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ТРЕТО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ ЗА ГЛУХИ

СЕРИОЗЕН ТУРНИР ПРИ
ЗАВИДНА КОНКУРЕНЦИЯ
* От 10 до 12 май тази година в София се проведе Третото
държавно първенство по шах
за глухи – за мъже и жени.
* То беше организирано в сътрудничество между Съюза на
глухите в България и Спортната федерация на глухите в
България, и с финансовата подкрепа на Министерството на
младежта и спорта.
* Първенството премина
под ръководството на председателя на СГБ Николай Нинов,
републикански и олимпийски
шампион по шах.
* Главен съдия на първенството беше Веселин Георгиев – четирикратен олимпийски шампион по шах, трикратен – индивидуално и еднократен олимпийски шампион – отборно.
* 21 състезатели при мъжете и 8 състезателки при жените премериха сили и умения в
турнирите.
* Най-добрите ще участват
в националния отбор по шах
на България в Зимните олимпийски игри „Дефлимпикс” през
декември.
На стр. 4-5

ОТНОСНО ЦЕЛЕВАТА
ПОМОЩ ЗА ЖЕСТОВ
ПРЕВОД ПО ЧЛ. 51 ОТ
ОТМЕНЕНИЯ ЗИХУ
Уважаеми членове на Съюза на глухите в България,
От 1 януари 2019 година
влезе в сила новият Закон за
хората с увреждания (ЗХУ), в
който текстът за целевата помощ за жестов превод по чл.
51 от стария ЗИХУ липсва.
Загрижено за правото на
своите членове на ползване
на равнопоставен достъп до
комуникация и информация
на всяко едно ниво в обществения живот, ръководството
на Съюза на глухите в България (СГБ), заедно с ръководствата на Националната
асоциация на сляпо-глухите
(НАСГБ) и Националната асоциация на преводачите на
жестов език в България (НАПЖЕБ), отправи писмено запитване относно помощта за
жестов превод до Министерството на труда и социалната
политика (МТСП).
Продължава на стр. 3

Отчетна кампания в СГБ

Съобщение
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ,
Управителният съвет на
Съюза на глухите в България свиква на
31 май 2019 г. (петък), от 10 часа

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на пълномощниците на СГБ,
което ще се проведе в сградата на СГБ в
София, ул.”Денкоглу” 12-14, при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Отчетната кампания в системата на
Съюза на глухите в България е вече в
своя заключителен етап.
В тези дни в районните организации се
провеждат годишните събрания на пълномощниците, на които се обсъждат успехите и проблемите в съюзната ни работа.
Няма да скрием – някъде успехите са
безспорни, дават надежди и нови пориви за активност и амбиция. Другаде – са
по-малки, но заслужено се коментират,
за да се видят и да се преодолеят проблемите, които са спъвали работата.
Днес на стр. 2-3 Ви представяме
информация за първите (по дати)

1. Отчет за дейността на Съюза на глухите
в България през 2018 г. и бюджета за
2018 г.
2. Отчет за дейността на Централната
контролна комисия на СГБ.
3. Приемане на програма за дейността на
Съюза на глухите в България през 2019 г.
4. Приемане на бюджета на Съюза на
глухите в България за 2019 година.

отчетни събрания в районните организации. В следващия брой очаквайте
с интерес всичко и за останалите отчетни събрания в страната.

Поканват се всички членове на събранието
на пълномощниците да вземат участие. При
липса на кворум, на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия
ден от 11.00 часа, на същото място и при
същия дневен ред.
УС на СГБ

2

ТИШИНА

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

21 май 2019

Отчетна кампания в СГБ
В РО -Пловдив

Дни за равносметка и нови планове

Всяка година в системата на
Съюза на глухите в България районните организации отчитат
своята дейност, правят равносметка на изминалата година
и залагат нови планове за дейността си.
В районната организация на
глухите в Пловдив годишното
отчетно събрание тази година
се състоя на 4 май. Представителите на териториалните организации дойдоха от близко и
далече, за да споделят своите… Четенето на докладите и програмата минаха гладко и
спокойно, след което се даде пауза за кратка почивка и почерпка с кафе и чай. Втората част беше по-оживена и интересна, защото делегатите и гостите имаха възможност
да вземат отношение по докладите и програмата. Както винаги, първоначално никой
не искаше да стане пръв да изкаже своите мисли, но след първото престрашаване от
страна на Величка Стоева, сякаш се отприщи бент и заваляха изказвания, предложения,
мнения. На подиума застанаха Нели Делиева, Гюлфидан Кършева, Мария Косева, Вилдана Демерджиева, Живко Спасов, Пенка Георгиева, Юлия Милева, Красимир Альов,
Димитрия Мудева, Стойо Писков, които направиха градивни изказвания и предложения. Беше приятно да се гледа как младите имат желание да се включват активно в
живота на организацията и пълни с идеи и ентусиазъм правеха многобройни предложения.
За нас е положителен показател желанието на младежите за активен съюзен живот, това говори за подем и осмисляне на необходимостта от задружие в малката ни
общност. Надяваме се ентусиазмът им да не секне пред пречките, които ще срещнат
по пътя си. Организацията се нуждае от младите така, както младите се нуждаят от организацията ни, т. е. взаимно необходими са си и взаимно обвързани. В РО-Пловдив е
необходимо да се обърне повече внимание на младежите и младите хора, както за да
има бъдеще, така и да има продължение културният и социалният живот.
Другият голям проблем, който Живко Спасов очерта, е членската маса. Той изтъкна,
че е необходимо да се работи за привличането на глухите хора към организацията, да
не се държат хората в изолация и в неведение от възможностите за добър културен и
социален живот. Според него първи приоритет на РО-Пловдив трябва да бъде борбата
за глухи членове. Ръководството на РО е на същото мнение и няма спор, че това трябва
да се превърне не само в политика на районната ни организация, а на национална политика на СГБ. Особено слабо място е, че не се обръща достатъчно внимание на децата
с увреден слух. Някак свикнахме Асоциацията на родителите с деца с увреден слух да
поемат ангажимента за детското развитие и спряхме да отделяме нужния ресурс в тази
посока. Това е необходимо да се поправи.
Пенка Георгиева, Нели Делиева, Вилдана Демерджиева и Мария Косева изтъкнаха,
че е необходимо да се правят повече вътрешни мероприятия с по-мащабен характер,
т. е. с участници от всички ТО, подопечни на РО Пловдив. Да се организират концерти
на местно ниво за членовете по определени значими поводи, какъвто е 3 декември.
Тук трябва да признаем, че те са прави и следва да насочим внимание и в тази посока.
Хората изпитват нужда да се събират не само в клуба, а и извън него в приятни и отпускащи дейности.
Годишното отчетно събрание премина в конструктивен диалог, за всеобщо задоволство на всички ни.
Тилка Кайрякова, председател на РО-Пловдив

