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Трябва да се научим 
да живеем с вируса 

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

Какво означава това
Пандемията, причинена от 

Ковид-19,  като че ли отшумява 
у нас. Поне засега е така, според 
сводките, които всекидневно 
представя Националният опе-
ративен щаб. Дали е затихнала 
обаче, никой не знае,   защото  и 
днес продължава да има заболе-
ли, макар и по-малко.

Помним, че в Европа пан-
демията дойде изведнъж през 
красивия месец март. Някои дър-
жави й се усмихнаха, и я приеха 
като несериозна гостенка. Други 
– като България, още от първия 
знак сториха необходимото, за 
да не се настани неканена тук.

Резултатите днес са видни – 
България е държавата с най-мал-
ко смъртни случаи от вируса в Ев-
ропа. Други вече съжаляват.

Но – така е. 
Животът обаче,  не може да 

спре. Не може да продължи в 
извънредно положение на уеди-
нение и изолация. Човечеството 
е създадено от природата като 
такова – да живее в общност. 
Някой беше го сравнил – като 
мравуняк. Тъпо е, но е вярно. Ни-
кой не може сам.

И ето – „извънредните по-
ложения” в много от страните 
на Европа, а и по цял свят бяха 
обявени за приключени. Без-
людните градове, които с тъга 
виждахме преди месец, отново 
се изпълниха с хора. Да! А идва 
и лято – идва желанието да си на 
плажа, да отидеш на бара, който 
е до морето...

И защо не?
Защо не – ако приложим и 

спазваме културата, която при-
добихме в извънредното поло-
жение, за да се предпазваме от 

болестта. Натрупахме култура – 
факт. И сега трябва да я използ-
ваме.

Колкото и егоистично да зву-
чи, тази култура по някакъв на-
чин ни внуши, че всеки трябва да 
се спасява сам!

Странно може също да проз-
вучи, но по време на извънред-
ното положение ние имахме 
„комфорта” някой да се грижи 
за нас – да ни забранява да изли-
заме, да ни задължава да носим 
маски, да ни кара задължително 
да използваме дезинфектанти...

Това вече го няма. Отговор-
ността вече е лична – за всяка 
личност, за всеки човек, който 
съзнава отговорността и за близ-
ките си.

Ето – от 1 юни животът се „от-
варя”. Отварят се границите на 
Европа и на Балканите, отварят 
се ресторантите и хотелите, отва-
рят се детските градини и яслите, 
клубовете, пада карантината...

Идва свободата за движение и 
за контакти. Без която нито едно 
живо същество не може. Но тази 
свобода, човешката,  несъмнено 
трябва да носи и осъзнатата не-
обходимост за личната отговор-
ност за здравето. 

Не може ей-така да свалиш 
маската и да пътуваш както преди 
в трамвая. Не може да отидеш на 
кафе, когато „залепен” до теб стои 
друг човек, който може да носи 
вируси. Не може. Отговорността 
да се заразиш е твоя. Ама лично 
твоя. Комфортът на забраните 
свърши. Ти си отговорен за себе си 
и за личното си здраве – сам!

И ако това се осъзнае от все-
ки – ще настъпи добър живот 
по време на пандемията. Ако 
всеки се постарае сам и лично 

да я ограничи – тя просто ще си 
отиде.

И понеже говорихме за „ком-
форта” на забраните, ще напом-
ним, че в този момент правител-
ството и службите за здравна хи-
гиена са въвели на някои места 
декларации за лично попълване, 
които приписват лична отговор-
ност – примерно, на всеки един, 
който влиза в България; на всеки 
родител, който праща детето си в 
яслата; на всеки, който извършва 
търговска дейност... и още.  И в 
тези декларации, които лично 
трябва да се попълват, е записа-
но едно и също изречение, което 
в общи линии звучи така: „Запоз-
нат съм с условията и съм лично 
отговорен за последствията от 
моите действия”.

Еми да, всеки ще е лично от-
говорен за последствията от не-
говите действия и за неговото 
здраве.

Лошото е, ако нечие нехайство 
доведе до злини за хората около 
него. Нека не го допускаме.

Да бъдем разумни!
Културата за нашето здраве 

ще ни опази сега!
Йорданка Димитрова

Съобщение
Във връзка с въведеното извънредно положение в страната от 

13 март тази година, както и с обявената в последствие 
извънредна епидемична обстановка в страната до 14 юни, 

Управителният съвет на СГБ взе решение за отмяна на 
предварително планираните съюзни мероприятия 

и национални прояви за по-късни дати.
Ще бъдат отложени трите мероприятия:

1. Провеждане на насрочено общо годишно 
отчетно събрание на пълномощниците на СГБ.
2. Провеждането на държавното първенство 

по спортен риболов за глухи съвместно със СФГБ.
3. Провеждането на държавното първенство 

по шахмат за глухи съвместно със СФГБ.

Насрочването на нови дати за тези събития ще бъдат 
съобщени допълнително, след ново заседание на УС, 

когато бъде отменена извънредната ситуации 
в страната и след взимане на съответни решения.

УС на СГБ

Важно за всички 
клубове по места

 
Във връзка с противоепидемичните мерки, предприети с из-

вънредното санитарно положение у нас, които ще продължат до 
14 юни, ръководството на Съюза на глухите в България ут-
върди мерки за  работа в клубовете на районните и терито-
риалните организации на глухите по места.

Необходимо е в клубовете да  бъде въведена организация за 
работа, която да осигурява най-добри условия за предпазване хо-
рата и неразпространение на вирусната инфекция.

За тази цел е нужно:
- да не се допуска струпване на много хора вътре в помещени-

ята. Посещенията да стават при строго спазване на заповедта на 
министъра на здравеопазването за социална дистанция и проти-
воепидемични мерки;

- в клубовете да се извършват индивидуални консултации и 
услуги на членовете, като задължително се използват предпазни 
шлемове (маски) и се спазва дистанция не по-малко от 1.5 м.;

- да се извършва регулярна дезинфекция на помещенията и на 
често докосвани повърхности – дръжки, врати, парапети, както и 
редовно да се проветряват помещенията.
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Covid-19 у нас и по света
У нас

На 29 май има само 8 нови до-
казани случая на коронавирус в 
България, като са направени 1725 
PCR теста. С това потвърдените 
случаи на коронавирус в стра-
ната са общо 2485, стана ясно от 
думите на националния здравен 
инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.  
Пет от случаите са в София, а 1 е 
в МВР болница. Два случая има в 
Пазарджик и един във Видин. 

Няма нови заразени при ме-
дицинския персонал, няма нови 
разболели се деца. 

Още 51 души са оздравели 
през последното денонощие и 
вече те са 1015. 

Има и двама починали, като и 
двамата на 91 години от дома за 
стари хора в Кула. 

Изписаха жена, оцеляла от 
COVID-19 след 33 дни на апарат-

но дишане. 
Вероятно от понеделник, 1 

юни, статистиката за COVID-19 за 

България ще бъде достъпна за 
всички през готвената електрон-
на система.                       На стр. 2

На този апел, отправен от един-
ственото засега и все още уникално 
по своята същност социално пред-
приятие, наречено „Чудната гради-
на”, откликнаха от Българския цен-
тър за нестопанско право (БЦНП) и 
Accenture Bulgaria. Благодарение 
на Инициативата SAVE the SAVIORS 
започната с Accenture Bulgaria са 
подкрепени пет социални пред-
приятия. Едното от тях е „Чудната 
градина”.

За това предприятие писахме 

неведнъж във вестника. И отново 
пишем – този път, за да споделя с 
вас как въпреки всичко, тези сърца-
ти и упорити хора успяват да запа-
зят достойнството и духа си: „Днес 
Спасители бяхме наречени и ние. Не 
се смятаме за такива, но факт е, че 
успяваме да оцеляваме в ситуация 
на извънредно положение“.

Четете на стр 5 за красивия 
труд и за създаденото от ръцете 

на хората в  „Чудната градина“

„Спасителите имат нужда от спасение!”
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В Европа

Испания вече твърдо е по-назад от Русия по разпространение на заразата в Европа. 
Според Worldometers, потвърдените в Испания случаи са вече 284 986, като за оздра-
вели се считат 196 958 – без промяна от вече седмица и половина, а смъртните случаи 
са 27 119, с 1 повече от вчера сутринта – т. е. 80% от случаите са приключили по един 
или друг начин.

Великобритания се намира вече доста преди Испания в негативната класация по 
разпространение на заразата. Болните на острова са между 269 127 и 270 508, като до-
лната граница е на Worldometers, горната е на „Джонс Хопкинс”. Смъртните случаи са 
между 37 837 и 37 919 съответно по данните на двата източника. 

В Италия статистиката е еднозначна и по двата източника – 231 732 случая, от които 
150 604 оздравели и 33 142 починали – второто най-високото ниво в Европа и трето в 
света след САЩ и Великобритания. От все още активните случаи – 47 986, 99% са с леки 
симптоми, а в тежко състояние са 489 души – 16 по-малко за денонощие. 

За Франция статистиката на Wolrdometers и „Джонс Хопкинс” още се разминава, 
макар и с по-малко – потвърдено болните са 186 238 според Worldometers и 186 364 
според „Джонс Хопкинс”. За 28 май смъртните случаи са 66, колкото на 27 май, а новите 
случаи са 3325, с изрично уточнение, че общият брой случаи досега отразява миналите 
през болница и случаите в старчески домове. 1429 души са в критично състояние в 
болница, т.е. 72 по-малко за денонощие. 

