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„ТИХ ТРУД – СОФИЯ” ЕООД  ИМА ПОСТОЯННИ КЛИЕНТИ, 
КОИТО СА ДОВОЛНИ ОТ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА VII НАЦИОНАЛЕН 
СЪБОР ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ 
(ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО 

СПОРТЕН РИБОЛОВ)

ЮБИЛЕЙНА 2017  ГОДИНА
В СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУ ДВЕ 
ОЛИМПИАДИ 

Вестник „Тишина” продъл-
жава и в този брой, уважаеми 
читатели,  своята рубрика, в 
която показва дейността на 
предприятията „Тих труд”.

Днес Любка Герасимова, 
експерт „Производстве-
но-стопанска дейност” при 
СГБ, представя за читате-
лите поредното интервю. В  
този брой то е с управителя 
на „Тих труд – София” ЕООД 
Гаврил Гаврилов.  

- Г-н Гаврилов, Вие сте уп-
равител на дружеството „Тих 
труд” в София от 2007 г. Бихте 
ли представили дейността му, 
както и да споделите за труд-
ностите, през които то е мина-
ло в този период? 

- Започнах работа в „Тих труд” 
в София през юли 2007 г. като 
заместник управител, а от месец 
декември същата година съм уп-
равител.

До идването ми в предприя-
тието не знаех, че съществува 
Съюз на глухите в България, а 
също и за „Тих труд – София”, 
като производствено предпри-
ятие. При първата ми среща 
с хората с намален слух бях 

силно впечатлен. Направиха 
ми добро впечатление като 
много трудолюбиви, честни, 
открити и добри хора. Беше ми 
необходимо малко време за да 
вляза в техния свят и да мога 
да контактувам с тях. Г-н Панев 
- председател на СГБ по това 
време, ми връчи книгата „Бъл-
гарски жестомимичен речник” 
и ми каза, че трябва да започна 
от него.

В онези години беше необ-
ходимо да се преодолеят мно-
го трудности. Предприятието 

беше в тежко финансово със-
тояние. Ръководството на СГБ 
не беше допускано в продълже-
ние на десет месеца в района. 
Всички дейности бяха закрити. 
Работеше единствено цех „Ши-
вален”, но не с пълните си въз-
можности. Шивачките искаха 
работа и по-големи заплати. 
Имахме финансови задължения 
за консумирана вода и електро-
енергия. Софийска вода спря 
водоподаването поради дълг от 
65 хиляди лева.

На стр. 3 

СЪОБЩЕНИЕ

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

Във връзка 
с предварител-
ната органи-
зация за про-
веждане на 
Националния 
събор по спор-
тен риболов, 
ви съобщава-
ме следното:

- Състезание-
то ще се про-
веде на 1, 2 и 3 
септември 2017 
година на язо-
вир „Копринка” 
близо до град 
Казанлък.

- Откриване-
то, закриването, 
както и награж-
даването ще се 
проведат на същия язовир, близо до палатковия 
лагер.

- Теренът до язовира е предоставен от община-
та безвъзмездно за построяване на палатков ла-
гер, а така също и за ловене на риба.

- На около 200 метра от палатковия лагер има 
хотел и ресторанти, които могат да се ползват.

- В състезанието по спортен риболов ще участ-
ват по четирима представители от всяка районна 
организация. Те трябва да имат риболовни билети 
със заверка за текущата година, както и да носят 
съответната риболовна екипировка – палатка, 
спални чували, въдици, захранка, стръв и др.

- Състезанието ще се проведе в две категории:  
на плувка и на дъно – индивидуално и отборно.

- СГБ поема разходите единствено и само за 

участниците в състезанието по риболов, като оси-
гурява пътуването и храната им.

- СГБ и домакините на събора не поемат анга-
жименти за участници извън заявената бройка.

  
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

На 1, 2 и 3 септември 2017 година на язовир 
„Копринка” близо до град Казанлък ще се прове-
дат VII Национален събор на СГБ по спортен ри-
болов/Държавно първенство по спортен рибо-
лов. То се организира  съвместно със Спортната  
федерация на глухите в България. В състезанията 
ще вземат участие и представители от Македония, 
Сърбия и Румъния. 

Всички участници в състезанието ще спят на па-
латки в палатковия лагер, теренът на който пред-
варително е очертан и се намира на около 200- 
300 метра от стената на язовира в северната му 
част. Ориентир е ресторант „Златна котва”, който е 
точно до язовирната стена.