След него председателката на контролната ревизионна комисия Лилия Грашева
прочете отчетния доклад и тъй като нямаше изказвания, се премина към следващата
точка от дневния ред – проекто програмата за дейността на РО през текущата година,
представена от Петър Тричков, който подкани присъстващите пълномощници за идеи и
предложения по програмата.
И в този момент се отприщиха изказванията – на Борислав Денков, председател
на ТО-Благоевград, на Мария Стоицева, организационен секретар на ТО-Кюстендил и
след тях и на част от присъстващите в залата пълномощници. Дискутираха се предимно
проблемите, свързани с набирането на млади и активни членове и липсата на млади
работници в предприятието „Тих труд”; провеждането на различни инициативи, извън
заложените в проекто програмата; все по-трудното намиране на спонсори.
Дадена бе и думата на управителя на предприятието „Тих труд” Пламен Кръстев, който разказа за все по-успешния напредък на предприятието, което, в сравнение с другите „Тих труд”, има положителен приход не толкова от наеми, колкото от производствената си дейност, а нарасналият брой на поръчките дава възможност на работниците да
печелят повече. Но и неговата болка е именно липсата на млади кадри, които да бъдат
обучени и да повишат производството.
Оказа се, че има желаещи да постъпят на работа от другите градове, но са затруднени от факта, че трябва да си търсят квартира или да пътуват, като разходите за това
никак не са малки. Проблем са и неподходящите часове на тръгване и връщане на автобусите, като за различните градове различните фирми подхождат към въпроса с карти
с намаление по различен начин и това също възпира младите хора от други населени
места да постъпят на работа в предприятието.
Накрая, след като пълномощниците гласуваха и приеха отчетните доклади и утвърдиха програмата за дейността, поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито от Петър Тричков.
Но много от хората останаха в клуба, за да продължат с размяната на новини и информация. Накрая, след близо час задушевни разговори на чаша кафе, всички се разделиха с пожелания за много здраве, лично щастие и успехи.
Петра Ганчева

В Хасково
В териториалните организации

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ

В Дупница

ГРИЖА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
На 11 май сутринта за пореден
път пред входа на клуба на районната организация в Дупница
се бяха събрали пълномощници, които щяха да присъстват на
годишното отчетно събрание на
организацията. А то започна в определеното време и тъй като имаше необходимия кворум, председателят на организацията Петър
Тричков прочете отчетния доклад,
от който пролича, че изминалата
отчетна година макар и да не бе
преизпълнена с проведени прояви по места, бе една действително
ползотворна година.

Съобразно утвърдения от РС график и дневен ред
се проведоха отчетните събрания в петте териториални организации към РО на глухите в Хасково – на
31 март в Харманли; на 4 април в Хасково; на 7 април в Момчилград и Кърджали, и на 14 април в Димитровград.
По традиция при нас събранията в ТО се провеждат в почивните дни, за да присъстват повече
членове и въпреки това, поради липса на кворум, в
ТО-Хасково и Момчилград събранията започнаха с 1
час по-късно, спазен бе чл. 27 от Устава на СГБ.
На всички събрания присъстваха председателят и
координаторът на РО. Събранията се откриха и водеха от председателите на ТО, които предложиха и
протоколчик на събранията, съответно одобрени с
гласуване от присъстващите. Ръководствата отчетоха
своята дейност за изминалата 2018 година и приеха
програми за работа през настоящата 2019 година.
Продължава на стр. 3
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ТИШИНА

ОТНОСНО ЦЕЛЕВАТА ПОМОЩ ЗА ЖЕСТОВ
ПРЕВОД ПО ЧЛ. 51 ОТ ОТМЕНЕНИЯ ЗИХУ

От стр. 1
С писмо № 62-43 от
18 април т. г., подписано
от заместник министър
Лазар Лазаров, МТСП
отговаря на изпратено-

то запитване от страна
на СГБ, НАСГБ и НАПЖЕБ, като посочва, че: „С
влезлия в сила нов закон
за хората с увреждания
се регламентира нова
форма на финансова

подкрепа, състояща се
от два компонента –
месечна и целева.
В закона не са поставени ограничения за
вида подкрепа, която
следва да предостави
механизма лична помощ чрез гарантираната от държавата
финансова подкрепа, за
задоволяване на индивидуалните потребности на човека с увреждане, в това число и необходимостта от жестов превод и интерпретатори на сляпо-глухи.
По този начин следва
да отбележим, че ползването на лична помощ
не изключва и осигуряването на описаните
от Вас потребности.
Относно изразеното притеснение за засилващата се липса на
жестови преводи и приемането на официален
жестов превод, следва
да отбележим, че в плана за действие за прилагане на Конвенцията
за правата на хората с
увреждания Стратеги-

ческа цел № 4.2, е „Въвеждане на жестовия
език”, а компетентната институция е Министерството на образованието и науката.
С цел реализиране на
тази
стратегическа
цел в образователната
система, е създадено
координационно
звено от представители
на организации на и за
хора с увреден слух, в
рамките на което са
определени експертни
работни групи за изпълнение на дейностите по настоящия план
за действие. През месец декември 2018 г.
беше продължена работата на групата за извършване на научното
изследване на граматиката на българския
жестов език. Поетапно
предстои да започнат
дейностите и на останалите групи, които са
подготвили концепции
за изпълнението на
предстоящите дейности, а именно: научно
изследване на детска-

