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В ЮБИЛЕЙНИЯ СЕПТЕМВРИ –
ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!
За мнозинството от хората септември е месецът, който подсеща, че есента идва – независимо,
че тази година не отстъпва по
горещина и слънчеви дни на отминалия август… През септември
се събират плодовете; почвата се

подготвя за оран; дърветата бавно се сбогуват с листата си; дните
стават по-къси… През септември
българите отбелязват и два национални празника – на 6 и 22
септември.
А ние, хората с увреден слух,

ПРЕДСТОЯЩО

80 ГОДИНИ КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ НА СГБ

Тази година на 12 юли Съюзът на глухите в България
навърши почетните 85 години!
Един наистина достоен живот за организация, преминала през бурите на времето, през трудностите, изпитанията; но и през успехите, с вярата в единството и сплотеността на членовете си!
Юбилейните 85 години са и доказателство, че всичките
усилия – на съюзното ръководство и на съюзните членове –
са си стрували, защото днес авторитетът на СГБ е безспорен.
Честването на 85-годишнината ще се проведе в
Приморско, успоредно с поредния 28-ми Фестивал на
любителските колективи от районните организации.
А фестивалът също е юбилеен, тъй като тази година
се навършват 80 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА КУЛТУРНАТА
ДЕЙНОСТ НА СГБ.

Честването на този невероятен двоен юбилей, ще е
изпълнено с много красота, радостни емоции и незабравими преживявания.

през септември в последната
седмица на месеца и последната му неделя честваме международната седмица и международния ден на глухите. Тази
година темата на международната седмица е „Права на езика
на знаците за всички!”
Както е известно, международната седмица на глухите от
1958 г. се отбелязва от всички глухи хора по света в чест на същия
месец, когато се е провел първият световен конгрес на Световната федерация на глухите. Чрез
различни дейности общностите
на глухите по целия свят с участието на различни заинтересовани
страни, включително семейства,
връстници, правителствени органи, професионални преводачи
на жестови езици и длъжностни
лица, се стремят да напомнят за

този ден и за правата на глухите
хора.
На 19 декември 2017 г. Общото събрание на ООН обяви
23 септември за Международен ден на езиците на знаците
(IDSL). Резолюцията беше предложена чрез Постоянната мисия
на Антигуа и Барбуда при ООН,
след първоначално искане от
Световната федерация на глухите (СФГ). 97 държави-членки на
ООН гласуваха приемането на
резолюцията като спонсори. Изборът на 23 септември отбелязва
датата на създаване на СФГ през
1951 г. Целта на IDSL е да повиши
осведомеността относно езиците на знаците (жестовите езици)
и да укрепи статуса им. IDSL се
чества като част от международната седмица на глухите.
Продължава на стр. 3

ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ДОБАВКИ,
ТЕЛК, ПРОТЕСТИ И ОЩЕ НЕЩО
Питали ли сте се кой точно стои зад
протестите на „Системата ни убива”, защото все по-очевидно е, че протестите
са 2 вида. Едните избухват спонтанно, а
след това някой ги използва за политически или икономически цели. Другите,
които от самото начало са организирани,
са дирижирани от невидими кукловодии
към тях се присъединяват хора, искрено
вярващи, че така ще променят нещо като
например онези протести в Бразилия, в
началото на Световното първенство 2014
г. излязоха едни хора с плакати „Не искаме стадиони, а болници и училища” и
после Дилма Русев бе свалена като президент….
Пиша това, защото още от самото създаване на Центъра за независим живот
(ЦНЖ) с основател Капка Панайотова следях отблизо какво се случва в него. Запоз-

нах се в детайли с топлата връзка между
ЦНЖ и „Отворено общество” и се убедих,
че това, което ЦНЖ проповядва като идеология, е угодно единствено и само на
Сорос и останалите около него. Когато
разбрах това – напуснах сдружението.
Впоследствие се оказа и друго – че обвиненията, относно „грантовете за протестите на майките на деца с увреждания”,
отпуснати от фондацията на Сорос, не са
съвсем безпочвени. Защото съществува
тясна връзка между ЦНЖ и майките – доказателство за това е фактът, че именно
ЦНЖ е създателят на закона за личната
помощ, представен като закон на бившия
вече омбудсман Мая Манолова.
На стр. 2 четете анализа за
новата актуализация на наредбата.
Оставяме читателите да си
направят сами изводите.

СЪОБЩЕНИЯ
Уважаеми читатели на вестник „Тишина”, излезе от печат и вече е в продажба луксозната книга-история

85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В изданието са представени хронологично, по години, най-подробни факти от
дейността на СГБ от основаването му през
1934 година досега. В книгата е включен
и богат снимков материал, представящ
най-важните моменти от живота на глухите хора в България.
Интересът към книгата е наистина голям и тиражът е ограничен. Ето защо съ-

общаваме, че за читателите на вестник
„Тишина”, а и за всички членове и приятели на СГБ, които все още не са закупили
книгата, ще бъде предоставена добра
възможност за закупуване на уникалното издание със специална отстъпка от
цената.
Само за 20 лева, всеки един може да
закупи книгата и да я постави в своята

Съобщаваме също, че във връзка с началото на обучителния курс по жестов език, който започва през
месец октомври тази година, са осигурени учебни и онагледяващи материали.
На курсистите ще бъдат осигурени два тома от

БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОМИМИЧЕН РЕЧНИК
Първият том съдържа 3000 думи, онагледени с техните жестове, и обособени в 26 теми, които обхващат всички области на живота.
Във втория том са включени още 1500 нови думи.
Двата тома на „Български жестомимичен речник” дават най-добра култура за изразяване и говор, не само на глухите хора. Но и на чуващи, които
все повече се интересуват от жестовия език и се включват в обучителните
курсове.
Цената, на която могат да бъдат закупени двата тома, е само 10 лева.
Адресът за информация е в приложеното каре на Националната
асоциация на преводачите на жестов език в България.

библиотека. А луксозното издание ще се
чете и от поколенията след нас.
Заявки за закупуване на книгата могат да се правят само в районните организации на СГБ по места, където ще се
извършва и заплащането на символичната цена.
Побързайте!
Тиражът е наистина е ограничен.
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Лични асистенти, добавки, ТЕЛК, протести и още нещо
От стр. 1

И ако се връщам отново на всичко, свързано с темата за
протестите, а също и на „за или против ТЕЛК” (не забравяйте, че майките настояваха за закриването на ТЕЛК!), на калпавите текстове на законите „за ТЕЛК и личната помощ”, с
които батакът стана пълен – то е заради една публикация
на ИВАЙЛО АТАНАСОВ в сайта на „Барикада”, цитирана тук
без редакторска намеса.
Публикация, над която си струва да се замислим. Написана по повод подновените протести на майките
на деца с увреждания относно приетите текстове за
личен асистент и добавката за чужда помощ, които за
пореден път се оказаха недообмислени и ощетяват хиляди хора с увреждания.

„Системата ни убива – но не
тази, която си мислите

Докато враждуващите организации на хората с увреждания се обвиняват взаимно, че държат димящ пистолет, те
пропускат да забележат, че пострадалият всъщност е блъснат от автомобил, който вече се отдалечава.
В последните седмици се стигна до поредица от протести
на организации на хора с увреждания, които донесоха вълна на надежда, че обществото ни вече е готово да изпълни
ангажимента си към тези групи според Конвенцията на ООН
за правата на хората с увреждания. Протестите обаче поначало бяха разделени на две групи, чието противопоставяне
скоро достигна такива гротескни нива, че да не могат да бъдат оползотворени дори скромните предложения на правителството за подобрение на живота на уязвимите групи.

