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Министерският съвет одобри
проектозакона за българския жестов език

Проектът на Закон за българския жестов език предвижда
признаване на жестовия език
като естествен самостоятелен
език, а също и осигуряване на
условия за ефективно включване на глухата общност в България във всички сфери на обществения живот.

На 29 септември т. г. се
проведе среща в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) във връзка с предстоящите стъпки
по съвместната работа на
организациите на и за хора с
увреден слух с комисиите в Народното събрание по проектозакона за БЖЕ.
На срещата присъстваха:
министър Деница Сачева, заместник министър Адриана
Стоименова, Николай Нинов,
председател на СГБ, Иван Бур-

Проектозаконът беше предоставен за обществено обсъждане, в което се включиха активно организациите на глухите
хора в България.

И у нас отбелязахме достойно
Международната седмица на глухите и
Международният ден на жестовите езици
Международната
седмица
на глухите хора по света, която
се отбелязва с различни инициативи и прояви по цял свят като
седмица на хората с увреден
слух, отмина. Идеята на ръководството на Световната федерация
на глухите (СФГ) е чрез нея да се
наблегне и даде гласност върху подобряването на човешките
права на хората с увреден слух,
като се информират не само дър-

жавните институции, но и широката общественост за статута на
националните жестови езици; а
също и за правото на достъп до
образование, информационни
технологии и всякакви услуги на
хората с увреден слух по света,
като се предизвика вниманието
на обществото върху живота, успехите и проблемите на хората с
увреден слух, ще го направи съпричастно към тях.

Тази година Международната
седмица на глухите у нас премина
под знака на НАДЕЖДАТА за скорошно признаване на българския
жестов език (БЖЕ). В Международния ден на жестовите езици
(23 септември) Министерският
съвет на Република България
одобри проектозакона за БЖЕ и
предстои неговото обсъждане на
първо четене от депутатите.
Четете на стр. 2

Приятелство и спортен дух
на язовир „Палици”

* От 18 до 20 септември тази година на язовир
„Палици” се проведе Десетият национален събор по
спортен риболов на Съюза на глухите в България.
* Събитието беше отбелязано и като Четвърто
поред държавно първенство по спортен риболов
за глухи, защото беше организирано съвместно със
Спортната федерация на глухите и с финансовата
подкрепа на Министерството на младежта и спорта.
Тази година корона вирусът и епидемичната
обстановка покрай него, „разбиха” тотално графика на масовите съюзни мероприятия и изяви. Като
се почне от строгата карантина, която изживяхме от
март, та чак до май; като се продължи с безкрайните извънредни епидемични мерки – то съюзният ни
живот, дори и в клубовете, като че ли беше спрял.
Не съвсем, разбира се, защото всички подържахме връзка помежду си. Знаехме, че сме здрави,
но... чакахме, чакахме живия ни контакт.
И ето, дойде едно дългоочакваното събитие за
членовете на Съюза на глухите в България.
Съборът по риболов!
Макар и в последните дни на лятото – от 18 до 20
септември – на язовир „Палици”, в близост до град
Елена, се проведе Десетият национален събор по
спортен риболов на Съюза на глухите в България.
Всъщност, като събитие, той прерасна в четвъртото
поред държавно първенство по спортен риболов
за глухи, защото беше организирано съвместно със

Спортната федерация на глухите в България и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта
и спорта.
В прекрасни условия преминаха двата дни
на състезанието. С отлично време за риболов, с
най-добри условия за палатковия лагер и с добро
гостоприемство от страна на домакините.
Четете за всичко, което се случи на събора
на стр. 4-5 и 6

гов, председател на фондация
„Взаимно”, Александър Иванов,
председател на МОГА – Младежка организация на глухите
активисти и Ашод Дерандонян, изпълнителен директор
на фондация „Заслушай се”.
За резултатите от
срещата и
за обсъжданията на
проектозакона
четете всичко
на стр. 3

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Във връзка с изпълнение на проекта „Младежко пространство” –
„Културата на глухите” (Deaf culture)
- място: кафенето на Съюза на глухите в България, София, МОСГБ
набира доброволци за извършване
на първични ремонтни дейности по
обновяване на пространството на кафенето на втория етаж в сградата на
СГБ на ул. „Иван Денкооглу”, № 12-14
в София.
Добре е желаещите да имат опит
в ремонтни дейности – демонтаж
на ламперия, замазка, боядисване, изнасяне на отпадъци; а също
и да са от София. Като доброволци
в проекта могат да се включат студенти, социални работници, психолози, педагози, юристи, както и
граждани, желаещи да подкрепят
идеята за младежко пространство,
отворено за всички възрастови

групи. Всеки доброволец ще се
ангажира според индивидуална
работна програма, съобразена с
неговите желания, възможности и
компетенции.
Осигурен е безплатен обяд и напитки. След приключване на ангажиментите доброволците ще получат сертификат.
Запитвания можете да отправите към ръководителя на проекта
Росица Караджова на e-mail:
publicaffairs@sgbbg.com, както и на
телефони 0897912719, 0886921222 –
жестов преводач Силвана Павлова.
Стартиране - 05.10.2020 г. от 10 ч.
в кафенето на 2 етаж в сградата на
СГБ на ул. „Иван Денкооглу”,
№ 12-14 в София.
Очакваме ви!

СЪОБЩЕНИЕ
Туристически поход
„По стъпките на Алеко с приятел”
На 03.10.2020 г. в планината
Витоша ще се проведе туристически поход-състезание „По
стъпките на Алеко с приятел”.
На подкрепителния пункт хижа
„Панчо Томов” може да се
включат състезатели или доброволци. Осигурени са подкрепителни пунктове по трасето,
подсигурени са и екипи на планинската спасителна служба.
Всички участници ще получат ваучери с код за безплатна отстъпка,
но до 12.09.2020 г. трябва да се потвърди бройката. Важно е да се съставят отбори от по минимум двама
участници, които да се регистрират
на: https://postupkitenaaleko.com/
registration/, като въведат кода.
Ще бъдат осигурени всички условия
за безопасност на участниците, съобразно мерките спрямо „КОВИД-19”.
Състезанието е посветено на първото изкачване на Черни връх от
Алеко Константинов с неговия приятел Никола Тантилов. Преминатото трасе от с. Железница – Черни
връх – с. Владая през далечната
1889 г., вдъхновява ръководството
и членовете на туристическото дружество „Боерица” (организатор на
състезанието), за да го поддържат
и популяризират.
Информация за състезанието тук:
https://youtu.be/BqhmJDt41nA:
Кога? - На 03.10.2020 г. (събота)
Къде? - Планината Витоша, по едни
от най-красивите маршрути:
• къса дистанция: ~ 11 км., с. Владая – х. „Панчо Томов” – с. Владая;
• дълга дистанция: ~ 28 км., с. Железница – Черни връх – с. Владая.