СГБ и домакините не поемат ангажименти за 
нощувки на туристи,  извън обявената бройка.

Осигурени са купи, медали и награди от Съюза 
на глухите в България и от Спортната федерация 
на глухите в България. Пристигането на учас-
тниците трябва да стане най-късно до 14 ч. на 1 
септември.

Апелираме към всички участници да бъдат вни-
мателни, с цел опазване на природата от замърся-
ване, както и от възникването на пожар.

Задължително, в последния ден – в неделя 
сутринта,  мястото, ползвано за палатков лагер, 
трябва да се предаде така, както сме го получили 
при настаняването.

През цялото време на състезанието ще има оси-
гурена медицинска помощ и полицейска охрана.

От ръководството на СГБ

Като че ли  вчера 
беше 2013 г., когато 
столицата ни  отво-
ри широко врати - за 
втори път, за най-зна-
чимото авторитетно 
спортно меропри-
ятие на глухите по 
света –  Дефлимпикс, 
ХХII олимпийски 
игри за глухи. Ще ги 
запомнят с емоции 
сред спортисти, ор-
ганизатори и зрите-
ли; придружени с радост и сълзи от победата или загубата на 
спортните терени.  И най-вече - с много, много труд от  страна 
на екипите на организатора - Спортната федерация на глухите 
в България (СФГБ). 

Четири години оттогава.
 Поредните - XXIII летни Дефлимпикс тази година са от 18 до 

30 юли. Домакин  ще бъде турският град Самсун. 
 Четете на стр. 6

Още в началото, тази 2017 
година  започна с юбилей – 
60-годишнината на вестник 
„Тишина”. 

И ето, вече преполовихме 
годината, но тя, тази 2017, 
продължава да  бъде забеле-
жителна за живота и история-
та на СГБ – юбилей след юби-
лей  в нея!  

 Юбилеи за учредяването на 
от  някои от   районните органи-
зации, юбилеи от  основаване-
то на някои от предприятията 
„Тих труд”.  Но съвсем по чо-
вешки, 2017 година е юбилейна 
и за много от нашите членове и 
изтъкнати дейци и активисти. 

Четете за 
всичко това на стр. 2
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От стр 1.

ЧЕТИРИ РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ са 
основани в далечната 1957 г. и са вече 
на почетните 60 години – това са РО 
в Стара Загора, Плевен, Русе и Шумен. 

Ето част от редовете, разказващи за оно-
ва далечно време в историята на СГБ: 

„…Продължителен и нелек е бил пътят 
на структурното изграждане и организа-
ционното укрепване на дружеството на 
глухонемите, чийто правоприемник ста-
нал Съюзът на глухите в България. След 
Третия конгрес на СГБ, броят на районни-
те дружества нараства двойно – освен в 

София, Пловдив, Варна и Горна Оряхови-
ца, в края на 1957 г. се създават друже-
ствата в градовете Стара Загора, Пле-
вен, Русе и Шумен; уреждат се клубове; 
организират се първични организации в 
Бургас, Сливен, Хасково, Враца и др.; из-
вършва се огромна културно-просветна 
работа чрез курсове за ограмотяване и 
разнообразни кръжоци; започва да се из-
дава съюзният орган в. „Тишина”; настъп-
ва разцвет в областта на художествената 
самодейност, физкултурата и туризма 
сред глухите членове. 

Цялата дейност в тях се осъществява-
ла на обществени начала. Дружествата 
все още нямали клубове, само тук-там 
взимали малки магазинни помещения 
под наем, където да се събират хората. 
С развитието на стопанската дейност и 
трудоустрояването на хората с увреден 
слух се увеличил и численият състав на 

СГБ. През 1964 г. се създали и две нови 
териториални организации, които пре-
раснали в районни дружества – в Хаско-
во и Лом…”

Пак през онази, 1957-а, са открити 
предприятията „Тих труд” в София, 
Варна и Горна Оряховица. Ето какво 
разказват страниците в съюзната 
история:

„….През 1955 г. Третият конгрес на Съ-
юза на глухите в България възложил на 
Централния съвет на СГБ (ЦС) да проучи 
и предложи пред Министерството на на-
родното здраве и социалните грижи и на 
Министерския съвет да бъде предоста-
вено право на СГБ да организира свои 
производствени предприятия на стопан-
ска сметка за трудоустрояване на рабо-
тоспособни и квалифицирани глухи. Така 
през август 1956 г. излиза Постановление 
№ 238 на МС, с което от 1 януари 1957 
г. към СГБ се създава производствено 
предприятие „Тих труд” като юриди-
ческо лице със седалище в гр. София 
и с клонове в страната. От същата дата 
започва организирането на производ-
ствените предприятия „Тих труд”.