За Германия двата статистически източника отново са с различни данни – 182 196 спо-
ред „Джонс Хопкинс” и 182 452 според Worldometers. Оздравелите са 163 200 според 

Worldometers и 163 360 според „Джонс Хопкинс”, починалите са 8 470 според „Джонс 
Хопкинс” и 8 570 според Worldometers. Все по-малко са активните случаи – 10 682 сре-
щу 171 770 приключили според Worldometers. 400 са оздравели според Worldometers. 

Франция продължава с облекчаването на мерките срещу коронавируса 
В Полша свалят маските с препоръка да спазват дистанция;  в Турция потвърдените 

случаи са 160 979, от които 124 369 са оздравели, а 4461 са починали и там отново се 
въвежда полицейски час. 

Румъния остава на второ място на Балканите по брой случаи – 18 791, от които вече 
12 629 оздравели и 1235 починали. 

В Сърбия има 11 300 случая, от които 6438 оздравели и 241 смъртни. Новите случаи 
за 28 май са 25, т.е. 23 по-малко на дневна база, а оздравелите са 161. Има 1 смъртен 
случай за денонощието. 

В Гърция потвърдените случаи са 2906, от които 1374 оздравели и 175 смъртни. 
В Хърватия случаите са 2245, от които 2051 оздравели и 102 починали т.е. 1 нов слу-

чай за 28 май, 1 смъртен и 4 нови оздравели. 
В Северна Македония потвърдените случаи са 2077, от които 1486 оздравели и 121 

починали, а за 28 май има 38 нови случая. 
В Албания потвърдените случаи са 1076, от които 823 оздравели и 33 починали, а за 

28 май има 26 нови случая т.е. 5 повече, но нито един смъртен и 11 оздравели.

По света
Потвърдените случаи на коронавирус в световен мащаб са вече 5 863 079 души спо-

ред Worldometers. От тях оздравелите са 2 566 939 души, а смъртните случаи – 360 192 
души.

В САЩ потвърдените случаи са 1 721 753 според „Джонс Хопкинс”, а според 
Worldometers – 1 768 461. Смъртните са 101 616 според американския университет и 
103 330 според Worldometers. 

В Китай официално няма нов случай за 29 май. Общо потвърдените стават 82 995, но 
само 70 от тях са активни и 4 са в тежко състояние. Оздравелите са 78 291, смъртните 
случаи са 4634. 

В Русия потвърдените случаи станаха 379 051, от които 150 993 оздравели и 4142 
смъртни. 

В Бразилия според „Джонс Хопкинс” са открити 438 238 случая, а според Worldometers 
– 438 812. Според „Джонс Хопкинс” са оздравели 177 604, според Worldometers – 193 
181. Бразилия е номер 1 в света по брой на смъртните случаи. 

Южна Корея регистрира 58 случая на новозаразени с коронавирус за 29 май, като 
основна причина за по-големия брой случаи са отворените нощни клубове в страната и 
зараза от случай с 1 човек, който се счита като начален източник на новата вълна след 
първите десетина дни на май. 

В Иран потвърдените случаи на COVID-19 са 143 849, от които 112 988 оздравели и 
7627 починали; 2543 души са в болница, смъртните случаи са 63, т. е. 7 повече.

Публикацията подготви Петра Ганчева

От 22 май с нова заповед на здравния министър Кирил 
Ананиев отпада забраната гражданите на Европейския 
съюз и на страни по Шенгенското споразумение (включи-
телно Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) да вли-
зат на територията на България. Също така няма да бъдат 
поставяни под карантина влизащи в страната български 
и европейски граждани, когато те са заявили, че техният 
престой в страната ще е до 7 дни и са в някаква форма на 
лични взаимоотношения. Но същевременно чуждестран-
ните граждани трябва да са в семейни взаимоотношения 
или във „фактическо съжителство с български гражда-
нин”, за да се възползват от отпадането на карантината. 

Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на 
постоянно, дългосрочно или продължително пребивава-
щи на територията на Република България и членовете на 
техните семейства.

От 14 дневна карантина се разминават и водачите на 
автобуси, извършващи международен превоз на пътни-
ци, както и водачите на товарни автомобили, които из-
вършват или приключват международен превоз на това-
ри и стоки.

Лицата, които не се поставят под карантина, както и 
лицата, които преминават транзитно през територията на 
страната, представят на органите на граничния здравен 
контрол декларация по образец, с която се задължават 
да спазват противоепидемичните мерки, въведени със 
заповед на министъра на здравеопазването на терито-
рията на България, както и, че са запознати с рисковете 
от заболяването COVID-19.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) определя мяс-
то, на което трябва да престоят товарният автомобил и 
водачът му до отпадане на съответната забрана, в случа-
ите, при които водачите на товарни автомобили, превоз-
ващи товари и стоки, предназначени за други държави, 
на които се разрешава транзитно преминаване през Ре-
публика България, поради забрана от страна на държава, 
гранична на Република България, не могат да напуснат 
страната.

В новата заповед на министъра е означено, че: на те-
риторията на България могат да влизат: - медицински 
специалисти, медицински научни работници, социални 
работници, и техните ръководители, когато целта на пъ-
туването е свързана с упражняваната от тях професия; 
- работници, които участват в доставките на лекарстве-
ни продукти, медицински изделия и лични предпазни 

средства, медицинска апаратура, включително при ин-
сталирането и поддръжката й; - транспортен персонал, 
ангажиран с международен превоз на пътници и това-
ри, екипажи на въздухоплавателни средства, извърш-
ващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен 
персонал при необходимост, включително екипажи на 
плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжка-
та на плавателните съдове; - чуждестранни официални 
длъжностни лица (държавни ръководители, членове на 
правителства и др.) и членовете на техните делегации, 
както и дипломати, служители на международни органи-
зации, военнослужещи, служители на службите за сигур-
ност и обществения ред и хуманитарни работници при 
изпълнение на техните задължения; - лица, пътуващи по 
хуманитарни причини; - представители на търговско-ико-
номическите и инвестиционни дейности и лица, имащи 
пряко отношение към: изграждане, поддържане, експло-
атация и осигуряване на безопасността на стратегическа-
та и критичната инфраструктура на Република България, 
изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за на-
сърчаване на инвестициите, анализи по проекти на по-
тенциални инвеститори и други дейности от значение за 
икономиката на страната, включително лица, ангажира-
ни в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с 
писмо от министъра на икономиката или друг министър, 
отговарящ за съответната дейност; - сезонни земеделски 
работници и работници в областта на туризма; -  погра-
нични работници.

При влизане на територията на България на 14-дневна 
карантина не подлежат български граждани и граждани 

на държави-членки на ЕС, които са: лица, пътуващи по 
хуманитарни причини; представители на търговско-ико-
номическите и инвестиционни дейности и лица, имащи 
пряко отношение към: изграждане, поддържане, експло-
атация и осигуряване на безопасността на стратегиче-
ската и критичната инфраструктура на Република Бълга-
рия, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона 
за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на 
потенциални инвеститори и други дейности от значение 
за икономиката на страната, включително лица, ангажи-
рани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено 
с писмо от министъра на икономиката или друг минис-
тър, отговарящ за съответната дейност. Това важи и за 
следните лица, независимо от тяхното гражданство: ме-
дицински специалисти, медицински научни работници, 
социални работници, и техните ръководители, когато 
целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях 
професия; работници, които участват в доставките на ле-
карствени продукти, медицински изделия и лични пред-
пазни средства, медицинска апаратура, включително при 
инсталирането и поддръжката й; чуждестранни официал-
ни длъжностни лица (държавни ръководители, членове 
на правителства и др.) и членовете на техните делегации, 
както и дипломати, служители на международни органи-
зации, военнослужещи, служители на службите за сигур-
ност и обществения ред и хуманитарни работници при 
изпълнение на техните задължения; погранични работ-
ници; водачите на автобуси, извършващи международен 
превоз на пътници; водачите на товарни автомобили, 
които извършват или приключват международен превоз 
на товари и стоки. 

На 14-дневна карантина не подлежат и членовете на 
семействата на български граждани, както и лицата, кои-
то са във фактическо съжителство с български гражда-
нин, когато срокът на техния престой в България е до 7 
дни. Всички останали лица се поставят под 14-дневна ка-
рантина в дома или в място за настаняване, което лицето 
е посочило. Не се променят разпоредбите за транзитно 
преминаване през територията на България. Лицата, 
които не се поставят под карантина, както и лицата, кои-
то преминават транзитно през територията на страната, 
представят на органите на граничния здравен контрол 
декларация по образец - Приложение № 1, която е пуб-
ликувана на сайта на Министерството на здравеопазва-
нето към Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г.

ВАЖНО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ЧУЖБИНА

Отпадна забраната европейски граждани да влизат в България
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Без дебати и с подкрепата на 
опозицията, включително и на 
БСП, досегашният заместник ом-
будсман Диана Ковачева, бивш 
правосъден министър в първия 
кабинет на ГЕРБ, беше избрана 
на поста, който зае след напуска-
нето на Мая Манолова.

През месеците след местните 
избори Ковачева реално изпъл-
няваше функциите на омбудсман, 

но официално постът й беше на 
заместник, тъй като национални-
ят обществен защитник се избира 
само и единствено от парламен-
та. и като такава подаде оставка 
веднага след избора й.