Хора с увреждания
срещу хора с увреждания

В едната страна на този абсурден ринг са национално представителните организации на хората с увреждания, които са неправителствени организации, отговарящи
на критериите за представителност – петгодишна история,
дейност в над 1/3 от общините и определен брой членове в
зависимост от числеността на хората, които представляват.
Този статут им дава право на държавна субсидия, като към
момента близо 30 подобни организации получават около 5
млн. лв. годишно.
Тази бюджетна сума дава основание на други неправителствени организации, които не отговарят на критериите
за представителност, да ги определят като „казионни организации” и „пазители на статуквото на държавна хранилка”.
Те по начало се разграничиха от протеста на „казионните”,
като обявиха своя протест за „истинския”, а последните ги
определиха като „грантаджии” и истинските пазители на
статуквото.
В създалата се ситуация враждуващите лагери развиха свои конспиративни теории за това как противниците
умишлено вредят на хората с увреждания, въпреки декларираните ценности. От страна на непредставителните:
„Вера Иванова, която е майка на дете с тежки увреждания,
коментира, че са в това положение именно заради националните организации, които ги представляват. Те се финансират от държавни субсидии и защитават чужди интереси.”
От страна на представителните: „Сигналите са няколко.
По-скоро се позиционира върху социални проекти, които са
финансирани от чужди фондации и други финансови институции. Притеснителното, което аз прочетох в материалите е,
че част от тези ресурси са отишли за финансиране на протести. Става въпрос за над 1 млн. лв.”
В ситуация, в която тези организации се представят взаимно като усвояващи милиони „храненици на държавата”
или „грантаджии на Сорос” и най-разумните им каузи трудно ще получат нещо повече от предпазлива подкрепа в обществото.
Като всички конспирации и тези имат някаква действителна основа. Представителните организации наистина
зависят в работата си от субсидията, която се определя и
зависи от финансовия министър. Това вероятно донякъде
задава по-предпазливия (някои биха го нарекли „конструктивен”) тон на тези НПО и въздържането от остри критики
към плачевната държавна политика спрямо хората с увреждания.
Непредставителните, начело с Центъра за независим живот (ЦНЖ), наистина работят по проекти, финансирани от
„Отворено общество” и други фондове, както и декларират
подкрепа за протестите в отчетите си.
В нито един от случаите обаче не става дума за милиони,
давани за охрана на статуквото от държавата или „Сорос”,
а по-скоро за неустановени причинно-следствени връзки,
водещи до конспирации, които са на път да превърнат поредната важна обществена дискусия във фарс. Можем само
да се надяваме, че фарсът няма да достигне мащабите на
тези около конспирациите за превземащите Европа бежа-

нци или съсипващите традиционните ценности конвенции
за ненасилие над жените.

Капитал за независим живот

По-интересната част обаче е идеологията зад протеста на непредставените организации под мотото „Системата
ни убива”, която остава в сянката на разумно звучащите искания за спазване на Конвенцията на ООН. Тя е в огромна
степен заимствана от споменатия вече Център за независим живот, от чиито сайт научаваме всичко за убийствената
„система”. Допълнителна информация има на предхождащите протеста блог и фейсбук страница с името „Системата
КУЦА”.
Да, ЦНЖ е действително автор на закона, който в медийното пространство се представя като закон на Мая Манолова за личната помощ, написан в сътрудничество с майките:
„Днес, 20.10.2015 г. от 11 часа проведохме среща с новия
омбудсман на Република България – госпожа Мая Манолова. На срещата ние й предоставихме проекта на Закон
за личната помощ, изработен от наш екип от експерти още
преди повече от пет години.”
Същият закон бе отхвърлен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), чиито членове
бяха посрещнати с викове „Убийци!” от протестиращите
майки. Срещу закона бяха изложени аргументите, че въпросната лична помощ е само един от аспектите на подкрепата, която трябва да се оказва на хората с увреждания и
няма смисъл да се разработва в отделен закон. Освен това
бе решено, че такъв закон ще се погрижи непропорционално за малка част от нуждаещите се (с над 90% инвалидност,
около 80 хил. души), противопоставяйки ги на останалите с
други потребности – потенциално 10 пъти повече хора. Не
без значение беше и цената на заложената лична грижа,
към която ще се върнем по-надолу.
Макар да говорят за „безумно пропилени и злоупотребени средства, отпускани на казионните организации в името
на хората с увреждания”, от ЦНЖ, изглежда, не са против
държавните субсидии по принцип, а само срещу ограниченията за реципиентите им. При приемането на Закона за
интеграция на хората с увреждания през 2011 г., те пишат
на тогавашния омбудсман Константин Пенчев с резерви
към субсидирането, но и с оплакването, че условието за
представителност „поставя малки, но работещи организации в неравностойно положение”, защото те нямат право
на субсидия. Отбелязано е и, че не биха могли да участват
в споменатия съвет за интеграция, но представител на ЦНЖ
– Капка Панайотова, всъщност е част от съвета от квотата на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Тъкмо от позициите на „индустриалния капитал” може да
се обясни как протестиращите са едновременно в тежка
социално-икономическа ситуация, на прага на глада и с
отчаяна нужда от адекватна подкрепа, а същевременно се
възприемат като средна класа, бореща се за независимост
с неефективната държава и нейните „казионни” храненици.

Средна класа с увреждания?

Това си личи и от предложения Закон за личната помощ,
според който ползвателят „избира асистенти, обучава ги,
договаря условията на тяхната заетост и определя момента
за възникване и прекратяване на договорните отношения
с асистентите”, „управлява и контролира времетраенето,
вида и качеството на положения от асистентите труд” и
„представя месечен отчет за изработените часове от асистентите пред избрания от него доставчик на лична помощ.”
Накратко, той се трансформира от получател на социална
помощ в истински работодател.
Тъй като ЦНЖ от години води кампания за премахването на териториалните лекарски комисии (ТЕЛК), нуждата от
асистент се удостоверява просто с „валиден медицински
документ” и „изготвена анкетна карта/самооценка на потребностите”. Според ЦНЖ „не е правилно доктори да определят способността ни да се трудим, а ние сами трябва да
решим това и да получим подкрепа за всяко свое решение”,
а „сегашната ТЕЛК-система само храни лекари, които са неспособни да работят нищо друго”. Самооценката на състоянието, личното решение за трудоспособността и валиден
документ от какъвто и да е лекар не звучи като рецепта за
ефективност, но дава усещането за контрол над съдбата,
което се харесва на хора, свикнали държавата да им отказва
базисни неща с административни аргументи.
Но най-важното е, че така въобразената средна класа
никога не протестира за пари, а точно обратното – за ефективно управление, което потенциално дори ще спести разходи на бюджета: „В социалната сфера има много пари и
в момента тези пари се харчат неразумно”. Поради тази
неразумност „отиват милиарди български левове публичен
ресурс” за „една мизерна пенсия, една още по-мизерна
добавка за интеграция, освобождаване от потребителска
такса при личния лекар, безплатна винетка и т. н. - т. е. все
дребни благини на калпак”. Идеята, че не става дума за

пари, а за реформи плътно съпътства протеста под надслов
„Системата ни убива” и бе възприет безкритично от омбудсмана Мая Манолова, според която „не става дума за повече пари”, защото „и сега държавата отделя 170 млн. лв.
за асистентска грижа и чужда помощ.” Исканите „промени
могат да бъдат направени в рамките на бюджета, който се
отделя в момента”.