Какво значи отборно? – Състезанието е уникално с това, че е единственото по рода си, в което участват отбори в три категории:
• „Семейство”;
• „Приятели”;
• „Колеги”.
Изискването е отборите да са от
минимум двама участници. Целта е да вдъхновим и стимулираме
колкото може повече хора сред
красивата витошка природа и да
създадем атмосфера на отборен
дух.
Предстои рекламно видео-излъчване на мониторите в софийското
метро.
Проектът „По стъпките на Алеко
с приятел” се осъществява в партньорство със Столична община и е
отличен като едно от емблематичните събития за столицата от фондация „София - европейска столица
на спорта”.
Ако искате да се получите пълна
информация за похода, не се колебайте да се свържете директно
с г-жа Силвана Павлова – жестов
преводач на СГБ. Телефон за връзка: + 359 886 92 12 22 Facebook:
Silvana Pavlova
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И у нас отбелязахме достойно Международната седмица
на глухите и Международния ден на жестовите езици

От стр. 1
В цял свят, според данните на СФГ, хората с увреден
слух са над 70 милиона. За
България се предполага, че
те са около 150 000, като повечето са с частично загубен
слух и използват помощни
средства (така наречените
слухови апарати и кохлеарни
импланти). Хората с напълно загубен слух също никак
не са малко. Аз съм една от
тях, независимо, че израснах,
без да ползвам жестов език
и завърших последователно
средно и висше образование
без помощта на преводач на
жестов език, отчитайки говора по движенията на устните.
Но аз съм изключение, което само потвърждава общото правило – децата, които
са глухи или с увреден слух,
имат нужда да комуникират
пълноценно, а това не може
да се осъществи без помощта
на жестовия език.
Все още има държави като
България, в които жестовият език не е признат. Затова
българските глухи хора искат
да са равноправни с останалите – за да се чувстват пълноценни. Това, че не чуваме,
не ни прави по-малко хора
– ние дишаме, живеем, работим, обичаме, страдаме и се
радваме така, както всички
хора по света.
Тази година Международната седмица на глухите у нас премина под знака
на НАДЕЖДАТА за скорошно
признаване на българския
жестов език (БЖЕ) – в Международния ден на жестовите
езици (23 септември) Министерският съвет на Република
България одобри проектозакона за БЖЕ и предстои неговото обсъждане на първо
четене от депутатите. Особено активна бе видеокампанията на Съюза на глухите в
България в неговата фейсбук
страница, организирана и
осъществена по инициатива на съюзното ръководство
с активното сътрудничество

и участие както на Росица
Караджова, председател на
МОСГБ и специалист по културно-масова дейност в ЦУ
на СГБ, така и с участието на
членове на младежката организация. В първия ден от
международната
седмица
Росица Караджова отправи
видеопослание, с което информира за тази мащабна
инициатива: „Скъпи съюзни
членове, скъпи приятели и съмишленици! От днес започва
Международната седмица на
глухите за 2020 г., с която започва и нашата кампания за
видео информация по този
повод. В партньорство с другите организации ще споделяме с вас информация чрез
видеоклипове. Акцентът през
тази седмица ще бъде 23
септември, в който ще отбележим Международния ден
на жестовите езици. За всички нас е важно българският
жестов език да бъде признат
като независим език в България много скоро и правата на
всички глухи хора да бъдат
приложени от гледна точка
на човешките права.”
Националната асоциация
на преводачите на жестов
език в България (НАПЖЕБ)
също публикува във фейсбук
страницата си видео поздрав
с жестов превод от Тилка
Кайрякова, член на УС на НАПЖЕБ, в който се казва: „Ние
от НАПЖЕБ сме изключително горди с това, че ползвателите на жестов език в България получиха равен достъп
до информация по време на
извънредното
положение
в България, предизвикано
от пандемията с КОВИД-19.
Нашите преводачи – Силвия
Маринова, Таня Димитрова
и Бонка Саздова, с риск за
собственото си здраве бяха
на първа линия всяка сутрин
по време на брифингите на
Националния
оперативен
щаб. Изказваме им сърдечна
благодарност!
УС на НАПЖЕБ от сърце
благодари на българските
държавни институции в лицето на МОН и МТСП, които поеха финансовата тежест тази
подкрепа чрез жестов превод
да се случи! Които бяха и продължават да са в постоянен
контакт с НАПЖЕБ по редица въпроси, касаещи жестов
превод на високо държавно
ниво!
НАПЖЕБ благодари на
МОН и МТСП за високия професионализъм и готовност за
съвместна работа в името на
и за хората с увреден слух, и
всички ползватели на жестов
език в България!

НАПЖЕБ участва наравно
с експерти от МОН и представители на всички организации
за и на глухи хора в изготвянето на проектозакон за българския жестов език (БЖЕ). Всички доказахме, че с общи усилия можем да градим нашето
по-добро бъдеще. БЖЕ се
нуждае от сериозна подкрепа и разбиране за неговата
необходимост в обществения
живот.” Видеопоздравът завършва с призив за подкрепа
на Хартата за правото на жестов език за всички.
А председателката на НАПЖЕБ Милена Гъркова-Калинова в интервю на журналистката Радка Петкова от
БНР-Радио Кърджали отправя
призив за скорошното приемане на Закона за българския жестов език: „Най-сигурният начин да се случи достъпът на информация за глухите
хора е да се приеме Закон за
жестовия език.”
Както своята лична подкрепа така и подкрепа от
името на НАПЖЕБ изразявам, участвайки в Координационното звено (КЗ) към Министерство на образованието
и науката (МОН) съвместно
с представители на около 20
НПО на и за глухи, с които заедно с МОН работим по изпълнението на Стратегическа
цел Въвеждане на жестовия
език от Плана за действие
на Р.България за прилагане
на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания. Основният акцент в тази
съвместна работа бе създаването на Проектозакон за
български жестов език (БЖЕ),
който бе изготвен в началото
на август и бе публикуван за
Обществено обсъждане.
„Моето послание”, казва
още г-жа Калинова, „към хората с увреден слух е да вярват, че и те като всички останали хора имат своите таланти и способности. Да вярват
повече в своите възможности
и да се стремят да постигат
дори и най-смелите си мечти, защото няма невъзможни
неща! Никога да не се отказват да се борят и да отстояват
правата си за равен достъп
до информация в образо-