Гласуването за Ковачева пока-
за голямо мнозинство. „Омбуд-
сманът никога не е бил пощен-
ска кутия и никога няма да бъде. 
Амбицията ни е да превърнем 

институцията от последна на-
дежда за хората, в тяхната първа 
реакция”, бяха първите думи на 
утвърдения омбудсман от пар-
ламентарната трибуна. Ковачева 
обеща вратата й да бъде винаги 
отворена за нуждаещите се.

„Такова доверие задължава и 
означава че има сътрудничест-
во в нелеката защита на правата 
на човека”, обърна се тя към де-

путатите. „За мен е чест, че съм 
четвъртият омбудсман и поемам 
институцията от ярки професио-
налисти. Да се защитават пра-
вата и свободите на гражданите 
си струва всяко усилие”, допъл-
ни тя и обеща вратата й да бъде 
винаги отворена за нуждаещите 
се. След това Ковачева положи 
и клетвата от парламентарната 
трибуна.

Министърът на здравеопазва-
нето издаде заповед, с която от-
падат част от мерките, въведени 
заради COVID-19, съобщават от 
здравното министерство.

Съгласно заповедта, считано 
от 26 май, се разрешават култур-
но-развлекателни мероприятия 
(театри, концерти, сценични про-
яви, занятия от танцовото, твор-
ческото и музикално изкуство, 
както и занимални от юридиче-
ски и физически лица и други), 
при заетост на местата до 30 % от 
общия им капацитет на закрито 
и до 50% от общия им капацитет 

на открито и при максимален ка-
пацитет на използване на залите 
(читалища, детски комплекси, 
културни домове, младежки цен-
трове, училищни салони и зали, 
частни обекти, военни клубове 
и други) според квадратурата 
на помещението при заетост на 
местата не повече от 20 човека 
за груповите занимания, и не по-
вече от 1 човек на 4 кв. м. площ.

В заповедта на здравния ми-
нистър се казва още, че считано 
от 01.06.2020 г. се разрешават 
посещенията в закрити площи на 
ресторанти,  заведения за бързо 

хранене, питейни заведения, ка-
фе-сладкарници, детски и спорт-
ни съоръжения на закрито, уве-
селителни и игрални зали, в т.ч 
и тези в търговски центрове тип 
МОЛ, барове, с изключение на 
дискотеки, пиано-бар и нощен 
бар.

Също считано от 1 юни се раз-
решават всички извънкласни за-
нимания като занимални, клубо-
ве, детски центрове и други.

Издадената на 27 май запо-
вед № РД-01-277/26.05.2020 г. 
отменя заповед № РД-01-272 от 
20.05.2020 г.

„Има три варианта за започ-
ването на новата учебна година 
и началото й ще зависи от епи-
демичната ситуация”, каза ми-
нистърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев пред 
журналисти, в отговор на въпро-
са как ще започне новата учебна 
година от 15 септември – с елек-
тронно обучение, или с присъст-
вени занятия.

„Ако ситуацията е нормална, 
учебната година ще започне при-
съствено, защото това е най-до-
брата форма на организация”, 
обясни министърът. „Ще бъдем 
готови обаче с още два варианта 
– единият вариант е за частично 
присъствено обучение, който ще 
приложим в краен случай, за-
щото ползите и допълнителните 
резултати от него са спорни, а 
допълнителният риск е висок”, 
отбеляза образователният ми-
нистър.

„Третият вариант е за обуче-
ние в електронна среда, както е 
в момента, но при по-добра ор-
ганизация. Този път ще имаме 
време да направим още по-до-
бра организация, защото ще сме 
направили анализа. Като по-до-

бра организация означава, тя да 
е по-добре съобразена с всички 
ученици, учители и седмични 
разписания, а по-голямата част 
от децата да учат синхронно, във 
виртуални класни стаи. Платфор-
мите, които ще се ползват, да са 
най-добрите за ползване и да го 
няма това „времево некоордини-
ране”, което го имаше в началото 
в част от училищата и в част от 
класовете”, коментира образо-
вателният министър. „Така, че 
имаме предпоставки, през след-
ващата година, ако се наложи, 
ако има вторична вълна на коро-
навируса, да стартираме отново 
в електронна среда”, уточни ми-
нистър Вълчев.

Дори и по време на пандемия, 
се намират недобросъвестни и 
алчни хора, които използват из-
мама, за да печелят, информират 
от Комисията за защита на по-
требителите (КЗП). От началото 
на извънредното положение КЗП 
е извършила над 1 000 провер-
ки – сред тях за предлагането на 
лични предпазни средства и де-
зинфектанти, онлайн продажба 
на лекарства, отпускани по ле-
карско предписание,  поръчване-
то на храна, както от ресторанти-
те, така и като директна доставка 
от магазини на хранителни про-
дукти за вкъщи и др.

При проверка на КЗП тип 
„таен клиент” е установено, 
че фирма за куриерски услуги 
начислява неправомерно такса 
„коронавриус”, заяви Димитър 
Маргаритов, председател на Ко-
мисията за защита на потреби-
телите. Само по себе си това е 
нелоялна търговска практика, 
тъй като клиентът го разбира, 
едва когато трябва да заплати 
начислената сума. Освен това се 
прилага некоректно и неправо-
мерно и така наречената „такса 
наложен платеж” в някои елек-

тронни магазини.
Установено е също, че има бум 

на измами, свързани с корона-
вируса – крадат се лични данни 
чрез фалшиви имейли от името 
на национални или междуна-
родни здравни организации, 
фалшиви магазини и акаунти в 
социалните мрежи предлагат 
медицински предпазни средства 
и други защитни продукти, като 
след извършеното заплащане на 
заявената поръчка неподозира-
щите жертви не получават нищо. 
И това е само една от финансови-

те измами, свързани с настояща-
та здравна криза, докладвани на 
Интерпол от членовете на све-
товната организация. Съобщава 
се, че загубите на жертвите дос-
тигат много високи суми. Само за 
един документиран случай те са 
стотици хиляди долари.

Тъй, че засега се доверявайте 
само на вече ползвани фирми, 
онлайн доставчици и куриери, за 
които сте сигурни, че няма да ви 
излъжат.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Избраха новия омбудсман – Диана Ковачева

Отварят културните центрове, 
клубовете и ресторантите на закрито Три варианта на новата 

учебна година

След срещата с министрите 
Ананиев и Банов, от 26 май т. г. 
отварят всички зали за изкуства 
и култура в България. Врати от-
варят всички зали, физкултурни 
салони, частни и държавни ре-
петиционни, читалищни сцени и 
детски школи. При функционира-
нето им трябва да бъдат спазва-
ни стриктно всичко противоепи-
демични изисквания – в залите 
ще влизат максимум до 20 души 
или по един човек на 4 квадратни 
метра. Очаква се скоро да се вър-
нат и състезанията, и публиката в 
залите. „Първо трябва да върнем 
хората на концерти и спектакли, 
след което да помислим и за със-
тезателния характер”, коментира 
посланикът на Световната артис-
тична танцова федерация за Бъл-
гария. 

Стана ясно, че използването 
на маски и ръкавици са препо-
ръчителни, но не задължителни 
– властите държат да се спазва 

дистанцията, всичко друго е пре-
поръчително. 

На срещата присъства и пред-
седателят на Съюза на артистите 
в България Христо Мутафчиев, 
който обяви, че се увеличава 
процентът на присъствие в теа-
тралните зали на открито на 50%, 
а на закрито – на 30%. „Говорим 
за сценични изкуства – театрал-
ни и читалищни сцени. Има един 
друг проблем – ако за публиката 
могат да бъдат взети конкретни 
мерки и тя да влиза един по един 
с отстояние от 2 метра, с маски и 
са през стол, не може да кажем 
как ще опазим колегите си на 
сцената. Ние зададохме въпрос 
на Международната федерация 
на артистите, които и до ден дне-
шен не са ни дали отговор какви 
мерки може да предприемем, 
спазвайки техните условия. Гри-
жата за всеки един творец е и 
негова лична грижа”, обясни Му-
тафчиев.

Танцовите зали и сцените 
за изкуства отварят врати

Внимавайте с онлайн покупки - 
ще ви измамят

До 30 юни се удължава срокът, 
в който работодателите могат да 
кандидатстват по схемата 60/ 40 
за изплащане на компенсации за 
запазване на заетостта, решиха 
социалните партньори на извън-
редно онлайн заседание на На-
ционалния съвет за тристранно 
сътрудничество.

Промените в правителстве-
ното постановление по схемата 
60/40 предвиждат компенса-
циите да се изплащат за целия 
период или за част от периода 
от 13 март до 30 юни, но за не 
по-дълъг от три месеца срок. 
Работодателите, получили по-
мощта, следва да изплащат на 
работниците и служителите си 

възнаграждение не по-малко от 
осигурителния доход за месец 
януари 2020 година. 

В 11-ия пореден списък с одо-
брените работодатели по схема-
та за подпомагане 60/40, публи-
куван на сайта на Националния 
осигурителен институт, общо 
1020 дружества с различни сфе-
ри на дейност се ползват от мяр-
ката. Футболни и спортни клубо-
ве, както и Рилският манастир и 
Малък градски театър „Зад ка-
нала”, са сред получателите на 
държавна помощ за запазване 
на заетостта.