та лексика в българския
жестов език; разработване на методическо ръководство за обучение по български жестов език в предучилищна и начална училищна
възраст; разработване
на методическо ръководство за подготовка
на преводачи по жестов език.
С оглед гореизложеното Ви информирам,
че обучението и назначаването на работа на
жестови преводачи е въпрос, който е извън компетенциите на Министерството на труда и
социалната политика.”
Съгласно
приетите
промени в законодателството на РБ и отговора на МТСП е ясно,
че целева помощ по чл.
51 за жестов превод по
отменения ЗИХУ и правилника за приложението му, няма да се
изплаща.
Трябва, обаче, да се
подчертае, че с прилагането на новия закон
някои хора получиха
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по-добри месечни помощи в сравнение с
предишни години, а голяма част за първи път
започнаха да получават
такива (това са хората,
които някога имаха така
наречената трета група
инвалидност) и се подобриха условията за
хората с ТЕЛК да получават по-висока месечна
помощ съгласно новия
закон.
Оттук нататък, за да
имаме една действително адекватна помощ за
всеки един глух или с увреден слух човек, трябва
да съсредоточим усилията си в разработката
на текстовете чрез вече
създадената и утвърдена от МОН работна група, която ще работи по
текстовете на Закона за
жестовия език. Именно
там трябва да се насочат
усилията ни в бъдеще,
за да бъде уреден законово въпросът за подобаващото финансиране
на жестовия превод.
Николай Нинов,
председател на СГБ

От стр. 2
Изказвания и въпроси към докладите и програмите не се направиха никъде и по-скоро събранията преминаха като срещи, на които се дискутираха въпроси свързани с
предстоящите национални мероприятия по шах и най-вече съборът по спортен риболов. Дадоха се предложения за организиране на повече екскурзии и разнообразяване
на културния живот на организациите.
Събранията преминаха нормално и при спокойна атмосфера.
***

ЗА ДОСТЪПА ДО ТЕЛЕФОН 112
По време на отчетната кампания в териториалните организации, ръководството на
РО-Хасково осъществи и една
полезна инициатива.
Както се знае вече от всички, от
м. януари т. г. телефонът за спешни
повиквания 112 е напълно достъпен и за хората с увреден слух и
говор, благодарение на специализирано приложение за мобилни
устройства.
Ние, от РО на глухите в Хасково,
в предварителен разговор с комисар Елена Паскалева, началник на районен център
112 в Кърджали (това е центърът за спешни повиквания, който обслужва южна България), уговорихме датите на нашите отчетни събрания по места и екип от специалисти
присъстваха на събранията в Хасково, Харманли, Кърджали и Димитровград, на които
запознаха присъстващите с най-важните неща и закона за ЕЕН 112.
Представиха приложението, което осигурява достъп до телефон 112. Навсякъде
беше показан и клипът с етапите за регистрация в приложението. Наблегна се на санкциите по закона, които се прилагат за неправомерно използване на телефон 112.
Специалистите с голямо търпение и рутина разясняваха и отговаряха на зададените
им въпроси, за което изказваме нашата голяма благодарност към тях.
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В Ямбол

Отчетни събрания в ТО Ямбол и Сливен
Отчетната кампания в районната организация на глухите в Ямбол започна на
15.04.2019 г. с проведеното годишно отчетно събрание на градската организация. Три
дни след това, на 18 април, в клуба на ТО на глухите в Сливен също се проведе отчетно
събрание.

След откриването на събранията от председателите, бяха прочетени отчетните доклади за изминалата 2018 г. и проектите на програмите за дейността. След това съюзните членове и гостите се изказваха, като бяха направени много предложения и препоръки за подобряване на работата и бяха дадени разяснения за предстоящите национални прояви на СГБ и мероприятията на РО.
Накрая след гласуване и приемане на отчетните доклади и програмите събранията
бяха закрити.

На общото събрание в РО Ямбол
за чл. 51 от бившия вече ЗИХУ
На 14.05.2019 г. в клуба на глухите в РО-Ямбол се проведе Общото годишно отчетно събрание
на пълномощниците на РО на глухите в Ямбол. Гости на събранието
бяха Тонка Цанева, организационен
секретар на ТО-Сливен, Исмегюл
Мустафова, член на ТС на ТО-Сливен и Йордан Владимиров, член на
ТО-Сливен.
С изключение на 4 пълномощника,
които отсъстваха по уважителни причини, в работата на събранието участваха всичките 17 пълномощници.
Дневният ред, както и проекто-програмата, бяха дадени предварително на пълномощниците и те бяха запознати с тях, затова по време на събранието не се прочетоха.
Председателя на РО – Стоян Патрашков откри събранието и предложи за гласуване
протоколчик на събранието и състав на комисиите по пълномощията и решенията и решенията, които бяха приети с явно гласуване. След това бяха прочетени отчетният доклад
за дейността на РО през 2018 г. и доклада на контролната комисия за отчетния период.
След това пълномощниците се изказаха по предложените материали, направиха
предложения и поставиха въпроси относно предстоящите мероприятия.
Накрая координаторът на РО-Ямбол запозна присъстващите с писмото от председателя на СГБ Николай Нинов относно спирането на целевата помощ, която всички съюзни членове с увреден слух получаваха по чл. 51 от бившия вече ЗИХУ.
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол
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ТРЕТО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕ

СЕРИОЗЕН ТУРНИР ПРИ З

От стр. 1
Третото държавно първенство по шах за
глухи – за мъже и жени, отново събра ценителите на тази прекрасна игра от цялата страна. Участващите тук бяха извоювали правото
си да играят след победите си в предварителните турнири в районните организации
в страната. И сега се състезаваха със самочувствие.
Три дни – от 10 до 12 май, в Центъра за
подготовка на олимпийски надежди в София,
където се проведе Третото държавно първенство, се говореше само за шах. От сутрин, та и
до вечер шахматът и комбинациите бяха в мислите на всички.
Първенството беше официално открито
от Николай Нинов, председател на Съюза на
глухите в България: „Приветствам всички вас с
„Добре дошли!” тук в София, в Центъра за подготовка на олимпийски надежди. В следващите дни – петък, събота и неделя, тук ще организираме и проведем държавните първенства по
шахмат за глухи – за жени и за мъже.
Участват състезатели от цяла България. От
всички клубове, където са избрани възможно
най-силните шахматисти.
Искам преди всичко да ви помоля по време
на партиите да спазвате тишина, да спазвате
добро поведение и дисциплина. Уважавайте
се всички вие като противници, без значение
кой печели, кой губи. По-важното е да останете
с достойнство и с авторитет тук.
Искам да изкажа своята благодарност към
всички вас! За това ваше желание да се включите в държавното първенство – както за мъже,
така и за жени. Това държавно първенство се
организира благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Но и с инициативата и сътрудничеството
между Съюза на глухите в България и Спортната федерация на глухите в България.
Пожелавам на всички вас добра игра, спортсменски дух, и честно да постигнете добрите
резултати.
Успех в следващите дни на състезанието!”
След официалната регистрация на участниците - стриктно извършена от главния съдия
Веселин Георгиев, състезанията започнаха. И
нищо друго нямаше в оставащите дни, освен
тихото потропване на фигурите, бързия ход на
хронометрите, и от време навреме – весели жестове, или ядни думи на някои от участниците.
Този път обаче, при мъжете имаше изключително силна конкуренция. И само късметът
определи победителя.
Но – игра е. Така е то.
Първенството се проведе при отлични условия. В спокойствието и уюта на голямата
зала на центъра състезателите имаха прекрасни възможности да се чувстват и да мислят
добре. А и условията им за отдих и добро обслужване също допринесоха за доброто протичане на игрите.
И така – след последната партия, изиграна в
късния преди обяд на третия ден, победителите бяха вече известни. Някои ликуваха, други
– повече бяха ядосани. Колко мъничко – само
ход с грешка, една само – и победата „отлита”.
Е – ама майсторлъкът си остава.
Закриването на Третото държавно първенство по шах за глухи се превърна в празник.
Пръв поздравленията си изказа Николай
Колев – председател на Спортната федерация на глухите в България: „Много се радвам да ви видя – всички, които сте тук! Толкова
много хора. Вие сте спортисти, и то спортисти
добри, които носите традициите на този спорт

от миналото и в настоящето. Благодаря ви че
все още имаме спортисти, които не престават
да играят в името на глухите хора. Продължавайте така. Ще вървим все по-нагоре! А вие във
времето, ще ставате все по- добри! Благодаря
ви! Радвайте се и за това, че сега, в днешното
време имате добър човек, който да работи с
и за вас. Това е Николай Нинов, председателят
на Съюза на глухите в България. – човек, който
обича спорта. И хората!”
Николай Нинов –председател на Съюза
на глухите в България, под чието ръководство премина Третото държавно първенство по шах за глухи, също изказа своите
поздрави: „Уважаеми госпожи и господа съюзни деятели, уважаеми спортисти, шахматисти, приятели, колеги, гости от националната
телевизия и преводачи. Уважаеми дами и
господа от Спортната федерация на глухите в
България, уважаеми г-н Николай Колев, уважаеми г-н Николай Бозев, приятели! Изразявам своята искрена благодарност за силната
съпричастност на Спортната федерация на
глухите в България към нас, Съюзът на глухите
в България. Преди три години ние започнахме заедно едно обществено и благородно
начинание. В добро сътрудничество, с приятелство и в разбирателство ние успяхме да
изградим и да извървим заедно силни стъпки
за една силна традиция – вече три години! Аз
съм благодарен за добрите контакти и взаимоотношения, които имаме със Спортната
федерация на глухите в България. Защото благодарение на тези полезни усилия, през тази
година България за първи път ще участва в
Зимните олимпийски игри „Дефлимпикс” със
свой отбор по шах.
Надявам се, най-добре представилите се
шахматисти в това наше държавно първенство,
да се включат в националния отбор на България и да представят най-достойно нашите
български изключителни умения в шаха! Ние
имаме световни и олимпийски успехи в този
спорт, при това толкова години вече! И там ще
можем отново да ги покажем.”
И накрая дойде най-тържествения момент
– връчването на медалите и грамотите на победителите.
Класирането обяви главният съдия Веселин Георгиев: „Държавните първенства за
мъже и жени приключиха. Искам да благодаря
на участниците за коректната игра и за коректното отношение по време на цялото първенство. Ще обявя резултатите от първенството:
В Държавното първенство за жени:
На първо място – шампион, с 5 точки - е
Гълъбина Лозанова от София.
На второ място, с 2.5 точки – е Недялка Панайотова от Варна.
На трето място, с 2.5 точки – е Маргарита
Ваклева от Варна.
(Медалите на победителките бяха връчени
от Николай Бозев, изпълнителен директор на
Спортната федерация на глухите в България)
В Държавното първенство за мъже:
На първо място – шампион, с 6 точки – е
Пламен Петков от Горна Оряховица.
На второ място, с 5.5 точки – е Александър
Добрев от София.
На трето място, с 5.5 точки –е Симеон Симеонов от Ямбол.”
(Медалите на победителите бяха връчени
от Николай Нинов, председател на Съюза на
глухите в България)
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ЕНСТВО ПО ШАХ ЗА ГЛУХИ

ЗАВИДНА КОНКУРЕНЦИЯ
След първенството потърсихме мнението на
най-изявените и заслужили участници

Веселин Георгиев – главен съдия на Третото
държавно първенство по шах за глухи
- Мнението Ви за турнира, г-н Георгиев – какъв беше тази година?
- В държавното първенство тази година имахме 21 участника при мъжете и 8 – при жените.
За трети пореден път победител при мъжете
стана Пламен Петков. А при жените за трети път
шампион е Гълъбина Лозанова. Този път, обаче,
конкуренцията в състезанието беше много по-голяма. Особено добре при мъжете се представи
Александър Добрев. За съжаление той единствено в последната партия допусна грешки, заради
което се лиши от първото място. Загуби от един
шахматист – Симеон Симеонов, нова надeжда
при нас, който за първи път участва тук. Той е обещаващ състезател и ще очакваме повече от него
в бъдеще.
- Някаква разлика отчитате ли в нивото на играта от миналата година и тази година?
- Нивото е високо по принцип. Състезанията се проведоха така, както винаги – в коректна атмосфера, със спортсменска игра. Никакви оплаквания нямам като съдия. Всичко беше спокойно
и доброжелателно. За което благодаря на всички участници. Различното в това първенство беше
удоволствието от по-напрегнатата конкуренция при мъжете. Което го направи наистина запомнящо се. И удоволствие е да кажа, че имаме нов шахматист, на който се радваме.
- За феърплей - някакви думи?
- С феърплея всичко е наред. Както винаги. Всичките ни състезатели са честни и почтени хора,
дошли са да се радват на играта.
И го направиха.
Пламен Петков – шампион при мъжете
- Първите думи на шампиона?
- Доволен съм.
- Как мина твоята игра?
- Този път не ми вървеше играта в началото, но
извадих късмет. Накрая се оправи играта и съм
доволен че успях да стана първи. За малко и да
изтърва първото място.
- С кого ти беше най-трудно?
- С Александър Добрев. Той беше най-достойният ми противник. Уважения за него!
- Колко време се готви за първенството?
- Аз постоянно се готвя. За мен това е просто
животът. Шахът наистина може да осмисли дните
ни.
- За кой път си шампион?