Но дали е така?

При средно 8 часа асистентска грижа срещу 1.5 минимални работни заплати за около 80 хил. пълнолетни граждани
с над 90% увреждане, необходимите средства са над 800
млн. лв. годишно. В тази сметка не влизат нуждите на хора
с нетрудоспособсност между 50 и 90%, както и децата; а
също и изделията и услугите, от които хората с увреждания
се нуждаят. Внушава се целенасочено, че това може да се
постигне в рамките на сегашния бюджет, като просто се премахнат петте милиона за субсидираните организации, парите за ТЕЛК и реформира дейността на Агенцията за хора
с увреждания. Справка в базата данни на НОИ показва, че
през 2017 г. общият размер на инвалидните пенсии е приблизително 1.3 млрд. лв., а по бюджетна програма „Интеграция на хора с увреждания” са заделени още 260 млн. лв.
Това представлява около 1.6% от БВП на страната. По данни
на Евростат средното ниво за ЕС е 2,7% от БВП, заделени за
хора с увреждания през 2016 г.
Противно на внушенията, че в България има бум на инвалидността заради щедрите социални помощи, нищо такова не се наблюдава в официалните статистики. То обаче
е добре дошло за политиците, които са привърженици на
ниските данъци и малката държава, а неправителствените
организации (и омбудсманът), които твърдят, че не става
дума за пари, улесняват работата им. Например, Цветан
Цветанов лесно твърди, че 15% от населението получава
обезщетение за инвалидност, въпреки че проста проверка показва, че става дума за 6.5% през 2017 г.. Той допълва
и, че „средната стойност за ЕС е 0.8 – 1.5%” без да цитира
източника на тази сензационна информация. Самият факт,
че представя за средна стойност такъв широк диапазон от
стойности е индикатор за фалшива новина – област, в която г-н Цветанов е експерт. Пак последните данни на Евростат от 2011 г. за дела на хората с трайни увреждания показват, че те са 14.6% средно за ЕС срещу 9.1% за България, част
от които изобщо не получават пенсия.

Коя система убива?

Системата, която убива или поне обрича на крайна бедност хората с увреждания, не е тази на представителство,
освидетелстване или разпределение на скромните средства. Това е системата, която не позволява на държавата
да задели достатъчно, за да отговори на изискванията на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Същата система, която подсигурява, че здравеопазването
и образованието ще са на ниво само за хората, които могат да си позволят да доплащат от джоба си постоянно.
Но нито национално представителните организации,
нито ентусиазираните врагове на системата, която убива, се
застъпват за по-голяма преразпределителна роля на държавата и съответните данъчни промени, които да я осигурят.
В такава ситуация надеждите за действителна промяна на
съдбата на хората с увреждания ще трябва да почакат още.”
В допълнение, нека цитирам и д-р БОРЯНА ХОЛЕВИЧ,
председател на Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София,
след всичко, случило се дотук: „Приятелка с раково заболяване идва при мен с въпросник, който социалните са й дали
да попълни. Четем и пишем: само „Не, не, не”. Т. е ., няма
психични отклонения, няма и двигателен дефицит… Или,
според този въпросник, жена с карцином и метастази в черния дроб, с определени от ТЕЛК 100% без чужда помощ, е…
ЗДРАВА!!! Така щели да проличат „фалшивите инвалиди”,
твърдят създателите на тази простотия. Процентът на жената
е определен правилно, защото тя действително не се нуждае
от помощ за битово самообслужване. Но това съвсем не означава, че няма сериозно увреждане. Проблемът е, че според въпросника тя е здрава. Не коментирам въпросника за
личен асистент, а този за паричната добавка. Всъщност така и
не разбрах защо трябва да се попълва тази глупост, след като
жената има решение от лекарска комисия!”
Нещо много важно: въпросната глупост е в действие още
отпреди да влезе в сила новата актуализация на наредбата,
но преди не беше задължителна за попълване, а сега е –
очевидно, е било отдавна замислено. Оставяме на читателите да си направят сами изводите.
Публикацията подготви Петра Ганчева
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В ЮБИЛЕЙНИЯ СЕПТЕМВРИ –
ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ!
От стр. 1

Тази година този най-прекрасен есенен месец е съчетал в едно не само
всички тези знакови събития, но и едно,
особено значимо за членовете на СГБ –
на 22 септември в Приморско Съюзът на
глухите в България отбелязва тържествено навършването на почетните 85 години
от създаването на организацията! Един
наистина достоен живот за най-голямата организация на глухите в страната,
преминала през бурите на времето; през
трудностите и изпитанията; но и през успехите – с вярата в единството и сплотеността на членовете си!
85 години, през които СГБ успя да се
съхрани, да оцелее и продължи напред,
въпреки превратностите на времето и

промените в страната.
Години, в които членовете му успяха да
покажат и докажат на обществото, че независимо от увреждането си имат своите
поводи за гордост и достойнство с труда,

таланта и възможностите си.
Да, ако не бяха хората, които в далечната 1934 година осъществиха желанието си
да имат своя организация, чрез която да
отстояват правото си на достоен живот и
труд – днес СГБ нямаше да го има. И тези
изминали 85 години са доказателство, че
всички усилия – на ръководството и на
членовете на организацията са си стрували - днес авторитетът на СГБ е безспорен,
а хората с увреден слух като граждани на
Република България, отстояват с достойнство правото си да са уважавани и ценени
не съобразно увредения си слух, а съобразно възможностите и способностите
си.
И в бъдеще ръководството на СГБ ще
продължи да отстоява зачитането на
правата на своите членове, гарантирани

с Конвенцията на ООН за равнопоставеност на лицата с увреждания, за пълния
им достъп до пълноценна информация и
съвременни технически средства; за справедливо социално законодателство и не
на последно място – за узаконяването на
българския жестов език.
В програмата на тържественото
честване на юбилея е включено провеждането на 28 фестивал на художествената самодейност, който също е юбилеен
– тази година се навършват 80 години от
началото на културната дейност на СГБ.
Двойният за организацията ни юбилей
наистина ще остане незабравим, защото
ще е изпълнен с много красота, радостни
емоции и неповторими преживявания…
И нека пребъдем!
Петра Ганчева

НОВИНИ

УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЙСКОТО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р ДЕЧО ДЕНЕВ”
УЧАСТВАХА В ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛЕН ФУТБОЛ
Спортен клуб „Левски-Спорт
за всички” е партньор по проекта CROSS за социален футбол
на програма ERASMUS + Sport
с европейско финансиране,
разработен от италианския
Calciosociale и се изпълнява в
партньорство със спортните
организации от Великобритания, Унгария и Франция. По покана на клуба в проекта бяха
включени ученици от софийското училище за деца с увреден слух.
На 17 юни т. г. отборът на
„Левски-спорт за всички” замина
за Рим. В състава му бяха и учениците от училището „Проф. д-р
Дечо Денев”. В рамките на една
седмица те се включиха в срещите по социален футбол.
Ето и разказ от първо лице за
тяхното участие:
„Първи ден: разчупихме леда
с приготвяне на домашна паста
и тирамису по стари италиански
рецепти. Децата от софийското
училище обраха овациите на
всички. Днес започнаха мачовете.
Втори ден: мачове, работилница за венециански маски и
разходка във Вечния град.
Трети ден – ден на CROSS проекта – забавления, работилница и социален футбол. Времето
беше перфектно!
Четвърти ден: мачове и работилници с рециклирани материали. Нашият екип са не само добри спортисти, но и артисти.