ванието и всички останали
сфери на живота и за равни
възможности за реализация
в професионален план.”
В интервюто тя споделя още, че: „Глухите хора по
конституция са равноправни
граждани, но на практика в
реалния живот те нямат равни права и непрекъснато в
своето ежедневие се сблъскват с липсата на адекватна и
навременна информация в
различните области на живота: образование, местната
и държавна администрация,
социални грижи, болници и
т. н. Като равноправни граждани те имат изконното право да получават равен достъп
до информация чрез БЖЕ.
Най-сигурният начин да се

случи това, е признаването и
узаконяването на БЖЕ, което
значително ще подобри качеството на тяхното образование, а оттам ще разшири
и увеличи професионалните
им възможности. Искрено се
надявам до края на т. г. и в
България да бъде приет законът за БЖЕ, което ще бъде наистина категоричен израз на
социално израстване и зрялост на обществото ни!”
Дано надеждите на българските глухи хора за скорошното приемане на Закона
за българския жестов език се
сбъднат и така да станат част
от световната глуха общност
с признато човешко право на
жестов език!
Петра Ганчева

Относно текста на хартата „Правата на жестов език за всички”
В редакцията на вестник „Тишина” дойде писмо от Величка Драганова, председател на Националната
асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), в което посочва неточности в превода на текста на хартата
на СФГ.
ТОЧНИЯТ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ:
„В превод на български:
„1.4. За целите на тази Харта,

„Правата на жестов език за всички“
включват правата на глухите хора,
глухите деца, глухите младежи,
глухите жени, глухите от третата
възраст, глухите LGBTQIA+, глухите
мигранти, сляпо-глухите хора, семействата на глухите деца, децата
на глухите хора (CODA) и всички други хора, използващи жестов език, за
да се възползват от пълния и ефективен достъп до общността, вклю-

чително Общността на Глухите и
основните услуги чрез използването
на жестов език.”
В навечерието на Международната седмица на глухите и понастоящем, хартата съществува в новата
си версия. На сайта на СФГ в страницата с хартата липсва информация,
кога е бил актуализиран текстът, и
единствено внимателният прочит
би открил разликите.
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ЗАКОН ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК

МС одобри проектозакона за
българския жестов език

Министерският съвет одобри
проект на Закон за българския
жестов език, чрез който се цели
признаване на жестовия език
като естествен самостоятелен
език, а също и осигуряване на
условия за ефективно включване
на глухата общност в България
във всички сфери на обществения живот.
„Предлагаме
създаването
на Закон за българския жестов
език. В изготвянето му участваха
представители на глухата общност и на различни институции.
Надявам се Народното събрание
възможно най-бързо да приеме
законопроекта”, заяви премиерът Бойко Борисов по време на
правителственото
заседание,
което за поредна седмица се
проведе чрез видеоконферентна
връзка, а видео от изказването
на премиера бе публикувано в
личния му профил във фейсбук.
„На Международния ден на жестовите езици пожелавам на глухата общност у нас здраве, късмет и сили! Уверявам Ви, че ще
направим всичко възможно да
Ви осигурим максимално добри
условия за интеграция в обществото. Защото го заслужавате!”,
написа в профила си г-н Борисов.
В законопроекта е предвидено предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за
глухите и сляпо-глухите хора
до 120 часа годишно, каквато е
практиката в редица страни от
ЕС. Преводът на жестов език подпомага формирането на устойчиви нагласи за учене, пълноценно
приобщаване и възможност за
личностна и професионална реализация.
Предлага се осигуряване на
ранно въздействие и ранна подкрепа на глухите и сляпо-глухите деца чрез българския жестов
език. За глухите и сляпо-глухите
ученици в училищата се въвежда
специален учебен предмет „български жестов език”, а в детските
градини специално образова-

телно направление по български
жестов език. Обученията ще се
осъществяват от педагогически
специалисти от професионални
направления „Педагогика” или
по специалност „Българска филология” с придобита професионална квалификация „учител по
български жестов език”.
В текстовете е записано още,
че висшите училища трябва да
осигурят условия за подготовка
на специалисти по българския
жестов език. В процеса на обучение глухите и сляпо-глухите
студенти и докторанти ще имат
право до 60 часа допълнително
ползване на преводачески услуги
на семестър.
Записано е също, че до 31
декември 2022 г. кметовете на
общини и ръководителите на
административните
структури
в системата на изпълнителната
власт трябва да осигурят условия
за административно обслужване
на глухите и сляпо-глухите хора.
При оказване на спешна медицинска помощ и хоспитализиране
в болнични заведения лицата отново ще ползват преводаческа
услуга, като условията и редът за
осигуряването й ще се определят
с наредба на министъра на здравеопазването, която ще бъде издадена в срок до шест месеца от
влизането в сила на закона.

Предлага се и създаване на
Съвет за българския жестов език
към министъра на образованието и науката, който да подпомага
развитието на езика.
Финансирането на дейностите за използването и развитието
на жестовия език ще се осигуряват от държавния бюджет, от европейски и международни програми и проекти.
Предвидено е законът да
влезе в сила на 1 януари 2021 г.
с изключение на обученията по
специалния учебен предмет и по
специалното образователно направление по български жестов
език в специалните училища за
ученици със сензорни увреждания и в детските градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование, които ще стартират от 15
септември 2026 г.
Законопроектът е разработен
в съответствие с Конвенцията за
правата на хората с увреждания
на ООН. В междуведомствената
група за изготвянето му участваха представители на глухата общност, на организации на и за хора
с увреден слух и на различни институции.
Подготви Петра Ганчева
от публикации в онлайн
медиите и фейсбук мрежата
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Среща в МТСП
На 29 септември се проведе среща в МТСП във връзка с предстоящите стъпки по съвместната работа на организациите на и за
хора с увреден слух с комисиите в Народното събрание по проектозакона за БЖЕ.
На срещата присъстваха: министър Деница Сачева, заместник
министър Адриана Стоименова, Николай Нинов, председател на
СГБ, Иван Бургов, председател на фондация „Взаимно”, Александър Иванов, председател на МОГА – Младежка организация на
глухите активисти и Ашод Дерандонян, изпълнителен директор
на фондация „Заслушай се”.
Г-жа Сачева и г-жа Стоименова бяха информирани, че непосредствено преди старта на общественото обсъждане на проекта на закон за БЖЕ, МОН не са информирали или съгласували последния вариант на проектозакона, който видя бял свят за
обществено обсъждане. Освен това, те бяха информирани, че
съгласувателната таблица все още не е стигнала до Координационното звено (КЗ) и съответно това държи всички от звеното
в информационно затъмнение. Разговорът беше в изцяло позитивен и партньорски диалог и сме безкрайно благодарни, че се
взеха следните решения, а именно:
1. Г-жа Сачева и г-жа Стоименова поеха ангажимент максимално бързо да бъде осигурена съгласувателната таблица
и да бъде изпратена до всички от КЗ.
2. Г-жа Сачева и г-жа Стоименова изрично заявиха, че ще се
вслушат в нашите искания и аргументи във връзка с проектозакона веднага след получаване на съгласувателната
таблица.
3. Те поеха ангажимент, че по време на работата с комисиите
(образователната и социалната) ще ни съдействат в целия
процес за доизчистване и редактиране по текстовете на
проектозакона преди неговото гласуване.
Като цяло, след като проектозаконът е вече в ръцете на МС и
преминава към комисиите в Парламента, ще ни бъде осигурена
възможността за реален и качествен диалог, където ние, глухите
хора, ще можем да разясним целите на проекта за закон за БЖЕ.
Двете министърки чуха ясно посланието на всички нас от глухата
общност, че този закон е изцяло и единствено с фокус върху самия
българския жестов език и че не трябва да се смесва с други теми,
освен самия език, неговото съхранение, развитие и прилагане.
В тяхно лице видяхме готовност за диалог и партньорство, които са изключително важни за успеха на закона за БЖЕ да бъде приет така, че да вземе предвид гледната точка на организациите ни.
Николай Нинов, СГБ
Иван Бургов, „Взаимно”
Александър Иванов, МОГА
Ашод Дерандонян, „Заслушай се”