До момента са преведени 
компенсации за общо 38 ми-
лиона лева за 6500 компании, 
като целта е да бъде запазена 
заетостта на близо 100 хиляди 
души.

Допълнителни антикризисни мерки
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НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СВЕТОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМЕНТИРАТ ДНЕС:

„Спадът в човешкото развитие може да 
е равносилен на заличаването на напре-
дъка за последните 6 години. Човешкото 
развитие е на път да отбележи спад за 

първи път от последните 30 години”, се 
казва в доклад на Програмата на ООН за 
развитието. Причината за това отстъпле-
ние са здравните, социалните и икономи-
ческите последици на пандемията от но-
вия коронавирус.

В документа се припомня, че светът 
е преживял много критични ситуации 
през последните 30 години – по-специ-
ално финансовата криза през 2007-2009 
г. и епидемията от ебола в Африка през 
2014-2016 г. Всяка една от тези ситуации 
е засегнала тежко човешкото развитие, 
но като цяло това не е попречило да има 
напредък.

Сега обаче коронавирусът се отразява 
на три области едновременно - здравето, 
образованието и доходите – и може да 
промени положителната тенденция.

Освен жертвите на Ковид-19, които 
вече надминават половин милион души 
(от близо 5 милиона заболели) кризата 
може индиректно да доведе и до смъртта 
на хиляди деца на ден от предотвратими 
причини в идните шест месеца. Шест от 
10 деца пък не получават образование 
заради затворените училища по света. А 
дълбоката рецесия засяга тежко много 
икономики.

Спадът в човешкото развитие може да 

е равносилен на заличаването на напре-
дъка, постигнат за последните 6 години. 
По-засегнати от тази тенденция ще бъдат 
развиващите се страни, които са по-малко 
способни да се справят с икономическите 
и социалните последици от пандемията. 
Така например 86% от децата в началните 
училища в страните със слабо развитие не 
учат сега, защото нямат средства за дис-
танционно обучение съпоставимо с едва 
20% в богатите страни.

Средният доход на човек в световен 
план пък се очаква да намалее тази годи-
на с 4 на сто.

ООН

През април МВФ прогнозира срив на 
световната икономика с 3%. Според Геор-
гиева, спадът ще е още по-сериозен: „Без 
ваксина и ефективни лекарства в някои 
държави, за съжаление, ще се развият 
още по-отрицателни сценарии.”

Кристалина Георгиева предупрежда-
ва, че държавите започват да отварят 
икономиките си, но това не се случва 
едновременно навсякъде и е възмож-
но да се наложи ново затягане на мер-
ките: „Прогнозираме ръст от 5,8% през 
следващата година”, казва Георгиева, но 
посочва, че тази прогноза все пак е не-
сигурна.

Имаме 1 000 000 000 000 долара
Председателят на Международния ва-

лутен фонд изтъква, че организацията ѝ 
е добре подготвена за кризата: „Нашите 
капацитети за отпускане на кредите днес 
са четири пъти по-големи в сравнение с 
периода преди финансовата криза през 
2008 година; един трилион долара днес, 
250 милиарда тогава”, обяснява тя и до-
пълва, че „като цяло разполагаме с 800 
милиарда долара в резерв”.

„Ще преодолеем кризата”, убедена е 
Георгиева. Но предупреждава, че пътят 
напред е труден: „По време на разхлаб-
ването на мерките правителствата трябва 
да не изпускат от поглед епидемиоло-
гичните тенденции. Важно е да се следят 
три неща”, казва председателят на МФВ –
„дали здравната система разполага с нуж-
ния капацитет, дали са на разположение 
достатъчно тестове, за да могат вериги-
те на заразяване да бъдат проследени и 
дали се осигуряват необходимите защит-
ни материали.”

„Еврото ще оцелее”
Георгиева казва, че има пълно дове-

рие на ръководителите в Европа, които до 
момента успяват да стабилизират еврозо-
ната: „Европа със своята култура на соли-
дарност ще играе сериозна роля в света”, 
прогнозира тя. И дава за пример успеха на 
европейските лидери в решението им да 
съберат общи държавни и частни капита-
ли, за да подкрепят и стимулират по-бър-
зото разработване на ваксина.

Най-тежко е за държавите 
със съпътстващи заболявания
Пред „Ханделсблат” Георгиева хвали 

Германия за масовото тестване и общест-
веното ѝ здравеопазване, както и за по-
мощта, която оказва на други европей-
ски страни: „В добрите времена е важно 
да се предприемат предпазни мерки за 
лошите времена. Точно както вирусът 
най-тежко удря хора със съпътстващи за-
болявания, така и икономическият шок 

удря най-тежко икономики, които и пре-
ди са били нестабилни. Един от основни 
уроци е, че държавите трябва да укрепят 
своята устойчивост на кризи”, съветва 
Георгиева. Тя казва, че живеем в свят, в 
който шоковите ситуации са чести и теж-
ки: „На когото не му харесва пандемията, 
няма да му хареса и това, което клима-
тичните промени ще означават за всички 
нас. Затова ни трябват устойчиви иконо-
мики”.

Кризата открива и добри шансове
В пандемията председателят на МФВ 

вижда и шансове: „Имаме възможността 
да помогнем на дигитализацията да про-
бие в училищата, в управлението, в тру-
довото всекидневие”. Според Кристалина 
Георгиева, огромните програми и фондо-
ве за преструктуриране трябва да ускорят 
прехода към глобална зелена икономика: 
„В момента имаме шанса да се захванем 
и с „инвестиционните дупки”, и с въпроса 
за „социалната несправедливост”, казва 
още тя.

Георгиева отчита, че всички големи 
пандемии през този век са задълбоча-
вали неравенството: „Безработицата 
сред ниско квалифицираните нараства с 
пет процента”. Ако не се захванем с тези 
проблеми, устойчивото развитие е не-
постижимо. Общата цел трябва да бъде 
защитата на поминъка на най-ощетени-
те в обществото”, казва тя и апелира за 
най-бедните слоеве в обществото да се 
осигурят платени болнични, подкрепа 
при безработица и достъп до здраве-
опазване: „Трябва да бъдат създадени 
нови програми за подкрепа, обществени-
те програми за заетост да бъдат разшире-
ни и да се намерят помощни финансови 
лостове, чрез които фирмите да запазят 
служителите си”, предлага Кристалина 
Георгиева и посочва, че „прогресивните 
данъчни модели също могат да са част от 
арсенала”.

МВФ

Нека да си спомним, че COVID-19 про-
дължава да е грипоподобен вирус със 
симптомокомплекс, напълно покриващ се 
с грипната комбинация за годината. Виру-
сът е различим от грипен щам само с тест.

Разликите са основно три. Новият вирус 
има среден инкубационен период 8 дни, 
докато при грипа е 2 дни. Новият вирус 
има около 2,3% по-голям шанс за фатални 
усложнения от сезонния грип и тази раз-
лика е изцяло заради липсата на ваксина. 
Трето – симптомите продължават от 8 до 
14 дни, за разлика от сезонния грип, при 
който са 7 дни, но с тенденция всеки ден 
да е по-добър.

Място за паника няма. Но все пак, 
трябва да знаете, че 70 от 100 контактни 
са носители на вируса. Някои от тях няма 
да развият цял симптомокомплекс, а еди-
нична кашлица, неразположение и ста-
билизиране на втори ден. При забързан, 
стресов начин на живот няма и да разбе-
рете, че сте болни. Това ви прави основна 
заплаха като  постоянен и подвижен ре-
зервоар на вируса. Тук идва персоналната 
отговорност: ограничаване на социалните 
контакти до минимум при продължаване 
на работния процес. 

Мийте се при влизане и излизане от 
всяка нова среда, защото може да внесе-

те или да изнесете вируси. Носете маска и  
при контактна среда и при обслужване на 
възрастните ви близки.

Поддържайте висока хигиена в домо-
вете. 

Външната врата и антрето са най-ва-
жни. Другото – при възможност проветря-
вайте често! Вирусът не може да влезе 
през прозореца, но може да излезе оттам 
и да умре в атмосферата.

Ако почувствате неразположение, не-
забавно се обадете на личния си лекар.

Симптомите са висока температура до 
треска, суха кашлица, затруднено диша-
не – имате усещане, че не ви стига въздух 
при легнало положение или при опити 
за физическа работа, обща отпадналост. 
Всички тези оплаквания не са причина за 
болнично лечение. Навременното обаж-
дането на личния лекар за съвет е най-ва-
жно относно медикаментозното лече-
ние. Това е достатъчно за оздравяването 
в 10-дневен срок. Болнични се издават и 
със задна дата. Първо се стабилизирате, 
после ги търсите.

Страната има материален и медицин-
ски персонал да се справи с COVID-19 
само с активното участие на гражданите 
си.

БЛС

Организация на обединените нации (ООН):  
КОРОНАВИРУСЪТ МОЖЕ ДА ОБЪРНЕ ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ

Кристалина Георгиева, председател на 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД:

 „ТАЗИ КРИЗА Е 
БЕЗПОДОБНА” Имунитетът срещу 

коронавируса може да 
издържа само 6 месеца, 
което е много по-кратко, 
отколкото се очакваше. 
До този извод стигнаха 
учени от университета в 
Амстердам.