- За трети пореден път.
- Значи няма по-силен вече три години?
-Това не се знае. Ще видим в бъдеще, а и после на новото първенство. Винаги може да излезе
някой с повече умения и късмет.
- Медалът е важен обаче! За трети път! Радваме се за теб!
- Благодаря. И аз се радвам, че успях! Успях да докажа, че ние, глухите хора, можем да бъдем
винаги най-добрите! Този турнир беше перфектно организиран. Наистина сериозно първенство,
за което трябва да се говори и в бъдещето. Това е мечтата за сериозен турнир. Нека винаги да
бъде така!
Гълъбина Лозанова – шампион при жените
Интервюто с нея не беше просто отговор
на въпроси. Беше всъщност нейни съвети - за
всички, които играят и ще играят шах. Прочетете го. Полезно е.
- Как се чувстваш като новия шампион?
- Естествено се радвам. Благодаря.
- Ти си шампион вече трети път. И това е
гордост за всички нас.
- Трети път в последните три години, откакто
върви държавното първенство. А преди това при
жените – също.
- Ти как се готвиш за тези първенства?
- Играя в интернет – в „ Play Chess”. Ползвам
най-вече две програми – едната е за решаване на
инцидентни позиции. Просто е подредена позиция и в нея трябва да избереш най-правилните и най-добрите ходове, които са много различни.
В един случай – става въпрос само да спечелиш преимущество, в друг да спечелиш фигура, в
трети – да дадеш мат. И трябва да откриеш какъв е този ход, каква от тази поредица от ходове
могат да доведат до този резултат. Ако сбъркаш – програмата го отчита като грешка и ти отнема
от точките. При правилно решение – трупаш рейтинг.
- В този смисъл – можем ли да кажем, че интернет помага? Всеки ли може да използва
тези програми? Дори и деца?
- Да всеки един може да ползва. Има и такава програма, която може да се използва като
спаринг-партньор. Например – сваляш я на нивото на което искаш – ако не играеш много добре
– ниво 1 или на 2. После – покачваш на 3, 4 и до 6 най-много. Програмите са много. Аз знам поне
7-8. Могат да се ползват и от деца. И от всички. Съвсем лесен дизайн имат. Няма никакъв проблем да ги ползват всички.
- Значи ти иновативно се готвиш, по най-добрия начин.
- Ами да, защото така мога да уплътня всяко свободно време, което искам да използвам. Ако
трябва да отида някъде – в клуб например, тогава има загуба на време за път. Докато у дома е на
една ръка разстояние. В „Play Chess” може да избираш и за какво време искаш да бъде играта.
Например, когато започнах да играя като малка, времето беше два часа. После имаше анализи и
добавено време по регламент. Нашето първенство сега е само за един час, което е доста малко
време и на мен ми трябваше доста усилия да се вместя в него. Защото съм свикнала да мисля повече, да проверявам вариантите, което отнема повече време. Така че, вече умея да се вмествам
в този час. В интернет започнах да играя и на 30 минути. Губя- печеля, няма значение. Важното
е да се вместя някак във времето. Да свикна по-бързо да местя фигурите, да мина тая преграда.
- И така – поздравления за първото място!
- Най-важното, което трябва да добавя е – да се записват партиите. Защото когато човек допусне грешка и партията приключи, той не може да възстанови тази партия и да види къде е
сбъркал. А когато си записва, може да проследи ходовете, да си намери грешката и да се поучи от
нея. Само така да се мести – не е работа. Така, че категорично – трябва да се научат да пишат тези,
които играят шах. И да си четат фактите после, и да си анализират, и да гледат къде са допуснали
грешка. Това е много важно!
Йорданка Димитрова
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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 Русе и Горна Оряховица.
Русе

Организационна дейност: в
началото на годината се състояха годишните отчетни събрания
на ТО и РО; а по места в клубовете на териториалните организации в Силистра и Разград, както
и в този на районната организация в града, се осъществяваха
социални контакти чрез активна комуникация между членовете. Проведоха се и различни
чествания, дискусии и лекции,
посветени на християнските
празници и обичаи – Бабинден,
Ивановден, Йордановден, и др.
Освен с провеждане на събрания по места, в клубовете на
РО и ТО с членовете се осъществяваха и редица прояви, като те
присъстваха и на честването на
традиционните народни празници.
Четирима представители на
РО взеха участие в националния
семинар с ръководствата на РО
и женсъветите.
Културна дейност: в клуба
на РО се в началото на отчетната година се проведе честване
на Бабинден и на Трифон Зарезан; Осми март бе отпразнуван
в заведение от 78 членове; а на
22 март в клуба на РО се изнесе беседа по повод 111 години от смъртта на Филип Тотю. През пролетта, в края на април бе
осъществено посещение на Русенската търла; а на 6 май, по повод празника на града, част от
членовете присъстваха на тържеството в центъра; на 12.05. се състоя посещение на изложбата „Произведено в България”; на 23.06. част от членовете участваха в традиционния карнавал
на града, а на 27.06. – посетиха изложбата от картини и снимки на река Дунав. Честването на
12 юли, деня на СГБ, се състоя в клуба. Пак там се проведе честването на 70-годишния юбилей
на дългогодишния координатор на РО; а на 21 юли се проведе разходка в Парка на младежта.
На 25.09. – част от членовете посетиха изложбата на русенския художник Хрисанд Хрисандов;
самодейците от РО участваха във фестивала „Светът е за всички”; на 5 ноември членовете на
организацията посетиха откриването на изложбата на глуха художничка; на 06.11. – посещение
на концерт; на 07.12. – посещение на художествената галерия. И в последните декемврийски
дни се проведоха традиционните коледно-новогодишни празненства, като успоредно с това на
19.12. група членове присъстваха на коледния концерт на общината. Навръх Нова година, на 31
декември 23 членове присъстваха на изпращането на 2018 и посрещането на новата година на
площада в центъра на града.
Туристическа и спортна дейност: на 24.02. се състоя разходка в Парка на младежта; на Трети
март членовете участваха в поклонение пред паметника на опълченците; на 14 март – разходка
до кея и доковете на пристанището; през месеците април и май бяха посетени футболни срещи;
4 риболовци участваха в националното състезание по спортен риболов на язовир „40-те извора”; на 29.06., в чест на деня на река Дунав, бе осъществена разходка до пристанище „Дунав”;
посетиха се и футболните срещи, проведени на стадионите в Русе и Разград; част от членовете
бяха на световното първенство по волейбол в зала „Арена–Монбат”, където гледаха спортните
състезания; от 27 до 30 септември 65 туристи взеха участие в туристическия събор на Паничище с
екскурзия до Петрич и Мелник; на 21.10. двама футболисти взеха участие в турнир по футбол на
малки вратички в Добрич; 11.11. – 10 членове участваха в турнир по футбол на малки вратички и
шах в Шумен.
Социална дейност: целогодишно беше осъществявана рутинната дейност, свързана с подпомагането на членовете при попълването на молби при промяна на интеграционните добавки
и при подаване на документи за комисиите ТЕЛК и ТОЛЕК, за пенсиониране и др.; периодично
бяха осъществявани услуги с жестов превод на съюзни членове при различни техни посещения
на лични лекари и специалисти, полиция съд, община и др. институции.
През изминалата 2018 година бяха осъществени 204 мероприятия с участието на 3843
членове, заедно с тези, на които бяха оказани социални услуги.