Организации: „Законопроектът за жестовия език не отговаря на нуждите ни”

Законопроектът за жестов
език, за който днес премиерът
Бойко Борисов обяви, че ще
бъде внесен, не отразява нуждите на глухата общност. Проектозаконът, който е бил обществено обсъждан между 6
и 7 септември, НЕ ВКЛЮЧВА
БЕЛЕЖКИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ОБЩНОСТТА НА ГЛУХИТЕ. За
това съобщиха представители
на общността.
Публикуваме позицията
им без редакторска намеса:
„Днес, на Международния

ден на жестовите езици, българското правителство обявиха началото на преговори с
Народното събрание с проектозакон за българския жестов
език. Ние, глухите хора, бихме
искали обаче да информираме обществеността, че тези
текстове, които са предоставени на г-н премиера Boyko
Borissov не са актуални и не
отразяват напълно исканията
на глухата общност.
Те са взаимствани от проект
на закон за българския жестов език, който се публикува

от Министерство на образованието и науката за обществено обсъждане от 6 август до
7 септември тази година. От
страна на глухата общност и
глухите лидери вече има официално предоставени подробни становища за нуждата от
подобрения в този документ.
Основното ни послание е, че
проектозаконът в момента не
е с достатъчно ясен фокус върху самия български жестов
език и правото на неговите
носители да го отстояват, развиват и предоставят. Недостатъчно е застъпено правото на
глухите хора за активно участие в процесите на създаване
на образование и услуги чрез
български жестов език.
От страна на глухата общност и глухите лидери вече
има официално предоставени
подробни становища за нуждата от подобрения в този документ. Основното ни послание е, че проектозаконът в момента не е с достатъчно ясен
фокус върху самия български
жестов език и правото на неговите носители да го отстояват,
развиват и предоставят. Недостатъчно е застъпено право-

то на глухите хора за активно
участие в процесите на създаване на образование и услуги
чрез български жестов език.
Посланието ни е, че този
закон е иновация, чрез която ние показваме, че до този
момент не е имало никакви реални услуги чрез българския жестов език, който
беше доказан лингвистично
като пълноценен език едва
преди само 2 години. Целим
чрез този закон да покажем,
че поставяме основата на
нещо, което не съществувало. Това, че има единици
жестови преводачи по телевизията, не означава, че
проблемът е решен. Нещата
са много по-дълбоки. И това
има отношение най-вече
към заедността, взаимността, изслушването, диалога
между глухи и чуващи. Умението за съвместна работа
между глухи и чуващи хора
се изгражда, ако има воля и
желание. Само заедно може
да се създават качествени и
автентични ресурси и услуги
чрез български жестов език в
подкрепа на глухата общност
в страната ни.