Изследвани са антитела 
на мъже на 35-годишна 
възраст, заболели от вече 
познат от години вид коро-
навирус.

Учените биха тревога, че 
трайността на имунитета е 
много кратка. Година след 
заболяването те отчитат 
нови инфекции, а само 6 
месеца по-късно броят на 
антителата силно намалява.

Според изследователи-
те, различните коронави-
руси имат малко общо по-
между си, с изключение на 
симптомите на настинка, 
които предизвикват.

Но също така се създава 
краткосрочен имунитет, при 

който броят на антителата 
намалява бързо. Това може 
да се приеме като обща ха-
рактеристика на човешките 
коронавируси. 

Ако новият, който води 
до ковид-19, се превърне 
в сезонен вирус, се очаква 
подобен модел.

Изследването хвърля 
сянка върху намеренията 
на повечето правителства 
за въвеждането на така 

наречените карти за иму-
нитет. Предвижда се те да 
се издават на хора, които 
са излекувани от заболя-
ването, за да направят въз-
можно пътуването им и да 
облекчат социалните огра-
ничения.

Учените предупрежда-
ват, че т. нар. стаден иму-
нитет ще е малко вероятен, 
ако имунната защита пада 
след 6 месеца.

УЧЕНИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

ТРАЕН ИМУНИТЕТ СРЕЩУ 
КОРОНАВИРУСА Е МАЛКО ВЕРОЯТЕН

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРИПОМНЯ

Как да се пазим от 
COVID-19 сега
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На път с децата
Ето, че се случи най-по-

сле да осъществя първия 
си велопоход с децата 
ни сред природата. Цяла 
зима го чаках, за да се слу-
чи не къде да е, а по алея-
та „Инж. Иван Иванов” от 
Железница до Бистрица 
на Витоша. Но ситуацията 
с Ковид-19 обърка плано-
вете ми и така се стекоха 
нещата, че в крайна смет-

ка първият такъв велопоход за децата ни се 
осъществи в един малък каньон в Дунавската 
равнина. 

Сега вече, след като го осъществихме, при 
това успешно, мога смело да препоръчам, 
че екопътеката предлага отлични условия за 
най-малките колоездачи (в нашия случай де-
цата ни са на 4 и 2 г. и се справиха сами, като 
само при мостчетата им помагахме).

Тъй като предполагах, че в почивните дни 
ще има много хора, понеже има и кътчета за 
отдих по маршрута, а и град Плевен е наблизо, 
избрах екскурзията ни да се случи в работен 
ден. 

Жалко беше само едно – още една прекрас-
на хижа спря да функционира като такава – 
Капчука”. Сега е частна собственост. 

Георги Панталеев
Снимки авторът

На разходка 
до връх „Шилото”

Представям ви и две снимки от разходката 
на три приятелки – Мина Карагьозова, Евдали-
на Тодорова и Дида Василева, които заедно с 
един малък, но нахъсан турист, в прекрасен и 
много слънчев майски ден се решиха да видят 
монумента „Кръст” издигнат на малко извест-
ния връх „Шилото” край Бургас.

Според исторически източници на върха е 
съществувала тракийска укрепена резиденция 
или тракийска крепост със светилище. Върхът 
се намира приблизително на около 3 км. на 

запад по права линия от центъра на квартал 
„Меден рудник” в Бургас.

„Шилото” е имал и стратегическо значение, 
тъй като от него може да се наблюдават  едно-
временно Бургаското и Мандренското езера, 
а така също и Черно море. От 60-е до 90-е го-
дини на миналия век на върха е имало военен 
обект. И досега там личат окопите на ракетни 
площадки. През 2013 г. за кратко са проведени 
археологически проучвания, като при разкоп-
ките е намерена еднометрова статуя на древ-
ния бог Аполон. 

На върха, който е най-високата кота край 
Бургас, през 2004 г. е издигнат, по проект на по-
койния вече Руси Стоянов, 15-метровият кръст. 
Този християнски символ е бил замислен от ав-
тора да бъде видим от различни точки на града 
през деня и нощта. С монтажа на съоръжение-
то около него са били разположени специални 
прожекторни вани, които са го осветявали под 
определен ъгъл и така се е виждал и нощем. 
След едно вандалско посегателство над осве-
тителните тела, цели 12 години кръстът не се 
е виждал нощем. През 2016 г. по инициатива 
на Калояна Живкова, общински съветник, е на-
правено и монтирано ново осветление.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимките са от фейсбук профила на 
Мина Карагьозова

От стр. 1

Откакто се появи идеята за „Чудната градина”, минах-
ме през какво ли не. Ще преживеем и това. Ръка ни по-
дават отново нашите приятели от Български център за 
нестопанско право. Още днес вкарахме получените сред-
ства в заплати и осигуровки. Нашите хора заслужават!”

Ето и краткия разказ от първо лице на помогналите им 
в тези трудни дни на изпитание за всички: „В тази гради-
на се отглеждат цветя и зеленчуци. Отглеждат ги 22 хора 
с увреждания. Няма друго социално предприятие в Бъл-
гария, в което да работят толкова много хора с уврежда-
ния. Това го прави уникално. Повечето от тях са останали 
чужди за своите семейства – изоставени от родителите си 
в държавни домове.

Чужди остават и за повечето работодатели, които по 
правило отказват работа на хора с увреждания. Но тук, в 
„Чудната градина”, те са свои – наричат ги „нашите хора”. 
„Нашите хора” работят здраво – цели пет оранжерии, 30 
вида летни цветя, два декара зеле, плодни и декоратив-
ни фиданки... 

За добричлии това е привлекателно място – стоката е 
качествена и екологична; момчетата и момичетата, кои-
то я произвеждат – мили и работливи, ще ти предложат 
дори да качиш своето дете на трактора. Настроението е 
ведро. „Нашите хора” са щастливи, че имат работа, която 
харесват, че са заедно, че другите ги ценят, че получават 
и заплата.”

Ще добавя и още нещо – те не са спрели да работят, 
дори и през зимата – тогава предлагаха пресни зеленчу-
ци, а отскоро и извършват доставки чрез ЕКОНТ. Сега, в 
сезона на цветята и разсадите, предлагат качествен раз-
сад от домати, какъвто рядко ще се намери по пазарите. 
И успоредно с това са засадили и цели лехи с всякакъв 

зеленчук. 
Дерзайте, мили хора, за мен вие сте пример на силен 

дух и вдъхновение! Респект за дарителите и всички, кои-
то ви помагат! Вярвам във вашия невероятен късмет, в 

страхотното ви трудолюбие, съчетано с доста голяма доза 
инат, търпение и упоритост да постигате целите си! Оста-
нете със здраве!

Петра Ганчева

ДОБРИТЕ НОВИНИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

„Спасителите имат нужда от спасение!”

ЛИЧНИ

Никой не се заразява в парка
Заради една кривораз-

брана папска була през XIII 
век европейците решили, че 
котките са въплъщение на дя-
вола, и започнали ревностно 
да ги бесят, горят на клада и 
давят. Горките писани почти 
изчезнали, но пък плъховете 
и мишките се размножили 
неимоверно и така избухнала 
бубонната чума, която изтре-
била около 50% от население-
то на католическия свят.

Днес тази историческа глу-
пост ми напомня за наложе-
ната по време на извънредно-
то положение забрана да се 
ходи из парковете и планини-
те. Да, вирусът лесно се преда-
ва от човек на човек, но къде 
се случва в това? Не и в парко-
вете! И доказателство за това 
е докладът на четирима про-
фесори от различни универси-
тети в Китай, които са проучи-
ли 318 огнища на зараза в 120 
града. Оказва се, че от тях 254, 
или 79,9 на сто от огнищата, 
са възникнали в домовете, 
108, или 34 на сто, в градския 
транспорт (процентите са 
доста повече от 100, тъй като 
в много случаи се комбини-
рат). Следват ресторантите, 
моловете, супермаркетите. И 
само едно-единствено огни-
ще е възникнало под открито 
небе, като пострадалите са 
само двама!

Но и без наука е очевид-
но, че заразата се случва 
изключително в затворени 
пространства и никога в пар-
ка. Големият убиец се крие в 
централната вентилация във 
високите билдинги и в огро-
мните кораби. Най-известни-
ят пример е американският 
самолетоносач „Теодор Руз-
велт”, където откриват първо-
начално трима заразени, но 
докато доплуват до базата в 
Гуам, заразените вече са 856. 
Засега рекордът се държи 
от френския самолетоносач 
„Шарл дьо Гол”, където зара-
зените моряци са 1046 – над 
половината от личния състав. 
Цялото бъдеще на военните 
флотове в момента е под въ-
прос. Като добавим и подвод-
ниците, „ядрената триада” е 

на път да стане монада. По-
добно е положението с круи-
зните кораби – този туризъм 
умря.

И както е тръгнало, небос-
търгачите по света трябва или 
да отворят прозорците, или да 
пуснат кепенците. Желателно 
е да се спрат и асансьорите. 
Но тогава май ще се наложи 
световният бизнес да се из-
несе на палатки в парка. Като 
стана дума за палатки, по-
паднах на любопитен клини-
чен опит от т. нар. „испански 
грип” през 1918-1919 г.. Онзи 
вирус, известен като H1N1, е 
бил много по-свиреп убиец от 
короанвируса. Когато в някои 
градове болниците се препъл-
нили, властите започнали да 
опъват палаткови болници в 
парковете. При хубаво време 
леглата на болните се издърп-
вали навън, на чист въздух, 
тъй като по онова време така 
се лекувала туберкулозата. И 
се оказва, че в палатковите 
болници хората оздравявали 
3 пъти по-бързо, смъртните 
случаи рязко намалели, а и 
персоналът в общи линии се 
спасил от заразата. Изводът 
е очевиден – като дойде по-
добна пандемия, излезте на 
палатка, спете на открито. 