Горна Оряховица
Организационна дейност:
началото на отчетния периодът
бе характерно с проведените
годишни отчетни събрания, на
които освен отчетните доклади и програмата за дейността,
бяха дискутирани най-различни
теми и проблеми, като пенсиите по инвалидност и реформата
в ТЕЛК; допълнителният трудов
стаж; подпомагането на самотните членове и млади семейства
и много други.
Всеки понеделник клубът
за социални контакти на РО в
града беше посещаван редовно; клубовете на ТО в Габрово
и Велико Търново се посещават
всеки четвъртък; клубът на ТО

в Павликени е посещаван
всеки първи и трети вторник на месеца; а в клуба
на ТО в Елена се проведоха две организационни
събрания. Във всички тях
се осъществяваха различни беседи, дискусии и обсъждания. Периодично се
провеждаха и различни
беседи с разисквания по
отделните теми.
В клубовете на ТО се
осъществиха редица мероприятия, като например в
Габрово, на 14 и 25 януари
г. се проведе дискусия по проблема за узаконяването на клуба; на 22 февруари имаше съвещание
с напомняне за молбите за допълнителен трудов стаж и заверката на ЕР на ТЕЛК; на 15 март – обсъждане на подаването на молбите за помощ по чл. 51; на 17 март – обсъждане за участие в конкурса за мис и мистър с пролетен бал в Сливен; на 29 март – обсъждане на резултатите от общото
събрание на пълномощниците и предложенията за промяна на устава с 45 членове. В клуба на
ТО-Велико Търново на 11 януари се проведе дискусия относно ползването на карти с намаление
и/или безплатно за градския транспорт; на 25 януари – информация за отпускането на помощи
от БЧК; на 8 февруари – обсъждане на молбата до община Велико Търново за подпомагане; дискусия относно допълнителния трудов стаж и заверката на ЕР на ТЕЛК; за ползването на клуба
през летния сезон; празнуване на традиционни народни празници и др. В клуба на ТО в Елена
беше проведена среща, на която се дискутира снабдяването със слухови апарати и батерии; а
също и изготвянето на документи за явяване пред ТЕЛК. В клуба на ТО-Павликени се проведоха
обсъждания и дискусии относно кандидатстване за работа и необходимите за това документи;
оформяне на молби за допълнителен трудов стаж; честване на Трети март; съвместно с общината
– дискусия за подпомагането на организацията; честване на народни празници и обичаи. Осъществиха се и организационни събрания, на които се дискутираха теми, свързани със спирането
на инвалидните пенсии и подаването на молби за преизчисляването на допълнителния трудов
стаж към пенсиите, заверка на старите ЕР на ТЕЛК; подпомагането на самотни и болни членове
и на семейството на членка, останало на улицата; предоставяне на помощ на глухо семейство за
устройване в новия им дом; възможността за ползване на безплатни или частично платени карти
за градски транспорт; новите молби по чл. 51; провеждане на мероприятия, свързани с различни
празници, участието в националните съюзни прояви. Проведоха се и различни прояви: в клуба
на РО-Горна Оряховица – изложба на великденски яйца; на 11 май – честване на празника на
българската писменост и култура; на 21 май – честване на Първа пролет; отбелязване на 1 юни –
Деня на детето и дискусия на тема „Как да помагаме на нашите възрастни самотни и неграмотни
членове да си взимат лекарствата”. Клубът на жените на 16 и 23 април осъществи обмяна на опит
за домашната зеленчукова градина; беседа за това как да използваме пролетните зеленчуци; обсъждане на реорганизацията на помещението на клуба и подреждането му; участие в празника
на града и суджука; обсъждане участието на жените в състезанието по спортен риболов; дискусия за организиране и провеждане на поход за Еньовден. В ТО-Габрово се състоя великденска
изложба на боядисани яйца; участие в пролетния карнавал - 40 членове; 26 май – посещение на
„Етъра”; 24 юни – по повод Еньовден пак на Етъра. ТО-В. Търново – на 2 април в клуба се проведе
дискусия за ползване на карти с намаление и безплатно на градския транспорт; 5 април – изложба на великденски яйца и дискусия по организиране и написване на молба до община В.
Търново за парична помощ на организацията във връзка с участието на членовете в предстоящия
туристически събор; обсъждане за ползването на клуба през летния сезон; участие в празниците
на града. ТО-Елена – участие в празника на еленския бут; съвместно участие с членовете на клуба
на пенсионера в празника на града. ТО-Павликени: участие в празника на яйцето. През периода
юли-септември се проведоха организационни събрания, на които се дискутираха темите за ТЕЛК,
заверка на старите ЕР, напомняне за допълнителен трудов стаж към пенсиите, подпомагане на
самотните членове при подготовката за зимния сезон, участието на туристите в 27 национален
туристически събор и възможността териториалните организации да бъдат подпомогнати от съответните общини. В клуба на РО бяха организирани и проведени следните дискусии и лекции:
по повод 12 юли - „Създаване и история на СГБ”; „В помощ на възрастни и самотни членове”;
„Обмяна на опит в зеленчуковата градина”; „Как да направим ядене от останали хранителни продукти”; „Ползата от събиране на билки и приложението им” и „Обсъждане на реорганизация на
клубното помещение и подреждането му”; честване на 80-годишен юбилей на активист и дългогодишен член на РО, а също и на други рождени дни. В клубовете на ТО също имаше сбирки с
дискусии, като например в ТО-Габрово, по повод деня на СГБ; участие в деня на меда в „Етъра” и
др. В клуба на ТО-Елена обсъдиха честването на съюзния празник на хижа „Чумерна” и проведоха
съвместни прояви с членовете на клуба на пенсионера. Членовете на ТО-Павликени присъстваха
на празненството по повод 75-годишнината от обявяването на Павликени за град. В края на годината бяха проведени изборните събрания в РО и ТО.
Културна дейност: на Трети март, по повод празника, бе организирано посещение във Велико Търново, където освен припомнянето на историческите факти, се четоха стихове; в Габрово
членовете се включиха в различни прояви по идея на ръководството; а във Велико Търново периодично провеждаха разходки до хълма Царевец. В края на годината в клубовете на РО и ТО се
провеждаха традиционните сбирки, а членовете на В. Търново са посещавали изложби и концерти. В ТО-Елена се проведоха срещи на клуб „Трета възраст”.
Туристическа и спортна дейност: 65 членове от всички ТО взеха участие в 27 национален
туристически събор на СГБ в Паничище.
Социална дейност: през цялата 2018 г. съюзните членове получаваха подкрепа и посредничество при решаване на проблеми от различен характер, като им се предоставяше необходимата помощ за подготвянето на документите им за ТЕЛК; придружаха се при явяване на
комисията; оформяха се документи и молби за интеграционни добавки, отопление, пенсиониране, изготвяне на списъци за получаване на безплатни или частично платени карти за пътуване в
градския транспорт, разясняване за попълването на молбите по чл. 51 от ППЗИХУ и др. По места
бяха проведени събеседвания с членовете с указания и съвети относно молбите за допълнителен
трудов стаж и заверката на ЕР на ТЕЛК; допълнителният трудов стаж и снабдяването със слухови
апарати и батерии; изготвяне документи за явяване на ТЕЛК; кандидатстване за работа. Успоредно с това на съюзните членове бяха предоставени подкрепа и посредничество при решаването на
проблемите им от различен характер.
Общо за годината бяха осъществени 480 социални контакти, прояви и инициативи с
участието на 13 189 членове, вкл. тези, на които са предоставени социални услуги.
Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки архив на вестник „Тишина”
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ПРАЗНИЦИ В СГБ