Факт е, че през последните две години има диалог
между глухата общност и институциите благодарение на
г-жа Деница Сачева. В нейно
лице имаме истински пaосланик и тя е отличен пример за
човек, който се интересува
от темата ни и изслушва внимателно нас, глухите хора. Би
било добре, обаче, повече
представители на институциите да изслушват посланията
ни. Защото точно в това има
много смисъл за да живеем
в по-добро, по-приемащо и
по-емпатично общество. И
това ще доведе до реалното
приобщаване на глухите и до
приемане на качествен закон
за българския жестов език!
Г-н Борисов, призоваваме
Ви да имате предвид, че проектозаконът се внася от МОН,
но реалният вносител е българската глуха общност чрез
организациите на глухите
хора в страната в партньорство с МОН. Нека да не забравяме, че българският жестов
език е на глухите хора и ние
ще го отстояваме това човешко право!”
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Приятелство и спортен
От стр. 1
В прекрасни условия преминаха двата дни на състезанието. С отлично време за риболов, с най-добри
условия за палатковия лагер и с добро гостоприемство
от страна на домакините.
Само дето язовирът не си даде рибата. За два дена
– само 5 кила и 330 грама общо. Язък, дето се казва.
Но какво пък. Това никак, ама никак не беше важно
сега. Най-важното беше, че отново хората бяха заедно! Най-важното беше, че отново грееха в усмивки; че
отново дойдоха шегите и спомените във вечерите по
палатките, а и в големия ресторант на хотелския комплекс.
И спортният хъс си беше същият.
Състезанията се проведоха в две категории – „на
дъно” и „на плувка”. Преминаха в два отделни дни, за
да са най-благоприятни условията за риболов. Първият ден – след обяд, когато са най-добрите часове за
улов „на дъно”. И втория ден – сутринта, когато се лови
най-много на плувка.
Участваха общо 12 отбора при мъжете. Като 10 от
тях бяха в пълен състав – от по четирима състезатели, а
два отбора – от Шумен и Плевен, се представиха само
с по двама участника. Тези два отбора не участваха в
крайното отборно класиране.
Отборът на жените беше от 8 състезателки.
Съдийската комисия на първенството беше в състав: главен съдия Валери Лозанов и съдии: Петър Тричков, Красимир Михалев и Николай Неделков.
Необходимо е обаче веднага да кажем и това, че
първенството по риболов се провеждаше при строги
хигиенно-епидемични правила и изисквания. За първи
път с нас имаше и лекар, д-р Александър Герчев, който измерваше температурата на всеки един състезател
преди да тръгне към язовира, а негова сътрудничка дезинфекцираше ръцете на всички.
Най-радостното беше, че всички, всички бяха здрави!!!
И така, първи към язовира се отправиха риболовците „на дъно”. Тази година местата за риболов се определяха по различен начин – с ези-тура за двата сектора
– А и Б. Но така, или иначе всеки намери своето място.
А риболовът „на дъно” по традиция започна първо
със захранването. Кой беше „уцелил” захранката, щеше
да стане ясно по-късно. Но след първия половин час на
оживление настъпи чакането... Съвсем не малко чакане
да клъвне. Да клъвне, да клъвне, ама не. Само четирима бяха късметлиите, а уловът им се посрещаше с ръкопляскания. За всички други - шансът беше нулев. И все
пак, точно в този следобед се хвана най-голямата риба.
Един шаран – повече от два килограма, с гордост ни
показа Никола Нанев от Стара Загора. Малко по-малък
пък хвана Симеон Симеонов от Ямбол.
На другата сутрин, преди състезанието „на плувка”,
разговаряхме със съдия Николай Неделков.
- След това, което се случи вчера – каза той, борбата
ще е между четирите отбора, които реално успяха да
хванат риба. Другите отбори направиха много наказателни точки и дори сега представителите им да станат
първи, чудо ще е да се преборят за първите три места.
Чудото не стана.
В състезанието „на плувка” само трима души уловиха риба. Пак имаше голяма, уловена от Андрей Николов от София – повече от килограм. Но тук беше и
най-малката - едно рибенце от почти 10 грама улови
Георги Сапаревски от Дупница. А, бе – кеф.
А при жените. А-а-ах, жените! Секторът, който им
беше отреден за риболов, беше най-оживеният. Осем
жени, с по десетина наставника за всяка, се бореха с
язовира. А четирите часа минаха наистина в смях и веселие. Но, само една рибка се хвана – на въдицата на
Дочка Русева от Горна Оряховица.
В края на краищата всички риболовци бяха доволни. Слънцето беше прежурило лицата им и беше върнало усмивките и доброто им настроение. Какво повече можеше да се иска!
Дойде и най-важният момент - награждаването на
победителите. Пред палатковия лагер всички се бяха
събрали в очакване. И в неведение - защото успелите
рибари бяха малко.
Говорителят на съдийската комисия Николай Неделков ги поздрави така: „Здравейте на всички! Радвам
се, че за поредна година съм с вас! Въпреки, че тази
година се получи най-трудното състезание. Защото не
всички уловиха. Но мисля, че всички си изкараха добре.
Поздравления за победителите! А за останалите –
продължавайте да тренирате, за да спечелите следващата година!”
Съдия Неделков обяви решението на съдийската
комисия, за теглене на жребий сред участниците в категориите, където няма достатъчно улов.
Така се случи първо при жените.
Понеже от жените само една успя да улови риба
– тя е шампион. За другите три места ще бъде теглен
жребий сред останалите седем участнички. Жребият
беше теглен от Николай Бозев, председател на СФГБ. И
неговата ръка определи:
на четвърто място да бъде Милена Димова от
Бургас;
на трето място - Бистра Василева от Русе;
на второ място - Елка Личева от Хасково,
а на първо място и шампион стана единствената
дама, която успя да хване риба - Дочка Русева от Горна
Оряховица.
(Наградите на дамите - победителки връчи Николай Нинов, председател на СГБ)
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дух на язовир „Палици”
Продължаваме с индивидуалното класиране при
риболова на плувка.
В тази дисциплина имаше безспорен шампион. Но
само трима успяха да хванат риба. Така че, за четвъртото място пак се тегли жребий сред всички 12 състезатели, които са били в сектор А. Жребият беше теглен от
г-н Николай Нинов, председател на СГБ. И той определи: четвърти да бъде Иван Иванов от Стара Загора.
На трето място, с 2 наказателни точки и най-малката риба на състезанието – само 10 грама - Георги Сапаревски от Дупница.
На второ място с 1 наказателна точка и с улов от 130
гр. – Мирослав Маринов от Плевен.
На първо място безспорен шампион - с улов от 1
килограм 335 грама бе Андрей Николов от София.
(Наградите връчи Николай Бозев, председател на
СФГБ)
В крайното индивидуално класиране при риболова на дъно:
на четвърто място с 3 наказателни точки и улов от
190 грама – Ваид Шабан от Русе;
на трето място – с 2 наказателни точки и улов от 285
грама – Евтим Божинов от Хасково;
на второ място с 1 наказателна точка и улов от 1 килограм 235 грама – Симеон Симеонов от Ямбол и
на първо място – състезателят, уловил най-много риба през цялото състезание – 2 килограма и 105
грама, както и най-голямата риба – Никола Нанев от
Стара Загора.
(Наградите на победителите връчи Диян Демиров,
заместник председател на Съюза на глухите в България)
И ще завършваме с крайното отборна класиране
на държавното първенство по риболов за хора с увреден слух, провело се на язовир „Палици” през 2020
година.
Поради малкото уловени риби и отборното класиране беше доста интересно. Шампионите от последните няколко години – отборът на София, останаха само
на половин точка от купите и медалите. За съжаление.
Но такъв е правилникът.
Сега минаваме към победителите.
На трето място – с 22 наказателни точки и само
една уловена риба - е отборът на Дупница.
На второ място, със същия брой наказателни точки,
но с по-голям улов - от 285 грама - отборът на Хасково.
На първо място - с 21 наказателни точки - шампион
за 2020 година е отборът на Стара Загора.
Купите и медалите, присъдени от съдийската
комисия, даде на победителите съдия Недялков.
Снимките с победителите с победителите като че
ли нямаше да имат край. Толкова голяма беше радостта.
Но наградите продължиха.
Почетни медали за заслуги при организирането и
провеждането на тазгодишното издание на риболовния конкурс бяха връчени от председателя на СФГБ Николай Бозев на съдийската колегия – на главния съдия
Валери Лозанов, на Петър Тричков, на Красимир Михалев и на Николай Неделков, които с перфектната си
работа осигуриха честност и спокойствие по време на
първенството. Почетен медал връчи той и на управителя на комплекс „Палици” Стоян Петков, както и на д-р
Александър Герчев, който осигури медицинското спокойствие на първенството.
А Валери Лозанов от СГБ връчи най-почетната награда за първенството на председателя на СГБ Николай
Нинов.
Медал получиха и заместник председателят на СГБ
Диян Демиров, както и Катрин Хаджицинова, и Росица
Караджона от СГБ за тяхната активност и помощ през
цялото време.. А по-нататък, наградени бяха председателят на СФГБ Николай Бозев, както и заместник председателят Христо Станойчев.
Десетият национален събор по риболов на СГБ и
Четвъртото държавно първенство по риболов за глухи,
проведени съвместно със Спортната федерация на глухите в България и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта беше закрито с наистина вълнуващи думи на г-н Николай Бозев, председател
на СФГБ:
„Вие всички знаете, че имаше проблеми с коронавируса, който неочаквано ни сполетя. Ние се борихме,
борихме и успяхме да бъдем тук. Радвам се, че всички
вие успяхте да спортувате от сърце. Ще продължим работата и другата година. Ще продължим да се развиваме заедно със Съюза на глухите в България. И по всички
останали дейности ще работим заедно. Благодаря на
всички вас за организацията, за помощта, за всичко,
което направихте тук. Благодаря Ви, Бяхте страхотни!
Е, имаше проблеми с рибата. Знам, че сте хващали и по-големи риби. Надявам се, следващия път да
успеете.”
Сигурно е, че ще успеем!
А как не, когато притежаваме силата на живота! И
волята да бъдем първи.
Каквото и да пишем от тук нататък, уважаеми читатели – ще бъде малко.
Вижте снимките!
Това е красотата на живота ни!
Йорданка Димитрова
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Приятелство и спортен дух на язовир „Палици”
Личности сред нас
По време на първенството по риболов тази година,
сред нас имашие и хора - няколко души, които, като че
ли никой не виждаше през деня, но без които не можехме да бъдем спокойни и уверени на язовир „Палици”.
Ще ви ги покажем сета – трима души със забележителни, но и изключително любопитни биографии, които
бяха при нас. Да не повярва човек, че има такива хора!
Например един от тях беше Д-Р АЛЕКСАНЪР ГЕРЧЕВ.
За първи път имахме доктор с нас – за чест и поздравления на организаторите! Той беше един усмихнат
млад човек, който през цялото време виждахме и на
язовира, и във вечерите.
Но всъщност, беше съвсем сериозен и строг лекар,
специалист, през очите на който мина всаки един от нас.
Най-напред с профилактичните измервания на температурата на всички, преди състезанията. А после и с
някое случайно „вдигане на кръвното”, ама не от риболова.
Слава Богу – трудна работа не му се случи. Здрави
си бяхме.
Но да ви го представим, защото сигурно и в бъдещи
години ще бъде с нас. Такъв човек заслужава да се знае.
Д-р Александър Герчев е виден специалист от Университетската болница по ортопедедия в Горна баня.
Работи там от 6 години като лекар в ортопедичното заведение. От 4 години е преподавател в Университета по
ортопедия и травматология в Медицинския университет.
От около месец вече е доктор на науките във връзка с ортопедичните заболявания на изкривявания на ходилата
при дечица. Прекрасна кариера наистина за толкова малко години!