Пети ден: Отборът на „Левски-Спорт за всички” активно
участва във футболните срещи и
почистването на плажа в резервата Рalude di Torre Flavia.
Шести ден: Последна разходка
в Рим, финални мачове, емоции,
награждаване и сбогуване...”

Среща на съученици

На 7 септември направихме една прекрасна среща на съученици от випуск 1968 до 1982 г. в ресторант „Камината” в
старопрестолния ни град. За мен беше неочаквана радост да
се видя с всички мои приятели и съученици, както и отново
да видя моя учител Любомир Младенов, който бе поканен от
бившите ученици от училището в София.
Те ми върнаха в хубавите години на нашата младост. Сега
са бащи и майки, работят в различни места и се радвам,
че носят и пазят спомена за нашето училище и за своите
учители.
Срещата ни беше сърдечна и искрена, изпълнена с взаимна
любов и спомени. Обещахме си, че пак ще се видим. Дано!
Всички останахме и впечатлени, и възхитени от този прекрасен незабравим ден, който отлетя като миг… Душите ни

След завръщането в родината, на 24 юни председателят
на „Левски - Спорт за всички”
Люсиен Велчев връчи специално изработени сертификати
на партньорите от специалното
училище за ученици с увреден
слух „Проф. д-р Дечо Денев” за

активното участие в реализацията на проекта CROSS. Документа
получи Севдалина Джонгарска,
директор на специализираното
учебно заведение. Сертификати
получиха и участниците в отбора
на „Левски - Спорт за всички”.
Генералният секретар на клу-

останаха преизпълнени със спомени от свидните някога моменти, прекарани заедно.
Маргаритка Колева,
организационен секретар на ТО-Велико Търново

ба Ванина Миланова изказа благодарности за професионалната
работа на ръководителите на
отбора Любомира Николова и
Иван Николов.
Представи за вас:
Петра Ганчева
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ТО Габрово

ВИДЯХМЕ МИНАЛОТО И ОСТАНАХМЕ ОЧАРОВАНИ

Нашата мила България има такава богата история, че
цял живот няма да стигне, за да научиш всичко... Затова, когато разбрахме за откриването на най-големия
исторически парк в света в близост до Варна, решихме
непременно да го посетим и видим с очите си древността на родината. Изпълнихме решението си и една
групичка от ТО на глухите в Габрово в един слънчев августовски ден застанахме пред входа на „Исторически
парк” в с. Неофит Рилски, Варненско.
Паркът е създаден с идеята да върне посетителите
си с 10 000 години назад във времето. Разделен е на няколко зони: неолит и халколит; траки, Рим, прабългари,
славяни, първо и второ български царства. И първото,
което разгледахме, беше така нареченото „Неолитно
селище”, което показва историята на България от епохата на неолита, когато се появяват занаятите и представя как траките започват да изграждат селища; научават се как да отглеждат и консервират храната; как
да правят инструменти, с които да извършват редица
полезни дейности и да улеснят живота си.
Тук малко ще се отклоня от разказа си за това, което
видяхме, защото се оказа, че няма кой да ни превежда
по време на обиколката ни. Останахме трогнати от съпричастността на чуващите хора около нас, които поч-

наха да пишат в телефоните ни за това, което е пред
очите ни. Екскурзоводът ни увери, че щом бъде завършен напълно комплексът, в него ще бъдат поставени
обяснителни табла с надписи и ще има преводач на
жестов език. Другото, което установихме с пристигането ни, беше, че нашите членски карти не ни даваха право на безплатен вход, защото паркът е частен. Билетът
за вход струваше 27 лв., а за хора с увреждания и деца
– 15,30 лв. Така, че ние платихме по 15,50 лв. на човек.
Прекарахме часове в парка – разгледахме тракийския музей, възстановката на Александровската гробница; бяхме и в кухня, в която се предлагаха специалитети по автентични древни рецепти…
Далечното минало за нас стана напълно реално,
благодарение и на приятните атракции – стрелбата с
лък, ритуалното пиене на вино по тракийски обичай от
изящни ритони и фиали, снимките с традиционни за
епохите облекла, турът с тракийска колесница, разходката с пони…
Изживяхме един наистина невероятно емоционален ден и си тръгнахме очаровани от тази незабравима
среща с различните епохи от миналото.
Златка Дечкова
Снимки Анита Димитрова

ЮБИЛЯРИ

РО-Хасково

На пикник с риболов

Поради забраната за риболов дълго отлаганият пикник най-после беше осъществен.
Както всяка година, така и тази ръководството на
РОq съвместно с ръководството на ГО-Хасковоq организираха и проведоха пикник с риболов за своите членове на 28 юли на язовир „Гледка”, общ.Стамболово.
В уречения час в неделната слънчева утрин, автобусът чакаше пред клуба на районната организация.
Натоварихме такъмите и друг по-дребен инвентар и
групата от 26 души потеглихме. Не след дълго пристигнахме. Мястото беше страхотно и се пазеше още от събота сутринта от Евтим и съпругата му, които преспаха
там, за да не го заемат други хора. Настанихме се под
дебелите борови сенки. Водата в язовира беше гладка
като стъкло. Гледката беше невероятна и предвещаваше да си прекараме един прекрасен ден. Естествено най-нетърпеливи бяха риболовците – Лачо Тенев,
Георги Лачев, Иван Русев и Евтим Димитров, които
веднага се захванаха да разпъват и хвърлят в язовира
своите въдици в очакване на големия улов. Казват, че е
удоволствие да ловиш риба. Не е важно количеството,
може да хванеш и една рибка. Тръпката е в чакането с
въдица в ръка нещо да се закачи.
Докато те стояха с въдиците в ръце на брега и обменяха опит в тънкостите на риболова, жените и част от
мъжете, под вещото ръководство на организаторката
Севда Векилова, опънаха шатрите, подредиха масите и седнаха на сладка раздумка в очакване на улова.
Мъжете пък спретнаха едно „каренце” на карти. Председателят на РО Митко Иванов стъкми огъня, сложи
тигана на котлона и започна да приготвя обяда, който
си бяхме купили предварително от магазина в Хасково.
Към обяд рибарите вече бяха щастливи, че макар
рибата да се оказа по-малко от водата в язовира, са
уловили достатъчно, за да има за всички.
Това е риболовът - понякога възнаграждава, понякога болезнено наказва… Георги Лачев сподели, че риболовецът трябва да е търпелив и не трябва да взима
всичката риба, която е уловил. По-малките и рибите
с хайвер трябва да пускат обратно във водата, за да
може да се развъждат и да има какво да хващаме и в
бъдеще.
Поогладнели вече от чакане и от миризмата, която

