
ха и развиваха уменията си за продукти на компанията. Про-
грамата на конференцията включваше темите: „Достъпност в 
Майкрософт”, „Модерно работно място и съвременен живот”, 
„Включване и наемане на таланти с увреждания”, „Ангажи-
ране с клиенти”, „Политики за повишаване на достъпността” 
„Изследвания за достъпността”, „Игри и Xbox”, „Ангажиране 
на НПО, заключение и обратна връзка”, „Мрежово приемане” 
и „Панаир на продуктите”. По време на конференцията бяха 
предоставени възможности за жестов превод, а също и пре-
вод на живо на всичко, което се говореше, в текст, като текстът, 
оцветен в жълто, се появяваше в горната черна част на екрана 
на сцената. За целта организаторите използваха продукта на 
фирмата Microsoft Translator, който дава възможност да се въз-
произвежда реч в реално време, да се превеждат разговори и 
дори да се изтеглят езикови пакети с AI, които да се използват 
офлайн (за съжаление, въпросното приложение все още няма 
български език).

На срещата на високо ниво присъстваха както клиенти, така и 
партньори, работодатели. Инженерните екипи на фирмата-ор-

ганизатор демонстрираха продуктите й и илюстрираха опции 
за достъпност и как продукти като Microsoft Translator могат да 
помагат на хората с увреждания в ежедневния си живот. Накрая 
се състоя кариерен панаир с работодатели и кандидати в Puget 
Sound.

Основната мисия на организаторите – да се даде възмож-
ност на всеки човек и организация на планетата да постигне по-
вече, като се предоставят опитът и обслужването на експертите 
на фирмата в услуга на хората с увреждания, беше повече от ус-
пешна – получи се обратна връзка с много от участниците, кои-
то поискаха да се включат в обучение за характеристиките на 
достъпността на представените продукти на фирмата. В отговор 
на голямото търсене, от фирмата се ангажираха да стартират 
ежемесечен сериал от уеб семинари за всеки клиент с позна-
ния за достъпност. Всеки месец ще се представя интерактивно 
онлайн събитие, където всеки клиент с увреждане можете да 
научи за най-новите функции за достъпност на Microsoft, съвети 
за производителност в училище и на работа, или пък за техно-
логии, които дават възможност за по-независим и пълен живот. 

Компанията има специален екип за набиране на талантливи 
и квалифицирани кандидати с увреждания, в който е включен 
мениджър на програмата, осигуряващ приобщаването при на-
емане, провежда обучение на интервюиращи, консултации за 
настаняване и осигурява свободни позиции при наемане. Кан-
дидатите с увреждания могат да достигнат до този екип чрез 
изпращане до имейл адреса dcareers@microsoft.com. Също 
така има и екип в университета на Microsoft Redmond, където 
могат да осигурят жестови преводачи на американски жестов 
език за служителите с увреден слух. От компанията могат да 
сключат и договор с 10 преводачи, 4 агенции на ASL преводачи 
и предоставяне на субтитри. Освен това компанията може да 
подпомогне намирането на квартира, а също предоставянето 
на медицински и помощни услуги, които включват: модифика-
ции на работната среда, устройства и софтуер за помощни тех-
нологии, модифицирани графици на работното и свободното 
време, разрешение за ползване на служебни животни, услуги 
на жестов преводач и помощ при пътуване, ако лицето е с до-
пълнително увреждане.

Петра Ганчева, по данни от twitt er.com/Microsoft EU, с 
любезното съдействие на Мириам Нери от центъра на 

Майкрософт в Брюксел
Снимки  ©Meltingprod - Nicolas Peeters и Microsoft 

СРЕЩА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В БРЮКСЕЛ

АКТУАЛНО

Европейски избори – 2019: с право на достъпност и включване
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СТАРА ЗАГОРА
Организационната дей-

ност в началото на отчетната 
година започна с провежда-
нето на събранията с члено-
вете на РО и на ТО. Клубът за 
социални контакти в РО беше 
посещаван редовно всяка 
сряда от членовете, които 
осъществяваха социални кон-
такти чрез активна комуника-
ция помежду си – разменя-
ха информация, обсъждаха 
идеи, споделяха мнения, по-
лучаваха социални консулта-
ции и др. По предварително 
съставена програма с тях се 
провеждаха и социални дис-
кусии на различни теми, които 
са отворени – на тях присъст-
ваха и други съюзни членове, 
които се интересуват от про-
явата. Другите клубове – на 
младежите и любителите-фо-
тографи, туристите и шахма-
тистите, също организираха 
и проведоха свои инициати-
ви. Освен провеждането на 
организационни събрания с 
членовете на градските орга-
низации и на ТО, на които им 
се предоставя информация за предстоящите национални, регионални и местни 
организационни прояви, се осъществиха и традиционното честване на Велик-
ден; майските празници; Деня на детето;  участието в националния събор по 
спортен риболов и в националния семинар с ръководствата на РО и на клубове-
те на жените. ТО по места също отбелязаха традиционно Великден, майските и 
юнските празници. Проведени бяха освен организационни и изборни събрания 
с членовете на градските организации, ТО и РО. 