Стоян Петков
И двамата сме родом от Елена. И двамата сме завършили средното си образование във Велико Търново. И
двамата сме завършили висшето си образование във Варна. Тя – в Икономическия университет, аз - във Военноморското училище.
10 години пътувах по корабите. Бях помощник-капитан.
И ... дойде един момент, в който просто се отвори
възможност да се опитаме да помогнем и на нашия роден край. Направихме това, което виждате, с много любов. Изтеглихме кредити съответно. Сега се опитваме
да правим нещо хубаво. Поддържаме персонал около
10-15 души всеки месец, целогодишно. Имаме и малко
детенце на 2 годинки, което си гледаме тук. Малко ни е
трудно. Но пък обичаме родния си край, а нашите гости
са приоритет.
Много още имаме да правим. Мечтаем за какво ли
още не. Но искаме на фона на това, което сега казват в
големите градове – да създадем работни места. Ами това
искаме и ние – да кажат за нас: ето там има двама души,
опитват се да правят нещо, млади са и милеят за родния
си кай. Това е всичко. Ние нямаме и голяма реклама. Но
който е дошъл – идва пак.

Николай Неделков на язовир Палици

А сега, не на последно място - на първо място, ще ви
срещнем с един наистина изключителен риболовец – и
това е НИКОЛАЙ НЕДЕЛКОВ.

Д-р Александър Герчев

Николай Неделков

Д-р Герчев по време на работа
- Строго бяха спазени всички мерки за профилактично
измерване на температурата на състезателите и дезинфекция на ръцете против Ковид-19 – каза ни той. – Нямаше някой с повишена температура. Абсолютно. Нямаше
фибрилни пациенти. Нямаше пациенти, които да са с някакви оплаквания. Всичко беше нормално.
Хубавото е, че базата, която сте избрали е много близо до язовира. Тя като че ли е устроена специално за случая и за изпълнението на състезанията, Смятам, че и организаторите са се постарали за всичко това.
Другият човек, който ще ви представим е СТОЯН
ПЕТКОВ, управителят на комплекс „Палици”.
За втори път срещнахме неговото и на неговия екип,
гостоприемство. И се чувствахме уютно и спокойно. И
чисто беше, и вкусно, и с уважение ни посрещаха навсякъде. А неговата поява с широката усмивка беше удоволствие.
Но знаете ли, научихме нещо много любопитно за
нашия домакин. Няма да повярвате! Че само до преди
четири години той е бил ... моряк. Да, да!
- Основата на базата, не е това, което е и виждате сега
– казва ни той. Това беше стара хижа. Преди може би
около 4 години аз и моята съпруга с помощта на нейните
родители, решихме да направим нещо.

Познават го всички, защото той е за поредна вече година съдия на нашите първенства по риболов. Повечето
знаят, че неговите дечица са внуци на главния съдия на
първенствата по риболов за глухи Валери Лозанов. Но не
всички знаят, че неговото хоби – риболовът, го е направило един от най-уважаваните хора и у нас и в чужбина в
този спорт.
Няма републиканско, или международно състезание
напоследък, където неговата въдица да не е снимана с
една от най-големите риби.
И тук беше така – макар и извън състезанието.
Николай Неделков по професия е еколог - една спокойна и изискана професия. Но душата му е друга – не
трае никога, когато става дума за въдиции и стръв. А като
наш съдия по време на риболовните ни събори и състезания, е най-добрият съветник на всеки. И най-добрият
учител. Само който не е разбрал неговите съвети, не е успял. Но – явно малцина са ги поискали този път.
А тази тодина, която той нарича „странна” заради пандемията, за него и за неговия риболовен клуб „Кракра”
от Перник, определя като успешна.
- Въпреки, че късно започнахме, успяхме да направим
отбор, който да участва в републиканското първенство. В
отбора ни от Перник – „Кракра”, се събрахме петима състезатели и един резервен. На първия кръг се представихме доста добре. Така, че имаме още два кръга и имаме
реален шанс за третото място. И вторият, и третият кръг
ще са в Пловдив. А догодина и световното по риболов на
„Фидер” ще е в Пловдив. Така ще имаме възможности да
правим много тренировки и изводи. Но след като нашияг
капитан успя да спечели първия кръг, вече поне в индивидуално класиране имаме победа. Като нов отбор сега