Великденски конкурс

великденски яйца е най- забавната част от традицията, особено за децата, които чакат
с нетърпение този момент
Събрани в малката обновена зала на районната организация на глухите в Плевен,
баби и деца боядисваха яйца. После малките щастливо правеха причудливи рисунки по
тях. Кой както можа, украси своето яйце, според възможностите си, после следващото.
Най-весело бе чукането с яйцата. После хапнаха и след малката почивка започнаха да
търсят скритите шоколадови яйца с малки фигурки (пиленца). Разбира се, не пропуснаха да почерпят с яйца и козунак своите близки и приятели, дошли да се порадват на
детското веселие и да се забавляват. И отново детски игри веселие и смях, и накрая за
награда имаше захарен памук. Малки и големи се разделиха – децата поизморени, но
щастливи с украсените си яйца, като всички отнесоха един хубав спомен и пожелание
за весел празник.
Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

Великденските празници са едни от най-приятните, които събират цялото семейство.
В РО-Пловдив отбелязахме празника както му е ред.
На 30 април в клуба на РО-Пловдив по повод великденските празници се състоя
конкурс сред членовете за домашно приготвени традиционни великденски курабии,
козунаци и красиво изписани яйца. Журито старателно подбра призьорите като отличи Елена Дамянова за най-хубав козунак, Пенка Георгиева – за най-красиво изписани
яйца, които бяха красиво аранжирани в кошничка, а Тилка Кайрякова взе приз за домашните си курабии. След награждаването присъстващите си размениха яйца, сладки
и козунаци, и с много смях се бореха с великденските яйца.
Хапването и пийването продължиха докато по масите се изчерпаха донесените храни.
Тилка Кайрякова, председател на РО-Пловдив

Великден в Хасково

Пролетно настроение в РО-Плевен

Великден е най- светлия пролетен празник, на който християнската църква отбелязва
възкресението на Божия син Исус Христос. По традиция се боядисват яйца, правят се
козунаци, празнува се три дни. Първото яйце винаги е червено, а стопанката на къщата
рисува кръст по челата на децата с него, за да са румени и здрави през цялата година. Яйцето не се чупи, а се поставя пред икона, или се заравя в градината. Всички си
обличат нови дрехи като символ на зараждащия се нов живот. Боренето (чукането) с

На 4-я ден от Великден членовете на РО на глухите в Хасково отбелязаха християнския празник, възвестяващ възкръсването на Исус Христос. На 30 април клубът на районната организация посрещна всички празнуващи, които, влизайки, се поздравяваха
с „Христос воскресе!”, а другите им отговаряха: „Воистина воскресе!”.
За нула време масите се отрупаха с красиво изписани яйца, козунаци, курабии и различни други лакомства, на които биха завидели доста кулинари.
Комисия оцени и излъчи Мария Лачева за победител на най-хубавия, вкусен, домашно приготвен козунак. Най-пъстрите и красиво ошарени яйца бяха на Татяна Георгиева,
а най-вкусните сладки – на Витка Колева.
Победителите съответно получиха и символични награди.
След това всеки се „въоръжи” с по няколко яйца и се започна надборването.
Опитаха се и великденските кулинарни дарове.
И така – сред сладка раздумка кой как е празнувал, след размяна на рецепти и чукане с яйцата, в радостни емоции и смях, времето мина неусетно.
Празненството беше великолепно и завърши с хубави пожелания за здраве и живот.
Да има повече такива празници. Нека! Да бъде! Амин!
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