И НА 80 ПРЕКРАСНИ ХОРА, ПРИЯТЕЛИ И...
ДОСТОЙНИ АКТИВИСТИ
Честит юбилей!
Нашата Гюрка,
както си я наричаме в Кюстендил, на
17 август ни събра
всички на мило и
незабравимо празненство по повод
80-годишния
си
юбилей.
Гюрка, която е
родом от с. Соволяно, Кюстендилско,
дълги години беше
член на софийската
районна организация на глухите. След пенсионирането си се върна в родния край
и се включи в живота на нашата териториална организация. Винаги усмихната, винаги сладкодумна, историите, които разказва,
са забавни и увлекателни; а като стане дума за помощ – първа
откликва!
Затова с радост и желание се включихме в честването на юбилея й, на който имаше, както си му е редът, и поздравления с безброй сърдечни пожелания за здраве и радост; разкошна торта и
подаръци…
Честит юбилей, скъпа Гюрке! Бъди ни все така жизнерадостна,
здрава и щастлива!
От ръководството и членовете
на ТО на глухите в Кюстендил

За Тодор Денев, един достоен
човек и приятел

се носеше от скарата, всички насядахме около масите
и разпалено коментирахме улова – кой е по-по-най-риболовец. По традиция Митко Иванов отправи поздрав
към всички, след това се заредиха поздрави и от председателя на ТО-Харманли – Георги Лачев; от най-възрастния участник – Славчо Делчев и от Севда Векилова,
член на ръководството на ГО-Хасково.
Часовете неусетно литнаха в хапване, пийване, сладки приказки и шеги. В късния следобед всички се прибрахме по домовете си, доволни и заредени със свеж
въздух и приятни емоции от чудесно прекарания неделен ден.
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Една достойна
възраст – 80 години, отпразнувахме
в районната организация на глухите
в Горна Оряховица.
На един прекрасен
приятел, активист и
най-вече – библиотекар на РО повече
от 30 години и това
е нашият Тодор
Денев!
Роден в село Драганово, Тодор отрано загубва слуха си. Първоначално учи в родното село, а след това, с помощта на вуйчо си
– писателят Камен Зидаров, се премества в Горна Оряховица, където се сближава с един от основателите на СГБ Димитър Краев.
Започва работа в новосъздаденото предприятие за глухи в града,
където изработва целия си трудов стаж в дърводелския цех. Успоредно с това е и библиотекар на районната организация и беше
душата и мотора на десетките вечери на книгата, на поезията, на
четенето на книги… Активно участва и в театралната трупа на организацията.
Днес Тошо, както всички го наричаме, живее на село, в родната си къща, обработва градината си и казва, че това му доставя
огромно удоволствие. Една от стаите в къщата си е подредил като
музей на Камен Зидаров и с удоволствие приема посетители.
Годинките вече започват да му тежат и разните му там болежки да се обаждат – но Тошо не им се дава. Все така обича да чете,
да коментира прочетеното, а и политиката не му е чужда.
Честит юбилей! Бъди ни жив и здрав, скъпи наш приятелю!
Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица
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Поредна изява на художника Денислав Тодоров глътка вдъхновение и красота

Колкото и да напредват технологиите, има някои неща, които си остават вечни. Изкуството
е едно от тях. Това, което човек
създава със собствените си ръце,
никое модерно изобретение не
може да достигне. Затова и традиционните професии, свързани с изкуството, никога няма да
изчезнат. Като например тази на
художника.
През втория ден от празниците
на град Костинброд, посветени на
45 години от създаването му, се
организира изложба на художника с увреден слух Денислав Тодоров. Прекрасните творби са около
30 картини и бяха изложени на
11 септември, в малкия салон на
народното читалище „Иван Вазов-1947” в Костинброд.
Денислав е роден на 23 декември 1974 година. Само няколко
месеца след като Костинброд е
обявен за град. Дори може да
се каже, че е един от първите
граждани на нашия град, заявява самият той. Костинбродският
художник е участвал в множество
изложби в столицата, негови картини са включени в каталози в
Япония, Гърция и Германия, както
и в някои от международните биеналета и триеналета по графика.
Над 300 картини са притежание в
колекцията на няколко компании
и частни лица в България, Гърция,
Северна Ирландия, Испания, Германия, Латвия, Холандия, Швеция, Финландия, Италия, Япония,
Русия и САЩ.
Изложбата беше посетена от
кмета на община Костинброд г-н
Трайко Младенов, зам.-кмета на
община Костинброд г-н Александър Ненов, много жители и гости
на общината. Официално се откри от Русанка Колева – организатор мероприятия в НЧ „Иван
Вазов-1947” и след прекрасни

встъпителни слова за Денислав
се даде думата на неговата майка – Жана Кръстанова. Тя изчете
прочувственото обръщение на
Денислав: „Най- много изложби
съм правил тук, в този салон на
читалище „Иван Вазов”. Благодаря на г-н Трайко Младенов за
предоставената възможност моята изложба да бъде включена в
програмата за честването на 45-а
годишнина на град Костинброд.
Моето желание е по-скоро да има
изложбена зала в Костинброд, в
която да има постоянна експозиция на картини не само от мен, а
и от други художници.”
Г-н Трайко Младенов се изказа
последен, като поздрави художника и заяви, че изложбена зала
ще има в близко бъдеще. За нея
вече има строително разрешение
и финансиране. Остава само време да се започне. Г-н Младенов
също заяви, че празник на град
Костинброд без Денислав не е
празник! Кметът подари на художника стъклен плакет „45 години град Костинброд”. Този приз се
дава по случай юбилея на града и

само на хора допринесли за развитието на община Костинброд
през последните 45 години. Денислав получи от градоначалника
още един подарък – значка „45
години град Костинброд”.
Развивайки се неспирно като
човек и творец, Денислав Тодоров развива и способността си да
пресъздава на платно емоциите
си. Несъмнено това ненатрапливо развитие е и една от тайните
на успеха му: неговите картини
всъщност са толкова истински, че
нямат нужда да бъдат обяснявани. Само трябва да се видят.
„Няма защо да обяснявам какви
са темите, които преобладават в
творчеството ми, вие можете сами
да прецените и вникнете в картините ми, да ги почувствате и да изпитате това, което съм изпитал аз!“
– сподели Денислав Тодоров.
Изложбата на картините ще останат в малкия салон на читалището „Иван Вазов-1947“ до края
на празника на града. Заповядайте да им се насладите!
Пресцентър на община
Костинброд

ЛИЧНИ ОТКРОВЕНИЯ

ЗА ЖИВОТА НА ГЛУХИТЕ МАЙКИ И ЖЕНИ, ЗА КОИТО НИКОЙ НЕ РАЗКАЗВА

Има един, станал много популярен днес, израз от английски – тъмната страна. Онази, за която се мълчи. Онази, за която знаят, но не смеят да говорят и пишат, по различни причини.
Преди години, когато за първи път изпратих своя доклад, посветен на поезията на глухите, за осмия световен
конгрес на Световната федерация на глухите (СФГ), който се състоя през 1979 г. във Варна (домакин на конгреса
беше Съюзът на глухите в България), случайно разбрах,
че има специално създадена комисия на глухите майки,
която участваше в работата на конгреса със свои доклади, посветени на живота на глухите жени и на това как са
успели да отгледат децата си с цената на всичко. Въпросните доклади, естествено, не станаха обществено достояние – потънаха в аналите на СФГ…
Светът – този същият, нормалният уж, чуващ отвсякъде
свят, така и не знае до ден днешен за живота на глухите
майки и жени, защото просто никога и никъде не е разказвано и говорено за тях. А и самите те, съзнателно затворени в своя тих свят, не знаят как и по какъв начин да
му покажат тази своя тъмна страна…
Днес, докато гледах едно видео, популяризиращо
предстоящия конгрес на СФГ в Париж, изведнъж проумях, че всичките тези доклади и заседания на въпросната
комисия потъват в небитието, защото никога не достигат
до хората от „другия, нормалния”, свят, света на чуващите хора. Проумях, че най-после, подобно на разказите за
издевателствата в лагера Белене, вече е крайно време
хората да научат и разберат за