На язовир Ярловци – шампион
сме в средата на класирането, но имаме равен шанс да
се борим до край.
Иначе, в индивидуалните турнири тази година, участвах в три. Два спечелих. Последният беше миналата седмица на язовир „Ярловци”. Там станах първи. Преди това
на язовир „Версин”, до Кюстендил, на плувка пак станах
първи. И после в още един турнир участвах.
Това което ми предстои е участие в още един турнир
- за „Майстор на Перник”. За осма поредна година ще го
провеждаме. На язовир „Бушек” ще бъде – между Перник и Радомир. Надявам се да стане интересен риболов.
Последният път, когато правихме състезания там, останах
втори в моя сектор, но риболовът беше много слаб с предимно малки риби. Да видим сега как ще е.
Надявам се следващата година да не е такава странна. Да отшуми всичко и да си продължим по старому. Да
има повече състезания, повече свободно време за риболов, а искам да бъда и с моя син, който е голямо рибарче.
Шампион е, но тази година детски състезания нямаше.
Живот и здраве да е!
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В РО-Русе

Екскурзия, посветена
на Международната
седмица на глухите
От 26 до 27 септември членове на районната организация на
глухите в Русе проведоха екскурзия, посветена на Международната седмица на глухите, в подкрепа на мотото „Сплотени за човешките права на глухите хора и правото на жестов език за всички”с
маршрут: Русе, Априлци, Троянски манастир, Велико Търново.

На 23 септември в центъра на
гр. Плевен пред читалище „Съгласие” се проведе тържество,
посветено на съединението на
България и 135 години от създаването на първата производствена структура за хора със специфични потребности.
Събитието бе по проект на
АХУ и под патронажа на кмета
на община Плевен Георг Спартански, който в своето поздравително слово подчерта, че община
Плевен не е забравила своите
граждани с увреждания и за в

бъдеще ще им съдейства с каквото може.
Мястото на събитието не бе
избрано случайно. Знаем, че читалищата са извор на българщината, на патриотичния дух и
култура. В преддверието на залата бе експонирана изложба със
снимки и картини.
Много интензивно и сериозно се готвиха нашите самодейци
за откриването. След официалната част имаше спортно мероприятие. Състезанието се проведе по
двойки. Първо място сред мъже-

те спечели Райко Чорбаджийски,
дългогодишен наш активист, а от
жените Елена Данаилова, също
дългогодишна наша самодейка и
активистка.
Всички участници получиха
грамоти и награди. Тържеството
продължи в клуба на РО-Плевен с
малка почерпка и приятелски разговори, закачки и много усмивки.
Така приключи този топъл
слънчев есенен ден.
Димитрина Каракирова,
координатор на РО на глухите
в Плевен

Харта за многообразието
Българската Харта за многообразието бе официално обявена от
компаниите-учредители на 18 септември 2020 г. в София. Официални
гости бяха фирми и НПО организации, съпричастни към основните
идеи за принципно равноправие на
хората.
Официална покана получи и
Съюзът на глухите в България, като
една от най-големите национално
представени организации и съответно застъпник на равноправието
и недискриминацията, доказал се
през годините като защитник правата на хората с увреждания.
Хартата за многообразието в
България е документ, доброволно
подписан от компания или публична институция, с цел поемане на
отговорност за предприемането
на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство
във възможностите независимо от
пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта,
религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност.
Хартата изразява споделената
убеденост на подписалите я страни,
че многообразието е не само ключов
фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и
персонален стимул за служителите
да усъвършенстват своите знания,
компетенции, таланти и умения, и
допринася в съществена степен за
надеждността и дългосрочния успех
на организацията.
Хартата за многообразието е
съвместна инициатива на Центъ-

ра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес
лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване
на управлението на многообразието у нас чрез създаване, представяне и прилагане на национална
Харта за многообразието. Проектът
е финансиран по програма „Права,
равенство и гражданство” (20142020) на Европейския съюз.
От практическия наръчник за
въвеждане и прилагане на Хартата
издаден от Европейската комисия
още през 2015 г, разбираме, че понятието „многообразие” се свързва
с многото различни типове хора,
съставляващи една компания. Всеки от тях има своите индивидуални и специфични особености, но в
същото време споделя и общи аспекти с останалите. В по-общ план,
идеята за многообразие препраща
към толерантността и уважението,
които дадена компания демонстрира към характерните черти на всеки
индивидуален служител.

ТИШИНА

Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

По данни на комисията по
дискриминация знаем, че директивите за недискриминация на ЕС
идентифицират шест такива основания, т. е. шест индивидуални характеристики, на база които не се
допуска диференциално отношение: пол, сексуална ориентация,
физически способности, възраст,
религия или вероизповедание,
раса или етническа принадлежност.
На сайта https://diverse-bg.eu/
ще намерите повече информация,
както и пълния текст на хартата.
На събитието представители на
Съюза на глухите в България успяха да се снимат с Евгения Накова,
директор „Човешки ресурси” в ЧЕЗ,
която отговаря за разработване
на политики и стратегии по управление на човешки ресурси, както
и с председателя на Българския
форум на бизнес лидерите Левон
Хампарцумян.
Силвана Павлова

Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria
Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Организирахме и проведохме екскурзията с съобразно въведената извънредна епидемична обстановка в страната, затова и
автобусът, хотелът и маршрутът ни бяха съобразени с нея. Групата
от 39 човека пътува с 55-местен автобус. В хотела беше настанена
само нашата група, а маршрута избрахме така, че да бъдем през
повечето време на открито, като проведохме туристически поход
по екопътека „Видимско пръскало” и посетихме парк „Мини България” който се намира на открито. И в хотела, и в автобуса, за всички имаше осигурени дезифектанти и маски.
Първата ни спирка беше гр. Априлци, където се настанихме в
хотел „Априлци” с прекрасна гледка към Стара планина и върховете „Ботев” и „Марагидик”, след което с автобуса тръгнахме до ВЕЦ
„Видима”, откъдето започва екопътеката „Видимско пръскало”.
Продължихме по нея пеша, като се наслаждавахме на красивата
природа и на р. Пръскалска. Пътеката е дълга 6 километра и всеки
според силите си достигна донякъде, но група от шест човека стигнаха до края и от площадката успяха да се насладят на прекрасната
гледка към пръскалото, въпреки че водата беше почти пресъхнала.
Водопадът е висок 80 метра и е вторият след „Райското пръскало”.
Вечерта всички заедно в ресторанта прекарахме една незабравима вечер, като председателят Владимир Владимиров ги поздрави с празника и изпълни с жест и мимика стихотворението „Хаджи
Димитър”.
На другия ден продължихме с посещение в Троянския манастир, след което посетихме и парк ”Мини България” в гр. Велико
Търново. В парка видяхме макети на забележителни сгради. Силно
ни впечатлиха макетите на Русе, паметника на свободата и доходното здание.
Вечерта, доволни и щастливи, се прибрахме с мечти за нови
пътешествия.
Стефка Тончева, координатор на РО на глухите в Русе