В началото на пролетта на-
родът копнее за слънце и въз-
дух именно защото имунната 
му система е увредена от дъл-
гото стоене у дома. Дихател-
ните органи страдат и от лип-

сата на витамин D, който се 
синтезира от човешката кожа 
под слънчевите лъчи. Така че 
разходката на открито спася-
ва живот. Същото важи и за 
човешката психика – дългото 
стоене вкъщи води до стрес, 
който съсипва имунната сис-
тема. 

И, още един парадокс – ако 
имунитетът на възрастните е 
най-слаб и те най-често уми-
рат, защо не пускат първо тях 
в парка и планината, а започ-
ват от децата?

За всеки разумен човек е 
ясно, че България не е остров. 
Страшното няма да ни отми-
не. И властта е напълно права, 
че то трябва да се отлага кол-
кото може повече. Но всич-
ки мерки трябва да стъпват 
върху факт №1 – под покрив 
вирусът циркулира, а навън 
умира. Да, важно е да се спаз-
ва дистанцията, да се слагат 
маски, да се мият ръцете, 
всичко да се дезинфекцира по 
няколко пъти на ден. Незна-
нието трябва да се изкоренява 
с масова просвета, защото все 
още много народ не е убеден. 
Какво пречи например да се 
глобяват свирепо тези, които 
се возят в метро и трамвай 
или влизат в магазините без 
добре сложени маски? Кол-
кото по-немощно е здравео-
пазването, толкова по-мощна 
трябва да е просветата.

Валери Найденов, 
„Здраве”

СРЕД ПРИРОДАТА Е НАЙ-ХУБАВО

С отпускането на мерките след падането на извънредното положение едни от 
първите, възползвали се в хубавото слънчево време да излязат сред красивата 
българска природа бяха членовете на районните организации в София и Бургас. 
Представям част от техните снимки с кратки разказчета за разходките им.
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Това, което за глухите хора в Бъл-
гария е засега невъзможно, вече е 
притежание на много глухи францу-
зи: лицензът за полет. Манон Алта-
зин има такъв лиценз от една годи-
на и е първата глуха жена-пилот във 
Франция.

 Но пътуването й във въздуха ни-
как не стана лесно.

„Ние можем да направим всич-
ко, освен да чуваме” - често е мото в 
общността на глухите. Но реалността 
в света на слуха често е различна. На 
глухите се налагат много ограниче-
ния. В случая даваме пример с това, 
че не им е позволено да летят на са-
молети с радио комуникация.

За радост светът и съвременните 
тeхнологии в него вече се развиват 
в наша полза и може би скоро и ние 
ще можем да полетим високо...

Днес ще ви запознаем с една 
жена – глух пилот, която прокарва 
пътя към желаната от всички въз-
можност. Тя е Манон Алтазин – пър-
  вата глуха LAPL пилот (виж инфобо-
кса) във Франция, квалифицирана от 
май 2018 г. Тя е на 29 години и живее 
в град Бурж, който се намира между 
Париж и Лион. На 15-годишна въз-
раст случайно открива любовта си 
към самолетите – когато клиент на 
баща й предлага да я вземе на полет. 
Оттогава тя започва да  обича само-
летите. „Спомням си много добре 
първия си полет. Никога не забравих 
това чувство на невероятна свобода, 
когато излетяхме във въздуха. Бях 
затрупана от щастие”, разказва Алта-
зин за първия си полет.

Според Алтазин, както във Фран-
ция, така и по света, засега има мно-
го малко глухи пилоти на самолети, 
тъй като обучението е много взис-
кателно и изисква задължителни 
медицински дадености. Младата 

жена си спомня: „Най-трудното беше 
не летя, а да убеди лекарите да ме 
пуснат да летя. Въпреки това знаех, 
че има вече добри 30 глухи пилоти 
на мотопланери, ултра леки и ед-
номоторни самолети. При този тип 
самолети правилата са по-гъвкави 
и пилотите не се нуждаят от твърде 
строг медицински надзор. Сблъсках 
се с много бариери и трябваше да 
се боря с много издръжливост, за да 
преодолея препятствията и да стана 
пилот”, разказва 29-годишната Ма-
нон. „От една страна, имаше прави-
ло, че глухият човек няма право да 
лети със самолет, защото не може да 
комуникира по радиостанцията. Мо-
тото в авиацията обаче е: „Вижте и 
избягвайте”. Това беше предимство-
то за глухия пилот.” В допълнение 
– радиокомуникацията се изисква 
само в контролирани райони. Раз-
решено е да лети в неконтролирани 
райони. Но това е само един пример 
за препятствия, които е трябвало да 
преодолее. Все пак достойно полу-
чава сертификата си, след като стар-

тира чиракуването на 15-годишна 
възраст и се квалифицира едва на 
28-годишна възраст – на рождения 
си ден.

Днес тя е главен секретар на сдру-
жението на глухите пилоти. Но ней-
ната почетна работа не свършва до-
тук – тя също е и президент на Секци-
ята за инвалиди на голяма френска 
пилотна асоциация.

А нейната активност и голяма ам-
биция я доведоха до  инициативата 
за голям международен проект на 
„Air FRANS 4 All”. Всъщност по този 
проект трябва да се разработят тех-
нически решения на базата на но-
вите информационни технологии 
за това, как да се обменят писмени 
съобщения с контролните кули и да 
се възприемат други акустични сиг-
нали.

Какво пък, технологиите са толко-
ва напред, че скоро и това ще стане 
в авиацията!

Манон Алтазин работи в момента 
като физиотерапевт за комуникации. 
По време на обучението си е среща-

ла какви ли не реакции – „глуха си, 
а искаш да станеш физиотерапевт!” 
Но тя може да чете перфектно по 
устните и се е научила да се изра-
зява гласно. „Когато започнах да се 
уча за пилот, един от инструкторите 
ми успя да използва отчасти жестов 
език, което улесни общуването ни. 
Друг учител се опита да използва 
мимиките на лицето. Но това беше 
малко и трудно за мен. Затова реших 
да стана физиотерапевт, за да мога 
да обучавам на висша комуникация 
глухите хора, които искат да летят.”

Не е ясно колко други глухи пило-
ти има в Европа. В България сякаш 
няма други пилоти, освен трудно 
чуващи. Но французойката познава 
от около 200 колеги в САЩ. Тъй като 
САЩ са много по-напред от Европа 
по отношение на авиацията. През 
2006 г. Стивън Хопсън стана първият 
глух пилот с инструментална оценка. 
Обикновено пилотите в такъв само-
лет трябва да могат да комуникират 
по радиото. Но Хопсън получава 
цялата радиоинформация от своя 
пилот чрез бързо писане и жестове. 
А днес вече има дори американска 
асоциация за глухи пилоти.

Освен че лети, французойка-
та обича да се сблъсква и с други 
предизвикателства: тя вече е карала 

в рали от Париж до Ница, участвала 
е в Парижкия маратон и е изкачила 
Монблан – най-високия връх в Ал-
пите. Освен това наскоро започва да 
тренира акробатични полети (пило-
таж) и би искала да премине първия 
си курс.

Алтазин е много горда, че е пър-
вият глух пилот във Франция: „Това 
е плод на моя упорит труд и посто-
янство. Много глухи хора все още 
вярват, че е невъзможно да летят 
със самолет. Опровергах това. И като 
го направих, позволих на децата да 
мечтаят.”

Росица Караджова

(Инфобокс: LAPL (Light Aircraft 
Pilot License) е лиценз, който ви дава 
право да летите леки самолети за не-
търговски цели. Затова, както и при 
обучението за шофьорска книжка, 
теоретичното и практическото обу-
чение трябва да бъде завършено с 
финални изпити. Този лиценз поз-
волява на пилотите да летят със са-
молет с до трима пътници. Първите 
десет часа след получаването на ли-
ценза обаче, трябва да се прелитат 
сами, преди да могат да взимат път-
ници. Този лиценз се признава само 
в държави-членки на ЕС.)

Да, прави го глухата художничка 
Майлина от Южен Тирол, превърна-
ла страстта си в професия.

Градско изкуство – така наричат 
графитите, които се появиха през 
последните години по стените на 
сградите по целия свят. Някои са 
скептични и не ги харесват – и с пра-
во, защото безразборно се нашари-
ха долните фасади на сградите. За 
съжаление. Защото между тези гра-
фити има и наистина добри произве-
дения на изкуството, които остават 
напълно незабелязани.

Ето защо по цял свят започнаха 
да се организират специални места 
за изява на това градско изкуство. За 
да се покаже талантът на тези худож-
ници.

В такива своеобразни „изложби” 
участва и една глуха художничка 
– Майлина, която е известна като 
уникална в изкуството си и с друго, 
което отбелязаха медиите за нея. Тя 
рисува стенните си творби не със сп-
рей, а с четка. Това й дава изключи-
телна прецизност на сътвореното, и, 
разбира се – възхитата на публиката. 
Преди около две години тя  смени  
спрея с четка и боя. „Графитите не са 
екологично чисти и произвеждат не-
вероятно количество боклук”, казва 
тя. „Забелязах също, че ми е по-за-
бавно да работя с четката.”