ТЪМНАТА СТРАНА НА МОЯ СВЯТ

Написах този текст в два през нощта – сподавено гълтаща сълзите си, за да не събудя верния до смърт Арчо:
„Не е истина колко изпростя и се циганизира тази държава. Не е истина и това, че тук такива като нас, надарени
със свръх интелект, но белязани/прокълнати/дамгосани
или каквато друга дума се сетите, са обречени на някакъв
безсмислен и заробващ труд, който изсмуква и последните сили, а ти си мечтаеш Господ да те прибере по-ско-

ро...
Не е истина и това, че макар да си дала всичко от себе
си, да си дала живот на две деца, с риск да умреш - от
тези същите деца сега едното те игнорира, а другото не
е в състояние да ти помогне и за най-малкото нещо, а ти
нощем се молиш със сълзи на очи на Господ да му помогне да има нормален живот...
Бог ми е свидетел – живее ми се още, гледа ми се още
това синьо небе, искам да продължа да усещам шепота
на черешовите листа, да се наслаждавам на невероятните изгреви и залези – но не мога повече, не и по този
начин, бавно умирайки в агония, трепереща какво ще ям
утре, как ще изкарам месеца, какво ще стане с покрива,с
къщата и двора, дали както си спя, сърцето ми няма да
спре и тогава всичките тези мои рожбици – Арес, Мира,
Джой, Сивчо, Белчо, Чери, Аря, Пухето – какво ще правят
без мен?!?
Залагам си живота, че едва ли някой знае кои сме и
какви сме ние – майките, лишени от слух не по свое желание и през какво сме преминали, за да отгледаме децата си, да ги направим ХОРА най-вече...

Едва ли някой се е запитал как са сме отгледали тези,
чуващите деца, които хал хабер си нямаха за мъничките,
но жизнено важни подробности от живота ни, свързани
с оцеляването…
Тъмната страна на живота на тези майки – а аз съм
една от тях – трябва най-после да види бял свят.
Защото тя, като тоталното загробване на планетата
Земя с пластмаси, убийства на пчели, дървета и каквото
се сетите още – трябва да се знае!
Знанието е светлина, хора... Живителната светлинка
към доброто! И дано победи, милото...
И, нека поясня – не, не съм отчаяна. По-скоро съм
гневна, отровена от всичко, което се случва в света, защото още от ранни зори чета в нета за отровени бездомничета; за изхвърлени някъде в нищото, в завързан здраво
чувал или кашон кученца или котенца; за изнасилени и
измъчвани от цигани (няма да си изкривя езика и да ги
нарека „роми”!) самотни стари хора за нищо и никакви
15 лева; за изплували в морето мъртви крави; за отровени от милиарди тонове пластмаса океани и морета; за
тотално, повсеместно и най-вече – СЪЗНАТЕЛНО!!! – унищожаване на дървета, на цели гори, на дюни, на плажове, на милото ни Черно моренце...
И нийде, никъде – поне един позитив, една грабваща
сърцето ти новинка, че, видите ли, еди-кой си спасил от
смърт паднало на балкона му бебе-лястовиче...
Как да си оптимист, как?!? Светът, такъв, какъвто го
познавах като дете, си отива и то благодарение на нас,
хората.
Ние сами се погребваме!
Но ми се иска, преди да си отидем – светът да научи и
разбере, че заедно с вас сме живели и наистина сме се
борили здраво, със зъби и нокти, ние – глухите майки и
жени...”
На снимката: С малката ми дъщеря, родена в 6 месец с тегло едва 700 грама, която днес е една страхотинска млада дама…
Петра Ганчева
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ПО НАЙ-КРАСИВИТЕ ПЪТИЩА НА БЪЛГАРИЯ

НА ПОХОД ДО ВРЪХ БОТЕВ
Идеята да покорим връх Ботев, не дойде спонтанно. Тя бе в резултат на
един разговор между глухи приятели, след покоряването на връх Мусала от
варненските ползватели на ЦСРИХУС. Миналата година бяхме предизвикани
от един софийски приятел да изкачим Ботев, като много по-труден от Мусала. Така, малко по малко, идеята се затвърди в съзнанието ни. И ето, отдаде
ни се възможност да осъществим това мероприятие като туризмо-терапия
към ЦСРИХУС. Понеже в гореспоменатия център има и по-възрастни ползватели, както и такива със здравословни проблеми, които им пречат да издържат
по-дългите и трудни преходи, се наложи да разделим групата на две. Едната
остана в хотел „Райски кът”, в красивата местност „Паниците”. А другата
група веднага след пристигането там пое към планината за хижа „Рай”.

Пътят
до хижа „Рай”

В самото начало има едно
доста стръмно изкачване през
гората. То е леко трудно за преход, но след като се премине,
следва един много дълъг участък, където е почти равно и има
малка денивелация. Ако имате
късмет да не ви пече слънцето,
е изключително приятно за ходене. За да стане пълна емоцията
точно тука, в най-лесната част на
прехода, объркахме пътя. За късмет някои имаха в телефоните си
навигация. С нейна помощ успяхме да се върнем на пътя, без да
се връщаме назад. Вярно е, че
трябваше да преминаваме през
храсти и шубраци, но на никого
не му се връщаше обратно.
Изминахме този участък и
пред нас се разкри невероятната гледка – Балканът в цялата му
прелест. Имаше пейки, където
поседнахме, за да се насладим на
прекрасните пейзажи, които спираха дъха ни. Тука се засякохме с
две семейства планинари. На въпроса ми колко часа ни остава до
хижата, получих много интересен
отговор: „По знаците трябва от
„Паниците” до хижа „Рай” да се
вземе за 4 часа, но аз колко пъти
съм го минавал този път… по-малко от 6 часа не успявам. Кой ли го
е измерил за 4 часа?!?”
След това се спуснахме надолу
и навлязохме в гориста местност,
където разходката беше невероятна. Ароматът на гора и рекичките в близост приповдигаха настроението ни. По този път има
две чешми, от които си наляхме
вода. Това беше най-приятната
част от прехода. Но…после ни ча-

каше най-трудната…
Достигайки до основата на
каньона, който се виждаше от
пейките още преди спускането в
гората, започнахме изкачването.
Бяхме благодарни, че придвижването ставаше в гориста местност, поне нямахме проблеми с
жегата. Наистина изкачването бе
изпитание за всички нас – продължително, трудно и много изморително. След изкачването на
този склон се озовахме отново на
открито и пред очите ни се откри
поредната чудна гледка – хижа
„Рай”. Тя е построена над ждрелото „Джендема” и е разположена на една поляна под водопада
„Райското пръскало”. Гледката
към водопада наистина е райска!
Навсякъде бе едно дълбоко спокойствие и красота…
Настанихме се в хижата, изкъпахме се и седнахме на масата.