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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ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА

Патрик Отема открива езика на жестовете в Уганда

Патрик Отема е глухо момче от далечен регион на Уганда,
което до 15-годишна възраст не
е имало възможност да изучава
езика на жестомимиката. Общувал е само чрез някои основни
и съвсем битови жестове с баща
си. Но дотук -извън дома му никой не го е разбирал.
„Единственото, което искаше, за да се усмихне на живота,
беше да научи езика на знаците” – казват създателите на един
документален филм, наскоро излъчен по Канал 4 на една от централните американски телевизии. Журналистите, които работят за рубриката „Неподправеният свят”, се свързват с Реймънд
Окело, учител по езиков жестов
език в Националната асоциация
на глухите в Уганда, създадена
за подпомагане на глухи хора в
Африка на юг от Сахара и техни-

те семейства. И завеждат Патрик
при него.
Във филма, който заснемат и
после излъчват, може да се види
невероятната човешка промяна
на Патрик. Отначало той е намръщен и сериозен, отдалечен от
всичко, което се случва около

него. После се вижда промяната,
завършила с пълна трансформация, когато за първи път, научил
вече жестов език, Реймънд го
отвежда и записва в училище,
където всички използват езика
на знаците. Дори и екипът, който снима филма, е изненадан от

промяната. А репортерът казва
следното: „Трансформацията на
Патрик беше невероятна. Почти невъзможно е да повярвам,
че това е същото момче, което
срещнахме и снимахме преди.”
Десет седмици по-късно Патрик изглежда като съвсем раз-

личен човек. Канал 4 го записа
отново, а там Патрик уверено говори с езика на знаците директно пред камерата.
Публикацията подготви
Росица Караджова, по
информация от онлайн
медиите

ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ

„Обикнах Африка!”

В отиващото си лято някои
прекараха отпуските си на гръцкото море, други – на българското… Трети, като Галя, която е
с изключително любознателна,
отворена за всичко красиво на тоя
свят душа, заминаха отвъд океана
– в Египет. Писа ми, че е била там
вече четири пъти, а тазгодишното й пътуване я е заредило с нави
прекрасни емоции и неповторими
преживявания…
Тя е истинска пътешественичка; умерено запалена по екстремните преживявания – била
е както в дълбоки пещери, така

и високо-високо в небето… Освен,
че е отличен колоездач, обича и
плуването, и скалното катерене.
Изобщо – спортна душа, за която
предизвикателствата не са нищо
повече от незабравими, чудесни
преживелици.
Родена и израснала в Пловдив,
Галя Александрова от години живее
и работи в Фьоклабрук в западната
част на Горна Австрия.
Навсякъде, където и да е била
по света, сияйната й усмивка огрява
като слънце и от споделените снимки в профила й оставаш убеден, че
животът е прекрасен и си заслужава

СУДОКУ

да се живее…
За своето поредно пътуване до
един от най-красивите градове в Африка – Кайро, столицата на Египет,
Галя споделя следното: „Няколко
прозрения от пътуването ми до Африка: винаги съм била убедена, че
пътуването е най-доброто образование, защото винаги откривам нещо
ново, докосвам се до други култури
и традиции… Това, което най-много ме очарова в Африка, са хората,
които живеят с много малко вещи, с
най-необходимото, но пък са щастливи. Те познават ценностите на човечеството и не губят собствената си
добра воля в трудни ситуации. Възхитително е да се види колко голяма е разликата между съвременния
свят в Европа и естественият живот в
Африка... Обикнах Африка!”
Накратко за Кайро: градът е
столица на Египет, с население над
9 милиона души, а с живеещите в
предградията – около 17 млн. души.
Кайро е най-големият град в Близкия Изток и арабския свят – заема 15
място по големина в света.

В Кайро има много правителствени офиси, учреждения, бизнес
центрове и хотели – градът е главен
стопански, административен, културен и туристически център на Египет.
Свързан с историческото наследство на древен Египет (в близост до
Кайро са пирамидите и древният
град Мемфис), съвременният Кайро
е основан през 969 година от династията на Фатимидите. В продължение на столетия Кайро е център на
политическия и културния живот в
региона и е известен с прозвището
„Градът на хилядата минарета”, заради множеството паметници на ислямската архитектура. Градът е средище на най-старата и най-мащабна
филмова и музикална индустрия в
арабския свят и седалище на второто най-старо висше училище в света,
университета „Ал-Азхар”.
Петра Ганчева
Снимките са от фейсбук
профила на Галя Александрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 15/2020 г.

Водоравно: 1. Богиня на земята в шумерската митология. 2.Прозвище на Скобелев.
4.Стръмен бряг. 6. Вид паякообразно животно. 8. Коркова запушалка. 9. Агенция по печата. 11. Положителен отговор. 12. Музикална нота. 13. Старозаветен патриарх, син на
Ломех. 15. Вид панталон, прилепнат по тялото.17. Търговски център. 18. Модел руски
самолети. 19. Равна повърхност на вътрешна стая, по която се стъпва. 21. Марка български телефони. 23. Река в Казахстан, ляв приток на Урал. 24. Дестилирана алкохолна
напитка. 25. Сребристобял метал, който издържа на полировка. 27. Положителен отговор. 28.Руска киноактриса („Васа Железнова). 29. Най-малката градивна частица на
елементи, която запазва техните химически свойства.
Отвесно: 1. Приспособление за лов на животни. 2. Столицата на Акадска империя. 3.
Похлупак. 5. Епическо произведение. 6. Жребец. 7. Лодката на Тур Хейердал. 10. Вид
паста за зъби. 12. Измамно движение в спорта. 14. Блестящо сивочерно вещество с
метален блясък. 16. Музикална нота. 19. Порода дребен кон. 20. Френски писател „Нана”. 22. Арменски композитор на класическа музика. 24. Музикална нота. 26. Вид
руски вертолети. 27. Река и град в Италия.
Съставила Зоя Гюрова