Културна дейност: по традиция от години в клуба се провеждаха чествания 
на юбилейни годишнини, рождени и именни дни; честваха се Бабинден, Три-
фон Зарезан, Деня на влюбените, Баба Марта, Трети март, Осми март; Велик-
ден, Гергьовден и др. народни празници; обсъждаха се и се дискутираха проме-
ните в наредбата за отпускането на месечната добавка за социална интеграция 
и целевите помощи по чл. 51 от ППЗИХУ; членове на РО и ТО взеха участие в 
пролетния бал в Сливен с конкурс за мис и мистър и др. ТО по места също от-
белязаха традиционно Бабинден, Трифон Зарезан, Баба Марта и пр. В края на 
годината се организираха и проведоха традиционните коледно-новогодишни 
празници в РО и ТО. 

Туристическа и спортна дейност: в началото на лятото 30 членове, включи-
телно и риболовците, взеха участие в националния събор по спортен риболов 
на язовир „40-те извора”. През юли членовете на РО и ТО отбелязаха тради-
ционно Деня на СГБ. 70 туристи на районната организация участваха в нацио-
налния туристически събор на СГБ в Паничище. Двама шахматисти от РО взеха 
участие във второто държавно първенство по шахмат. 

Социална дейност: ежемесечно членовете се подпомагаха при попълването 
на различни молби и документи за батерии, слухови апарати, социална оцен-
ка, ТЕЛК, ТОЛЕК, карти за безплатно паркиране в „Зелена зона”, членски карти, 
детски добавки, интеграция, пенсиониране и декларации за защита на личните 
данни. Периодично, съгласно правилника на СГБ, се предоставяха социални по-
мощи на нуждаещите се членове и се извършваха жестови услуги на тези, които 
имат нужда от лечение при лични лекари и специалисти, при нотариус, в съда, 
в болницата, общината и други институции. 

За цялата 2018 г. бяха проведени 115 прояви, в които се включиха 4 592 
членове, включително с тези, на които бяха предоставени социални ус-
луги.

Нашият живот в СГБ
Продължаваме с поредицата от представянето на живота и дейността през изминалата 2018 г. на членовете в районните 

организации. В този брой четете за дейността на районните организации на глухите в Стара Загора и Ямбол.

ЯМБОЛ 
Организационна дейност: 

началото на отчетната 2018 
г. основно бе посветено на 
организирането и провежда-
нето на отчетните събрания 
в ТО и РО, а също и на под-
готовката и провеждането на 
националния конкурс за мис 
и мистър мистър „Тишина” с 
пролетен бал в Сливен. Със-
тояха се отчетните събрания в 
ТО и РО; а клубовете за соци-
ални контакти в Ямбол и Сли-
вен бяха посещавани редовно 
от членовете, като те споделя-
ха помежду си лични пробле-
ми и радости, мнения по раз-
лични теми от обществения 
и съюзен живот, обсъждаха 
съюзния вестник „Тишина” и 
местната преса, ползваха ин-
тернет, за да осъществяват ви-
деожестови разговори с при-
ятели от България и от света, 
гледаха телевизия, получава-
ха помощ от координатора и организационния секретар при възникнали лич-
ни и семейни проблеми, а също така им се оказваше помощ и съдействие при 
попълването на различни молби и документи. В продължение на три дни през 
февруари съюзни членове от Сливен и Ямбол, заедно с младежи от МОСГБ, 
участваха в зимен лагер и обучителен семинар в Пампорово. Трима представи-
тели на РО-Ямбол взеха участие в националния семинар на СГБ през юни. Про-
ведоха се и изборните събрания, а на 03.10.2018 г. съюзни членове от Ямбол и 
Сливен участваха в анкета  на „Алфа Рисърч” по важни за глухите въпроси. 

Културна  дейност: по повод Осми март 40 членки  от Ямбол и 25 от Сливен се 
събраха да отбележат заедно празника, а на 17 март членове от цялата страна 
се включиха в провеждането на националния конкурс за „Мис и мистър „Тиши-
на”-2018 с пролетен бал в Сливен. На 29 март група членове посетиха постанов-
ката „Юнаци с умни калпаци” в драматичния театър в Ямбол, като им се осигури 
жестов превод на живо. В клубовете на РО и ТО част от членовете отбелязаха 
Великден и Гергьовден. На 21.11. в клуба в Ямбол д-р Русева изнесе беседа, в 
която запозна съюзните членове с проблемите и лечението на ставните болести; 
по повод международния ден на хората с увреждания – 3 декември, съставът 
за синхронно пеене към РО участва в концерта на сдружение „Гайтани”; а в на-
чалото на декември членове от ТО-Сливен и Ямбол, заедно с приятели от други 
районни организации на глухите проведоха коледно-новогодишни празненства. 