Към върха

На другата сутрин станахме
рано, закусихме, проверихме за
последно екипировката и потеглихме към върха. Трябва да отбележа, че от хижата до върха няма
равно място – всичко е все нагоре, а на много места има доста
стръмни участъци, обезопасени
със стоманени въжета. След около
половин час изкачване стигаме до
началото на известната „Тарзанова
пътека” – стръмна, тясна, камениста пътека, по която се върви повече от половин час. Ако не ни печеше слънцето, може би било с една
идея по-леко изкачването по нея,
но като цяло е тежък участък. През
по-голямата част от пътя по пътеката има предпазно въже. След като
изминахме „Тарзановата пътека”
за около час, вече виждахме вър-

ха. Определено чувствахме умора
и спряхме за кратка почивка. Поехме отново нагоре – поне целта
бе пред очите ни. Обърнахме поглед назад – една необятна шир се
разкри пред очите ни!
Стигаме накрая и до каптажа,
от който следва финалната и,
може би, най-трудна част от изкачването на върха. С изключително бавни крачки, с многократни спирания, продължаваме нагоре. По пътя, заедно с трудното
изкачване, се наслаждавахме на
гледката. Понеже с нас имаше и 3
деца, им показахме какво представляват боровинките и дивите
малини. И след петнадесетина
минути бяхме на върха. Седнахме в хижата и се отдадохме на
заслужена почивка около 2 часа.
Пътят от хижа „Рай” до връх Ботев ни отне около 3,50 часа.

От върха
до хижа” Рай”

Сметнах, че връщането ще бъде
като време по-малко и по-лесно
от изкачването, но много скоро се
убедихме в обратното. Слизането бе много по-трудно. Точно тук
повечето получиха болки в краката и мускулите. За около 4 часа и
нещо слязохме до хижата, където
отново се освежихме и седнахме
на масата. Имаше прочувствени
речи от доста хора. Разбира се
най-щастливи бяха трите деца с
нас – Анжи, Лора и Нора. Не трябва да се подценява и успехът на
най-възрастната сред нас – Тодорка, която със своите 67 години бе
пример за по-младите. Даже вече
започнаха и плановете за следващата година. Решихме да „хвърлим ръкавицата на връх Вихрен.

Живот и здраве, вече имаме план
за следващата година!
Гората отново бе изключително приятна част от прехода.

От хижа „Рай”
до местността
„Паниците”

На сутринта си проличаха както умората, така и мускулната
треска. Но нямаше как, и с охкане, и пуфкане, малко по малко се
приготвихме и потеглихме обратно. Ако не бяха болките, това бе
най-приятният преход. Нямаше
ги свличащите се камъни и вървенето надолу бе по-леко. Е, имаше и по-трудни участъци, все пак
бяхме в планината. Пристигайки
в хотела, започнаха честитките
от другата група. Имаше разкази,
спомени, смях.
А другата група също не бе
скучала. Докато ние сме се катерили сред чукарите на планината, те посетили Калофер, Хисаря, Панагюрище. Разгледали са

различните забележителности и
са си припомнили историята на
района.

Малко съвети
от нас при
изкачване на
връх Ботев

Ако решите да изкачвате
най-високия връх на Стара планина, имайте предвид следните
неща: ако нямате опит в планинарството, разделете на две или
три части прехода – с преспиване
в хижа „Рай”; предвидливо си налейте вода, защото нагоре през
„Тарзановата пътека” няма вода;
освен ако не сте си поставили цел
за да се качите за един ден догоре
и обратно, не бързайте и се изкачвайте бавно и полека, като се
наслаждавате на прекрасната природа. И, ако имате време, отидете
до водопада „Райското пръскало”.
Диян Демиров
Снимки Калоян Атанасов
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Българската слава в електрониката
Днес, когато електрониката е
навсякъде, дори и в ръцете на
най-малките дечица, дето още
не могат да говорят, но могат да
пускат клипчета на телефоните на мама и татко, този разказ
може да предизвика и усмивки.
Но е истина. Истина е, че България е сред първите страни,
развивали успешно тази наука
– електрониката, а българските специалисти са били сред
най-добрите в света,
Знаете ли, че
Първият български електронен калкулатор ЕЛКА 6521
излиза на пазара през 1965г.
и е внедрен за производство
в софийския завод „Електроника”. По това време в света
съществуват разработки на
електронни сметачни машини
само в три държави – английската ANITA, италианската
IME и японските Casio и Sharp.
Калкулаторът е дело на екип
от Института по математика към
БАН в състав инж. Стефан Ангелов, акад. Любомир Антонов и
Петър Попов. За изобретението
на Ангелов, Антонов и Попов е

присъдено най-високото звание
„Лауреат на Димитровска награда”. ЕЛКА 6521 е създаден в рекордно кратък срок от 6 месеца,
за да може да участва в изложбата в Москва (ВДНХ) през пролетта на същата година.
Калкулаторът е доста голям,
тежи 8 килограма и половина,
но затова пък е без аналог в
света – първият, който пресмята
корен квадратен. Алгоритъмът

за коренуване е написан от инж.
Стефан Ангелов. ЕЛКА 6521 има
3 регистъра и работи с 12 десетични числа. Аритметичните
действия могат да се извършват с
16-цифрени числа, цели или дроби, както и с отрицателни числа.
Скоростта при събиране е 0,3
секунди за действие, а при деление – 0,5 секунди. Консумираната мощност е 35W. Освен това,
цената му е била добра, поради

рационалното използване на
електронните елементи в него,
които в по-голямата си част са
произведени в България. Също
така, ЕЛКА 6521 може да управлява електрическа пишеща машина, на която да се отпечатат
получените резултати.
Калкулаторът се приема много добре на пазара. Затова през
1966 г. е създаден Централен институт по изчислителна техника

(ЦИИТ), с цел разработване на
серия от калкулатори. По-късно, по поръчка на швейцарска
фирма, през 1974 г. е разработен първият български джобен
електронен калкулатор „Елка
101”. От този модел 50 000 броя
са произведени само за Швейцария. В периода 1971-1985 г. България изнася калкулатори за над
480 милиона лева.
От интернет

ЗА ИГРАТА ДАРТС И МАГИЯТА НА ТОЧНАТА РЪКА

Един от интересните спортове, познат от дълги години насам, е играта дартс. Предполага
се, че произхожда от стрелбата с
лък – поради факта, че мнозина
познават дартса като „стрелички”, свързвайки го със стрелите,
които се използват за стрелба по
мишената. До ранните години на
20 век дартсът съществувал само
като непрофесионален спорт,
практикуван най-вече между
приятели в английските пъбове.
След Първата световна война
обаче се създали и първите лиги
по дартс, които се провеждали
по кръчмите; а през 1924 г. били
поставени и основните на националната дартс асоциация във
Великобритания.
През 30-е години на ХХ век
играта придобива все по-голяма
популярност, като се практикува
от хора с различни професии.
По време на Втората световна
война се пренася и в още държави. През 1954 г. е сформирана Националната дартс асоциация на Великобритания, а 19
години по-късно е създадена
британската дартс организация,

която организирала и първите турнири, предавани пряко
по телевизията. В момента играта е силно развита в САЩ,
Холандия, Скандинавия, Канада
и Австралия.
Може би мнозина не знаят,
но едни от първите глухи бизнесмени у нас, открили собствена автомивка в близост до
Асеновград, са обзавели специално бар помещение за отдих
именно с мишена и стрелички
за дартс. /снимките, които
виждате са от там/
Най-популярните материали
за изработка на мишената са от
корк и хартия. Тя се поставя на
височина 172,72 см. от пода в
професионалните
състезания,
което е на нивото на очите на човек с ръст 180 см. Линията, която
състезателите не могат да пре-
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минават, се намира на 236,86 см.
от мишената, която е с диаметър
45,1 км. Всяка мишена е отделена от останалите с метална лента или тел, която е много тънка,
така, че стреличката да не се удари в нея и да отскочи обратно.
През последните години се
появиха и електронни мишени
за дартс, които отчитат къде е
попаднала стреличката с помощта на сензори. Тези стрели не
са с остър метален връх, а със заоблен пластмасов. Самата стрела е от 4 части – връх, метален
баласт, тяло и пера, като върхът
може да е в две дължини – 32
и 41 мм. Перата служат за осигуряването на нормален полет,
като не позволяват на тежестта в
предния край на стрелата да направи така, че задната й част да
достигне целта.