Тя рисува предимно животни – ог-
ромни, красиви и цветни върху фаса-
дите на къщите.

Майлина е една от най-търсените 
художнички напоследък при органи-
зирането на международни изяви 
в областта на този вид градско из-
куство – от Мексико до Шанхай. Тя 
„блесва” за първи път  с изкуството 
си  на  ежегодния панаир на изку-

ствата STROKE, който се провежда 
в началото на май в мюнхенския 
квартал в Ostbahnhof – нов и творче-
ски градски квартал с уникален арт 
и културен пейзаж. Далеч от шума 
и суматохата в тих ъгъл, Майлина 
рисува зеления естествен фон за 
двойка лисици на голяма стена от 
къщи. Тази стенопис е само една от 
многото поръчки на  южнотиролска-
та художничка. Но е толкова високо 
оценена, че  оттук нататък изложби 
без нея няма!

36-годишната  глуха художничка 
не иска да разкрие истинското си 
име пред читателите. На плакати или 
съобщения за събития тя се обявява 
само със сценичното си име: majilina. 
Това име отразява веселата природа 
на момичето родом от Южен Тирол, 
чиято запазена марка е цветната й 

коса. Името majilina е съставено от 
две думи: Majirel, оцветяване за ко-
сата и -ina, което може да се сравни 
с немския завършек -chen или -lein 
и означава умалителна форма. Това 
има и семейно значение, защото тя е 
най-малката дъщеря в семейството. 
Така възниква псевдонимът й, който 
има дълбоко лично значение.

Глухата градска художничка Май-
лина рисува огромни, цветни живот-
ни на обществените стени по целия 
свят.  В изкуството си тя е специали-
зирана в стенописите с по-големи 
животни, като картините й са създа-
дени предимно в градски контекст 
върху фасади на къщи. Някога е ри-
сувала и хора, но разбрала, че това 
не е за нея. „Животните са просто 
по-приятни за рисуване”  - казва тя и 
жестикулира с ръце, които навсякъ-

де са покрити със зелена боя. Нейни-
те животни никога не са боядисани 
в истинските си цветове. Например 
тюркоазено бяла зебра или зелен 
жираф. Тя иска нейните произведе-
ния на изкуството да се открояват и 
винаги се опитва да нарисува мотив, 
който пасва на местоположението 
или околностите на изложбата. Един 
или повече кръгове са винаги види-
ми. Кръгът е безкраен, няма начало 
и край. Майлина иска да символи-
зира, че има безкраен брой красиви 
животински видове, от които тя е 
много доволна.

Започва да успява в кариерата си 
като всички други глухи хора –  с без-
крайно много усилия, с много труд, 
но и с желание да покаже таланта, 
който има.

През 2000 г. тя посещава клас за 
ученици с увреден слух в Realschule 
Samuel Heinicke. След това  отива във 
FOS, където учи в класа на глухите. 
След дипломирането си тя остава в 
Мюнхен и се обучава като рекламен 
дизайнер в универмаг Oberpollinger. 
После продължава образованието си 
в Университета за приложни науки в 
Щутгарт, където се усъвършенства 
в  областта на графичния дизайн, и 
управлението на проекти за търгов-
ски панаири.

В изкуството на стенописа попада 
случайно, когато е в младежкия цен-
тър в Нюрнберг при създаването на 
„Urban Art”. Тогава прави първия си 
голям стенопис на син и розов окто-
под. С четка. Възхищението е голя-
мо и пътят й вече е отворен... После 
прави същото и на „ibug”, фестивал 
за градско изкуство в саксонския 
град Кримшау. Тогава е помощник 
на художник, който трябва да напра-

ви стенопис на около 30 квадратни 
метра. Но текстурата на стената се 
оказва неподходяща за неговия ме-
тод. И Майлина  довършва с четка и 
боя започнатото.

Майлина е вече световноизвест-
на художничка. Но извън живота си в 
това изкуство тя има и друга мисия – 
да обучава на говор и изкуство глухи 
деца.

Майлина организира художест-
вени работилници за глухи деца, 
където им преподава в свои курсове 
австрийски жестов език, като форма 
на общуване в ранна  детска възраст. 
Особено внимание отделя на рабо-
тата с родителите  на  слухово увре-
дени и глухи бебета, и малки деца.  
Миналия април тя проведе уъркшоп 
със слушане на деца в Нюрнберг за 
първи път. А това й донесе толко-
ва много приятели и толкова много 
благодарност, че пътят за нея стана 
ясен – ще продължава да провежда 
семинари за глухи деца,  но и за чу-
ващи заинтересовани хора от всички 
възрасти.

Самата тя казва за себе си, че е  
научила езика на знаците от при-
ятелите си във във FOS в класа на 
глухите. „Оттогава предпочитам да 
използвам жестов език”, казва Май-
лина. Освен германския жестов език 
(DGS), тя владее и австрийския жес-
тов език (ÖGS), тъй като от година 
живее в столицата на Австрия – Ви-
ена.

А творческите ѝ мечти през тази 
година навярно ще я отведат в Брис-
тол и Лондон през юли, вероятно в 
България през август и в Мексико 
през септември.

Дано да я срещнем и у нас!
Росица Караджова

Високо, високо, високо!
Манон Алтазин е първата глуха жена-пилот във Франция

Да рисуваш стенни графити с четка – 
възможно ли е това?
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Очакваме с нетърпение ля-
тото. И никакви вируси не 
могат да ни спрат. Искаме да 
изглеждаме добре, да сме фи-
зически здрави и пълни с енер-
гия и свежи като всичко ново, 
красиво и свежо.

За да постигнем това, трябва 
да се погрижим за себе си. За 
да изглеждаме добре, преди 
всичко трябва да сме здрави. 
И както знаем, всичко започва 
отвътре навън, т. е. трябва да  
започнем с грижата за тялото 
си отвътре, за да изглеждаме 
добре и отвън.

През изминалите  месеци, по-
ради изолацията и карантината, 
похапвахме добре, приемахме 
„по-тежка” храна и в по-големи 
количества, а толкова малко се 
движихме. И това беше съвсем 
нормално. Сега обаче,  нещата са 
други. И самото ни тяло започва 
да „дава” сигнали, че се нуждае 
от промяна. Обикновено промя-
ната започва с пречистване на 
организма и промени в начина 
ни на хранене.

Как можем 
да направим това?
За наше щастие можем да го 

постигнем без много усилие. С 
един продукт, който целогодиш-
но е на пазара, не е скъп и който 
е обявен за продукт „чудо”.

Този продукт е целината. 
Ако приемаме чаша сок от це-

лина всяка сутрин преди всяка 
друга храна или напитка, какви 
ще са ползите за тялото?

Това е натуралната напитка с 
най-много витамини, микроеле-
менти и антиоксиданти. Тя пре-
чиства перфектно черния дроб. 
Подобрява състоянието на кости-
те – те стават, по- силни, по-здра-
ви. Също така нормализира ниво-
то на холестерола – наличието на 
фибри и витамин К правят сока 
от целина най-добрия в това от-
ношение. Пречиства кръвта и 
осигурява нормални условия за 
движението на кръвния поток 
в тялото. Има силна превенция 
срещу ракови заболявания. А ако 
страдате от безсъние, наличието 
на магнезий прави чашата със сок 
от целина и лъжичка мед вечер, 
преди лягане, безценен помощ-
ник при безсъние. Целината се 
грижи и за психическото състоя-
ние – при стрес, тревожност или 
депресия, ни връща позитивното 
отношение към живота и света.

Как този безценен продукт 
помага на косата и кожата ни, 
за да изглеждаме добре? Ето 
и „плюсовете”: чаша сок от це-
лина осигурява гъста и мека 
коса. Наличието на голям про-
цент вода в целината, както и 
на голямо количество витамин 
А в комбинация с останалите 
витамини и  минерали съдър-
жащи се в него правят косата ви 
блестяща и подпомага нейния 
растеж.

Една чаша сок дневно ще оси-
гури чиста и свежа кожа. Без зна-
чение колко скъпи или маркови 
кремове можете да използвате, 
това което целината прави за ва-
шата кожа не би постигнал ника-
къв крем. Високото съдържание 
на вода, калций, селен прави 
кожата свежа, мека и сияйна. 
Наличието на голямо количество 
антиоксиданти изчиства както 

тялото, така и кожата от токсини, 
акне, запушени пори от черни 
точки. 

И не на последно място – ус-
пешно се „справя” с бръчките, 
поради наличието на целия ком-
плекс от витамините А, В, С и К, 
включително всички минерали и 
колагена, който съдържа целина-

та. Всичко това подържа кожата 
млада и красива.

Не е ли чудо, това, което со-
кът от целината може да напра-
ви за нас! Започвайки деня си с 
една чаша сок от целина, всеки 
ден си осигурявате здраве и кра-
сота отвътре и отвън.

Мария Димитрова

Издържахме карантината.
Но стоенето у дома изостри 

рецепторите ни за самосъхране-
ние и паника.