Туристическа и спортна  дейност: 50 съюзни членове от Ямбол и Сливен се 
включиха в екскурзия до град Одрин; по повод 12 юли, деня на СГБ членовете 
на РО и ТО осъществиха екскурзия до Несебър; 64 съюзни членове участваха в 
националния туристически събор на СГБ в Паничище, като посетиха на връщане 
минералния курорт Сапарева баня и Рилския манастир. 

Социална дейност: Целогодишно и периодично на съюзните членове беше ока-
зано помощ и съдействие при попълването на документи и заявления за отпускане 
на средства за целева помощ по чл. 51 от ППЗИХУ за жестов превод; слухови апара-
ти; социална оценка; ТЕЛК; детски добавки; интеграция; пенсиониране; а също и на 
тези, които имаха нужда от превод при посещение на лични лекари и специалисти, 
при нотариус, в съда, банки, болница, община и др. Беше оказано съдействие на 
работещите съюзни членове с решения на ТЕЛК да ползват полагащите им се права 
за отпуск и за освобождаване от ДОД; а също и на тези, които търсят работа – на 
9 членове им се помогна да започнат работа; по програмата „Родители в заетост” 
беше подпомогнато едно младо семейство с малко дете. 

Общият брой на проведените инициативи и прояви за отчетната 2018 
година е 305, като в тях участваха 5 588 членове, включително с подпомог-
натите със социални услуги.

Публикацията подготви Петра Ганчева
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Отговор от бр. 7

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка: 1. Голям плавателен 
съд (мн. ч.). 2. Вид рибарска лодка. 3. Старинен испански танц. 4. Постоянен посетител 
на магазин, заведение и пр. 5. Машина за добиване на електрически ток. 6. Момче, 
прислужник в хотел, ресторант и други, за изпълнение на леки поръчки. 7. Опера от 
Георги Атанасов. 8. Герой на Петко Р. Славейков от поемата „Изворът на белоногата”. 
9. Според гръцката митология – бог на Слънцето, изкуствата и красотата. 10. Облага, 
изгода, придобита без труд. 11. Човекоподобна маймуна. 12. Млечен сок, получаван от 
каучуковото дърво. 13. Вид американска маймуна с брада и бакенбарди.

Съставила: Василка Кирова

КРЪГОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

РЕЦЕПТИ ЗА ВЕЛИКДЕНСКИ СЛАДКОТИЙКИ ОЧИТЕ – НАЙ-КРАСИВАТА ЧАСТ ОТ НАС

 Велина приготвя хрупкави 

МЕДЕНКИ 
ПО ТРАДИЦИОННА РЕЦЕПТА

и ги украсява с крем „Роял”, 
вид белтъчна глазура.

Пробвайте и вие рецептата:
Продукти: 
2 яйца, 1чаена чаша олио, 1 чаена чаша пуд-

ра захар, 1 кафена чашка мед, 1 чаена лъжичка 
сода за хляб, 1 чаена лъжичка канела, брашно, 
колкото поеме (около ½ кг). 

Приготовление:
Разбивате яйцата и олиото. Най-добре е да из-

ползвате миксер, а ако нямате – тел за разбиване 
или пък с вилица. Добавяте пудрата захар и меда 
и отново разбивате много старателно. Пресява-
те брашното и заедно със содата и канелата го 
добавяте лъжица по лъжица към яйчената смес. 
Докато сместа е по-рядка, бъркайте с миксера 
(телта/вилицата), а след като се получи тесто, го 
извадете от купата и месете с ръце. Ако е нужно, 
добавяйте още брашно, докато се получи  сред-
но твърдо тесто, то трябва да се отделя лесно и 
да не оставя по ръцете. Оформете от готовото 
тесто топчета с големината на маслина, или пък 
разточете тестото (с дебелина около 0,5 см) и из-
ползвайте формичките, които си имате вкъщи. 
Печете фигурките в предварително загрята на 
180 градуса фурна върху хартия за печене. Те са 
готови, когато придобият лек розов цвят. 

Изчакайте да изстинат и ги украсете с цвет-
ната глазура според фантазията си.

Тони пък ни предлага нещо, което е записа-
ла и приготвила от престоя си в Германия. 

ПАНДИШПАНОВ СЛАДКИШ

Тя го приготвя във форма за печене, наподо-
бяваща агне. И затова го нарича „Великденско 
агне”. Но ако нямате такава форма, можете да 
я замените с друга, в която сладкишът да из-
глежда също толкова атрактивно и вкусно.  