Дизайн:
Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ:
Петра ГАНЧЕВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria
Печатница:
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Правилата на играта са прости: мишената е разграфена на
двадесет номерирани секции.
В центъра на мишената пък се
намира червената точка, уцелването на която носи максималния
брой от 50 точки. Тази зона на
мишената се нарича още „окото на бика” („bull’s eye”), което
е обкръжено от зелена окръжност, която пък носи 25 точки при
попадане на стреличката в нея.
На мишената има още два кръга. Нека наречем по-близкия до
„окото на бика” вътрешно тясно
кръгче, а другото – външно кръгче. При попадение във вътрешния тесен кръг се печели утроен
брой точки от конкретната сек-

ция, а попадение във външния
кръг носи удвояване на точките. Тези кръгчета обикновено са
оцветени в червен и зелен цвят.
Ако стреличката попадне извън
външния кръг, не се печелят точки. Същото важи, ако стрелата не
се задържи на мишената. Всеки
играч има право на три последователни хвърляния, преди да му
се начислят точките.
У нас много барове вече разполагат с електронни автомати, а
по-народните заведения разполагат с класическия вариант на
играта.
Текст и снимки
Петра Ганчева

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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ВКУСНО

Вкусни и витаминозни есенни ястия
Картофен пай с печурки,
чиризо и пармезан

Тиквички с домати
и яйца на фурна

Пикантна разядка с
патладжани

Продукти: 1 кг. картофи, 200 гр. чиризо, или друг колбас по избор, 2-3 варени яйца, 500 мл. доматено пюре,
2 стръка зелен лук, 250 гр. печурки, 1/2 връзка пресен
босилек, 150 гр. пармезан, 25 гр. масло, сол черен пипер
и риган.
Приготовление: сваряваме картофите и ги намачкваме заедно с маслото. Прибавяме солта и черния пипер на
вкус. Запържваме зеления лук и чиризото (или колбаса
по избор). Добавяме гъбите и задушаваме за кратко. Добавяме и едро нарязаните яйца и доматите. Накрая подправяме с нарязания на ситно пресен босилек.
Изсипваме в тавичката, която предварително сме намазали с масло, картофената смес, добавяме задушените
зеленчуци с чиризо. Разпределяме отгоре доматения сос.
Накрая поръсваме обилно с пармезан и печем за около
20 минути, или докато се зачерви.

Необходими продукти: 4 тиквички, 4 домата, 1 връзка магданоз, 1 връзка копър, 4 скилидки чесън, 100 мл.
зехтин, сол, 3 яйца, 300 гр. кисело мляко, 250 гр. сирене.
Начин на приготвяне: тиквичките се нарязват на филийки по дължина, а доматите – на колелца. Магданозът,
копърът, чесънът, зехтинът и солта се поставят в блендер
и се пасират до получаването на гъст сос.
В намаслена тавичка се подреждат ред тиквички, ред
домати, парчета сирене и сместа от зелени подправки.
Това се прави до изчерпване на количествата.
Ястието се пече в силна фурна около 40 минути, след
това се залива със сместа от разбитите яйца и киселото
мляко. Връща се обратно във фурната за още 20 минути.
Тиквичките с домати на фурна се поднасят топли, но и
охладени са чудесни на вкус.

Необходими продукти: 2 патладжана.
За дресинга: няколко стръка копър, магданоз, целина,
4 скилидки чесън, 1 люта чушка, оцет, олио, 1/2 чаена лъжичка сол.
Начин на приготвяне: обелете патладжаните и ги нарежете на кубчета. Посолете ги и ги оставете за 30 минути, за да се махне горчилката. След това ги изплакнете и
ги сложете да се варят. След завирането на водата изчакайте 5 минути, извадете ги от тенджерата и ги оставете да се охладят. Направете дресинга, като в кухненски
блендер смелите копъра, магданоза, целината, чушката
и чесъна. Прехвърлете го в купичка и сложете останалите
съставки. Прехвърлете патладжаните в подходяща купа и
прибавете дресинга. След час-два може да консумирате.
Представи за вас:
Вера Василева

В РАКИТОВО

Празнувахме заедно

КРЪСТОСЛОВИЦА

На 8 август членовете на ТО на
глухите в Ракитово се събрахме,
за да отпразнуваме рождените дни на наши членове, родени
през месеците юли и август.
Тържеството ни се състоя в
ЦРСИХУ „Света великомъченица
Неделя” в Ракитово.
След поздравите и пожеланията, а също и скромната почерпка,
накрая си пожелахме много здраве, късмет, щастливи дни и всичко
най-добро през живота ни.
Велка Стоева,
организационен секретар на
ТО-Ракитово

СУДОКУ

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. 13

ВОДОРАВНО: 1. Плавателен съд. 5. Отношението на отсечка от план,карта
или чертеж. 10. Полускъпоценен камък. 12. Разтопена скала, която извира
от вулкан по време на изригване. 13. Алкохолна напитка. 14. Вид кабелна
телевизия. 16. Абревиатурата на Български олимпийски комитет. 17.
Жребец. 18. Мерна единица за повърхност. 20. Абревиатурата на Агенция
по печата. 21. Абревиатурата на българска армия. 22. Пристанищен град на
руското Черноморие. 23. Абревиатурата на районно управление. 25. Род
папагали. 27. Герой от роман на Жул Верн. 30. Град в Ростовска област, Русия.
32. Инициалите на имената на българска киноактриса ,,Няма нищо по хубаво
от лошото време”. 33. Популярен американски сериал. 36. Отрицание. 37.
Малкото име на български фолк певец. 38. Емирство в Близкия изток.
ОТВЕСНО: 1. Италиански полицай. 2. Желание, стремеж. 3. Вид компютърна
памет. 4. Български кинооператор (1931 г. – 2009 г.) 6. Името на американски
гангстер от италиански произход. 7. Орган за управление на войскови части.
8. Финансов документ, издаван от банка. 9. Набухвател на тесто. 11. Село
в Софийска област. 14. Река във Франция. 15. Коркова запушалка на шише,
буре.18. Положителен отговор. 19. Лодката на Тур Хейердал. 24. Единица
за електрическо съпротивление. 26. Първата буква от глаголицата. 28.
Департамент във Франция, префектура Монпелие. 29. Жанр от поезията,
стихотворение за възхвала. 30. Малко селище на Халкидическия полуостров.
31. Изчезнало индианско племе, населявало Огнена земя. 34. Вид руски
самолети. 35. Прозвище на Скобелев.
Съставила Зоя Гюрова