Нормално ли е това?
Ето какво предупреждават 

учените: на първо място трябва 
да сме наясно, че нашето съ-
щество е двусъставно и освен 
на тялото, трябва да обръщаме 
внимание и на душата. Ако едно 
от двете е в по-голям стрес, то 
трябва да активираме другото, 
за да се получи онова равно-
весие и хармония, която всеки 
търси.

Паник атаките са внезапни 
пристъпи на ирационален/нело-
гичен страх, паника или тревога. 
Те могат да бъдат много интен-
зивни и имат своите физически 
и емоционални симптоми.

При паник атака много хора 
имат затруднено дишане, обил-
но потене, треперене и сърце-
биене, желание да бягат. Някои 
изпитват болка в гърдите и усе-
щане за излизане от реалността 
или излизане от себе си. Поня-
кога това може да ги накара да 
мислят, че преживяват сърдечен 

удар или инсулт, но това са само 
мисли. Чувството се различава 
по това, че има различна вибра-
ция на възприемането на окол-
ния свят в ситуацията.

Принципно причината за по-
явата на паник атаки не е уста-
новена с точност. Наблюдава се 
при фамилна обремененост и 
при значими житейски проме-
ни. Често психолозите казват, че 
това се случва на хора, които са 
свикнали да контролират неща-
та в живота си до детайл и всяка 
нова ситуация, която крие неиз-

вестност може да ги докара до 
паник атака.

В дни на катаклизъм или кри-
за – като наскоро преживяното 
извънредно положение, стре-
сът може да ни дойде в повече. 
Но ако все пак ви се наложи да 
я преживеете, можем да ви да-
дем няколко възможности за 
преодоляване.

На първо време се пребо-
рете с физическите симптоми, 
като започнете да дишате дъл-
боко. Учестеното дишане и хи-
первентилацията са симптоми 

на паник атаката, които могат 
да увеличат страха. Опитайте 
се да поемете дълбоко въздух, 
за да намалите симптома. Ако 
сте способни да контролира-
те дишането си, ще успеете да 
блокирате хипервентилацията 
и да се предпазите от задълбо-
чаване на пристъпа.

Фокусирайте се върху про-
дължителното поемане на въз-
дух през устата, като целта е 
да изпълните с въздух дробо-
вете и диафрагмата възможно 
най-бавно, след което бавно да 
ги изпразните. Може да си по-
могнете с броене.

Моделирайте мислите си.  
Припомнете си, че това е нещо 
временно, от което няма по-
следствия. Успокоявайте се, 
казвайки си, че това ще отмине 
и всичко ще бъде наред. Опи-
тайте се да прогоните мислите 
за смърт, които вероятно ви спо-
хождат в този момент.

Може да затворите очи. Ня-
кои паник атаки са провокирани 
от непреодолими външни фак-
тори. Ако се намирате в забърза-
на среда с външни стимули, това 

може да подхрани пристъпа. За 
да намалите ефекта от тези сти-
мули, може да затворите очи. 
Така ще ви бъде по-лесно да се 
фокусирате върху дишането си.

Обърнете внимание на реал-
ността около вас, като може да 
се съсредоточите върху физиче-
ските усещания, които познава-
те. Концентрирайте енергията 
си върху един обект – това може 
да ви помогне да сложите край 
на паник атаката.

Повтарянето на едни и същи 
думи действа успокояващо и 
може да бъде съвършената 
сламка, за която да се хванете 
по време на паник атака.

Може да си повтаряте: „И 
това ще мине”, „Всичко ще бъде 
наред” или друго, като важното 
е да е от близки до вас думи.

Разбира се, всеки човек е раз-
личен. Така, че може да използ-
вате предложените тук съвети,  
но най-добре споделете прежи-
вяното с лекар или психолог.

„Имайте кураж и бъдете до-
бри!”, както се казва в една при-
казка.

Силвана Павлова

НИЕ СЛЕД ИЗОЛАЦИЯТА
Извънредното положение, което преживяхме в уе-

динение и изолация повече от два месеца, несъмнено 
се отрази и на нашата психика. 

Честно е да се каже, че всеки един изживя – дори 
и несъзнателно, необичайни промени в ритъма на 

живота си, които донесоха и необичайни усещания за 
душевната ни същност. Някои казваха, че изолация-
та била щастливо време за тях. Но ако това не е само 
поза, всички  изживяхме и стрес. Несъзнателно. И сега 
– след като всичко отмина, душата ни отново трябва да 

се върне към предишните хоризонти, да изчисти стре-
са и да намери отново себе си.

 Няма да е трудно, ако прочетете следващата публи-
кация, базирана на препоръки от учени в областта на 
психологията.

КАКВО  Е ПАНИК АТАКА ПО ВРЕМЕ КАРАНТИНА

 ПРОДУКТЪТ „ЧУДО“ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО – ЦЕЛИНА
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Пандемията доведе до промяна в 
начина на живот – хората започна-
ха да носят предпазни маски, като 

в някои държави това е задължително, а 
там където не е, повечето ги носят с цел 
да се предпазят от зараза.

И още в самото начало от обявяването 
на пандемията не само спиртът и тоалет-
ната хартия, но и предпазните маски из-
веднъж станаха дефицитна стока. Поради 
което мнозина измислиха алтернативни 
начини –като плътен шал или саморъч-
но изработена в домашни условия маска 
или пък носене на шлемове. А някои изо-

бретателни хора сътвориха нестандартни 
маски, съобразени с нуждите на хората с 
увреден слух. Първа беше глухата студент-
ка от Кентъки, САЩ, която заедно с май-

ка си започна да шие маски с прозрачно 
прозорче в средата, за да се виждат дви-
женията на устните, за която писахме във 
вестник „Тишина”. 

Много скоро примерът й беше послед-
ван – такива маски вече се шият и пред-
лагат в Индонезия и Япония, а сега вече 
дори стана модерно освен от различни 
пъстри платове, да има и прозрачни мас-
ки. Идеята на дизайнерите е не само да 
се подпомогнат  глухите хора да четат по 
устните, но и с чисто психологически мо-
тив – тъй като в този период хората стана-
ха по-тъжни и по-умислени и имат нужда 
от усмивки, които трудно се виждат през 
маските, чрез прозрачните им прозорци 
да се виждат както усмивките, така и ху-
бавите зъби; а и дамите да продължат да 
слагат червило, и то да се вижда.

За маските 
и хората

Туркиня стана най-възраст-
ният човек в света, победил ко-
ронавируса, съобщава турската 
частна телевизия Си Ен Ен-Тюрк.

Еше Гелебек от турския окръг 
Кахраманмараш по документи е 
на 126 години, макар самата тя 
не знае кога точно е родена. Спо-
ред личната й карта се е родила 
на първи юли през далечната 
1894 г.

Еше родила 13 деца, от които 
пък има близо 400 внуци. На 20 
април вдигнала висока темпе-

ратура и потърсила медицинска 
помощ. Поставена й е диагноза 
COVID-19,  като веднага е приета 
за лечение. Около седмица Еше 
била в интензивното отделение, 
но след двуседмична болнична 
терапия надвила болестта.

Така Еше става най-възрастни-
ят човек, оздравял от Ковид-19 в 
света, отбелязва Си Ен Ен-Тюрк. 
Досега 113-годишната испанка 
Мария Браняс държеше титлата 
на най-стария човек, преборил 
се с коронавируса.Навсякъде по света от 20  май 

започнаха да се отварят откри-
тите места, където хората могат 
да се хранят, разхождат или по-
чиват – като ресторанти с откри-
ти тераси или градини, паркове, 
заведения за бързо хранене. 
Собствениците на много от тях, 
за да привлекат повече клиенти 
и да имат печалба след месе-
ците, през които бяха затворе-
ни, са приложили невероятна 
изобретателност, за да спазят 
изискванията за социална дис-
танция, както ще видите и от 
снимките. 

Като например в едно от ка-
фенетата в Шверин, Германия, 
посетителите си слагат специал-
ни шапки, на които са поставени 
надуваеми цветни пръчки, всяка 
от които е дълга по 1,5 м. 

А в един виетнамски ресто-
рант в Тайланд са решили да 
поставят огромни плюшени иг-
рачки-панди на столовет, така, 
че хората да трябва да седят на 
безопасно разстояние. Подобно 
на този ресторант, един друг в 
САЩ е разположил на столовете 
също такива огромни плюшени 
играчки-мишлета.

В някои от откритите заведе-
ния за бързи закуски предлагат 
на посетителите оригинални 
леки шапки, подобни на мек-
сиканското сомбреро или под-
вижни, разположени на колелца 
кръгли маси, които по края са 
обезопасени с надуваема гума.

Или пък са направили от оле-
котена пластмаса къщички за 
двама посетители, в които на ма-
сата е сложена пластмасова пре-
града по средата; а в Орегон пък 
са измислили нещо съвсем нес-
тандартно – индивидуални ка-
бинки, чийто модел наподобява 
на чантите за превоз на домашни 
любимци. Вратичката на кабин-
ката се отваря с цип и може да 
служи и като прозорец, като се 
отвори до половината.

В  парковете пък са маркира-
ли с бяла боя кръгове, които са с 
диаметър 1,5 м. и отстоят един от 
друг също на 1,5 м. 

Превод Петра Ганчева
Снимки Инстаграм и Туитър

Изобретателни идеи за 
спазване на социална 

дистанция

Туркиня на 126 години 
пребори коронавируса

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 числа-
та от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат. 