На риболов

94 години присъствие

Само ценителите на природата могат да почувстват красотата на риболова.
На 12 май, след многото дъждовни дни, в
слънчевото утро 20 членове на РО-Плевен проведоха вътрешно първенство по спортен риболов.
Мероприятието бе комплексно: състезание
по риболов и отдих сред природата. Язовирът
се намира на няколко километра от Плевен, до
село Опанец. Разположен е в красива местност
с много зеленина, спокойствие и тишина. За
всеки имаше занимание. Рибарите се настаниха с въдици, някои взеха карти, други – табла,
трети предпочетоха разходките. Имаше кой да
запали и барбекюто – но не за улова, защото
след състезанието върнахме рибата отново в
язовира.
Незабравими и много приятни часове преживяхме през този ден. Вятърът си играеше с
водата, като образуваше красиви вълни, създавайки впечатление че пътуваш, а листата на
дърветата потрепваха.
Много и навсякъде има красота в нашата
Родина! Важно е да успееш да я видиш и почувстваш. Свежата зеленина, цветята, благодарение на дърветата, под чиято сянка се настанихме, любезните домакини – всичко, което
преживяхме в този ден, ни зареди с много положителна енергия и сили за новата работна
седмица.
Димитрина Каракирова,
координатор на РО-Плевен
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Грижа за косата

Във всеки сезон, косата е „потърпевша” от външните атмосферни влияния, но като че
ли, лятото е „най-безпощадно”.
И тъй като скоро ни предстоят
горещи летни дни, добра идея е
да се погрижим за косата си и
предварително да я подготвим
за въздействието на горещите
слънчеви лъчи, сухия въздух и
морската вода (за тези, които
ще почиват на море). Ето няколко маски за коса, съставките
за които можем да намерим в
нашата кухня. Преди да приложите някоя от тях, определете
дали имате алергия към компонентите, включени в състава й.
Това може да направите, като
нанесете предварително малко от маската по вътрешната
страна на китката или в сгъвката на лакътя. Ако не се появи зачервяване или
сърбеж, можете да я използвате.
1. Маска с яйчен жълтък и зелен чай
Яйцето е богат източник на протеини, които помагат за укрепване на космените фоликули. Също
така, яйцата са богати на витамини. Витамин А
предпазва от пърхот, витамин D спомага за растежа
на косата, а витамин Е подобрява циркулацията на
кръвта. Зеленият чай е отличен антиоксидант и стимулира растежа на косата.
Разбъркват се добре 1 жълтък и 2 супени лъжици зелен чай (може и употребяван), след което нанесете маската върху кожата на главата. Поставете
отгоре шапка за душ и я оставете за минимум 25-30
минути. След това измийте с хладка вода и шампоан. Подсушете с хавлия.
2. Маска с кокосово масло и зехтин

СУДОКУ

Смесете 1 супена лъжица зехтин с две супени
лъжици кокосово масло. Нанесете маската от корените към краищата. Увийте косата с найлонова
торбичка или сложете шапка за душ. Измийте с мек
билков шампоан и балсам, след час.
3. Маска с овесено брашно и мляко
Смесете 5-6 супени лъжици мляко с 1 супена
лъжица смлени овесени ядки и ги варете на слаб
огън за около 5 минути, до получаване на кашичка.
Срешете косата си, преди да използвате тази
маска. Нанесете маската и я дръжте в продължение
на 20 минути. Измийте с шампоан и балсам.
Всички тези маски ще ви помогнат да заздравите косата, както и да й придадете блясък. Резултатът
се проявява, след като прилагате маската два пъти
седмично. Бъдете постоянни, грижете се за косата
си и бъдете здрави, красиви и стилни.
Мария Димитрова

21 май 2019

С дъх на земя
Учениците от СУУУС „Свети
Иван Рилски” в Търговище отбелязаха 22 април, денят на
Земята, с разнообразни дейности.
В часа на класа проведоха
беседа на тема „За чиста планета!”, в която се наблегна, че всеки гражданин на света трябва
да даде своя принос за по-чиста
и по-здравословна околна среда и за съхраняване на живота
на планетата.
И училищният двор облече
своята пролетна премяна - под-

рязахме дърветата, храстите,
прекопахме около тях и варосахме дръвчетата и бордюрите.
Подредихме изложба с изделия от отпадъчни материали, в
които учениците вложиха своето творчество и въображение.
Изработихме кът с икебана,
като във всяка цветна композиция учениците вложиха своите
чувства и емоции през този ден.
Усети се дъхът на Земята, изпълнен с аромат на пролет, на
вдъхновение и на красота.
Полина Тодорова, ЗДУД

КРЪСТОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 8
ВОДОРАВНО: 1. Вид червеникаво-кафява смола. 4. Единица мярка за тегло на скъпоценни камъни. 9. Торба за покупки. 12. Река в Магаданска област на РСФСР. 13. Вид бананово дърво. 14. Японски жени-гмуркачки, търсачки на бисерни миди. 15. Луксозен
файтон. 17. Приятен мирис, благоухание. 19. В древна Русия – заложник, даден като
обезпечение за договор. 20. Граница на имот (мн. ч.). 21. Въжета на мачта. 22. Река
във Франция. 23. Коренните жители на Огнена земя. 24. Град в Япония, остров Хоншу. 26. Иглолистно дърво от семейство борови. 27. Шотландски национален танц. 28.
Твърда лъскава разновидност на кафявите въглища. 29. Пустиня в Южна Азия, Индия
и Пакистан.
ОТВЕСНО: 1. Уред за радиозасичане. 2. Мрежа за ловене на паламуд (мн. ч.). 3. Граблив бозайник, подобен на рис. 4. Списък на книги в библиотека. 5. Игуменка в женски
католически манастир. 6. Древноегипетски бог на слънцето, създател на вселената,
боговете и хората. 7. Дворец в Токио, Япония. 8. Хитър и нахален човек. 9. По-тежко от
въздуха летателно устройство. 10. Вид сладка вишна. 11. Подвижно приспособление за
заключване на врати и др. 16. Един от най-добрите румънски футболисти през периода
1948-1960 г. 18. Известен в миналото японски гимнастик. 25. Инициалите на наш поет,
заслужил деятел на културата (1919-1997) - „Приятели”.
Съставил Иван Манчев