Какво е необходимо за това пандишпанено 
агне: 

Продукти: 6 яйца; 200 г. ванилова захар; 200 
г. пшенично брашно; масло; разтопен шоко-
лад или кувертюр.

Приготовление: с тел за разбиване на яйца, 
разбийте едно цяло яйце и 5 жълтъка със захар-
та, докато се получи светла и гладка смес. След 
това яйчената смес внимателно се сипва в пре-
сятото брашно. Отделно се разбиват белтъците 
на твърд сняг и се прибавят към яйчено-захар-
ната смес с брашното, като се внимава белтъч-
ният сняг да не спадне. Намазва се формата, 
в която ще печем сладкиша с олио или масло. 
Изсипва се сместа в нея и се пече на предвари-
телно загрята фурна на около 180 градуса. След 
25 минути сладкишът би трябвало да е готов, 
но е добре да боднем с клечка за зъби среда-
та и ако излезе чиста, значи може да изключим 
фурната. След изключването на фурната отво-
рете вратата и оставете да изстива в тавичката 
за около пет минути. После извадете сладкиша, 
но внимателно, защото е много чуплив.

През това време пригответе заливката, като 
разтопите на водна баня голямо парче шоко-
лад или течен кувертюр. Поставете сладкиша 
на решетка, а решетката – над мивката, или 
пък над по-голяма тавичка. Заливаме сладки-
ша със заливката, докато напълно се покрие. 
Преместете го после на плато за сервиране, но 
едва след като заливката е изстинала напълно.

За вас специално 
за празника записа:  Петра Ганчева

Великден е! 
Да подсладим  трапезата!

Наред с традиционния ароматен козунак и великденските яйца, към сла-
достта на празника можем да добавим още радост и със специално приготве-
ни домашни десерти.

Ето какво ни предлагат две наши читателки: 

Нашите очи са тези, които 
най-точно показват нашата 
възраст, здравословно и емо-
ционално състояние. Те могат 
да бъдат най-красивата част 
от нас, независимо от възрас-
тта ни, ако се грижим за тях 
правилно и навреме.  

Кожата около очите е по-тън-
ка, нежна и по-чувствителна и 
грижата за нея изисква специ-
ално подбрана козметика, спо-
ред проблема. Освен правилно 
подбрания козметичен продукт, 
необходимо е да се внимава 
за наличие на ароматизатори и 
предизвикващи алергия състав-
ки в козметичния продукт. Добре 
е тези кремове да се поставят в 
хладилника. Факт е, че ниската 
температура подпомага облекча-
ването на подпухналостта. 

От голямо значение в грижата 
за очите е и правилното и здра-
вословно хранене, почивката и 
активният начин на живот – раз-
лични видове спорт, разходки на 
чист въздух. 

Най-често срещаните пробле-
ми, свързани със здравия и кра-
сив вид на очите са тъмни кръго-
ве, подпухналост, прекалено суха 
кожа в областта около очите, коя-
то е причина за дълбоки бръчки, 
дори и в ранна възраст. 

Тъмни кръгове – причините 
могат да бъдат недостатъчно сън, 
прекалена пигментация, лип-
са на достатъчно мастна тъкан, 
както и недостатъчна почивка. 
В този случай е препоръчително 
да се използват продукти, които 

изсветляват кожата; продукти с 
висок слънцезащитен фактор. 
Разбира се с развитието на но-
вите технологии, съществуват и 
процедури като лечение с лазер, 
химически пилинг и др., които са 
ефективни. 

Подпухналост – обикновено 
се дължи на някакъв здраво-
словен проблем, като недобра 
обмяна, задържане на течно-
сти, злоупотреба със сол, и, 
разбира се, стресът и умората. 
Специалистите препоръчват в 
тези случаи да се използват ко-
зметични продукти за очния кон-
тур, които съдържат кофеин. 

Прекалено суха кожа – причи-
ните са недобра грижа за кожата, 
недостатъчна употреба на течно-
сти, понякога стрес, умора или оп-
ределен здравословен проблем.

И разбира се, като любител 
на алтернативните методи – до-
машна козметика и спортът, 
който вече споменах, препоръч-
вам редовно, профилактично 
да се правят компреси на очи-
те. Прекрасен ефект се постига 
с отвара от лайка, липа, сок или 
резенчета от краставица и други 
природни продукти. 

Здравите и красиви очи означа-
ват преди всичко здраво тяло и по-
зитивен поглед на живота! Всеки 
проблем си има решение, нали?

Нека се погрижим за нашите 
очи с внимание и обич!  

Мария Димитрова

Как да се грижим 
за чара им?