Това първо предприятие на СГБ в сто-
лицата имало три цеха – мебелен, ци-
клостил и картонаж. То се помещавало на 
ул. „Козлодуй” и ул. „Кръстец”. След една 
година се построили сглобяеми дърве-
ни бараки на гара Искър, до сегашното 
предприятие. През същата година се 
откриват и два клона във Варна и Горна 
Оряховица с мебелно, трикотажно и ши-
вашко производство.

В тези предприятия условията за рабо-
та били изключително трудни: липсвали 
подходящи работни помещения, маши-
ни, инвентар, работниците били неква-
лифицирани. Снабдяването с производ-
ствени материали не ставало по планов 
път, а от стоковия фонд, предназначен за 

населението, и то по цени на дребно…” 
И още един интересен юбилей – 

този на някогашната почивна стан-
ция, днес хотел „Тишина” – открита е 
за всички желаещи да отдъхват в нея 
през 1977 г. – преди 40 години! Което си 
е право – право си е: съюзният хотел и 
досега продължава да бъде едно наисти-
на търсено и желано място за пълноцен-
на почивка и релакс, особено след ре-
монта му, за който писахме във вестник 
„Тишина”.

Юбилейна е годината и за много 
наши активисти, членове на ръковод-
ството на СГБ, на РО и ТО. Ще спомена 
имената на неколцина от тях, а всеки, 
който желае, може да допълни този юби-
леен списък: Владимир Владимиров, Русе 
(08.02. – 55); Мариана Василева, Варна 
(15.03. – 60); Диян Демиров, Варна (21.03. 
– 45); Мария Георгиева, Хасково (02.09. – 
65) и Ренета Велчовска, Плевен (20.11. – 
55)… 

Дай Боже, както се казва, всекиму 
такива юбилеи! Нека пребъдат във 
времето за години напред юбиляри-
те! И нека се множат успехите им, 
нека здравето, радостта, обичта и 
късметът да са неизменни спътници 
на всички юбиляри през 2017 година!!!

Петра Ганчева

Обратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзка

Юбилейна година

„ТИШИНА” Е  ВЕСТНИКЪТ, БЕЗ КОЙТО 60 ГОДИНИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ

Още в началото 2017 г.  я започнахме с юбилейна годишнина – тази на вестник „Тиши-
на”. Вече почти преполовихме годината, но 2017 продължава да си бъде юбилейна – в 
нея не само част от районните организации и някои предприятията „Тих труд” са с кръгли 
годишнини, но и много изявени съюзни дейци и активисти.

СТАРА ЗАГОРА

ПЛЕВЕН

РУСЕ

ШУМЕН ХОТЕЛ „ТИШИНА“ - ПРЕДИ И СЕГА

Тези дни публикуваха дан-
ни на Националния статис-
тически институт, с които 
твърдят,  че: „През 2016 г. в 
България излизат 262 вест-
ника с годишен тираж 229 
млн. копия, като спрямо пре-
дходната година издадени-
те вестници намаляват с 21 
(7.4%), а тиражът им - с 38,3 
млн (14,3%). От 2010 до 2016 г. 
общият брой на вестниците, 

излизащи у нас, е намалял с 97 
заглавия, а тиражът им - със 
111,8 млн. копия.”

В тази връзка - нашият геро-
ичен, уникален, единствено из-
дание на СГБ вестник, е за олим-
пийски медал! Жалко, че няма 
отличие, над олимпийското - пак 
го заслужава! 

Защото, извън ордена „Ки-
рил и Методий” – втора степен; 
извън оценката, която получи 

съюзното специализирано пе-
чатно издание за хора с увреден 
слух у нас (през 2000 г. най-ре-
номираното списание „Медия” 
публикува списък на изданията, 
преживели 21-я век и утвърдили 
се като обществено значими, в 
който  е включен и в. „Тишина”) 
– НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРИЗНАНИЕ, 
КОЕТО ИМА ВЕСТНИКЪТ, Е ОТ 
ВАС, ЧИТАТЕЛИТЕ МУ! ОТГОВОР-
НО ТВЪРДЯ – БЕЗ ВАС, ЧИТАТЕ-

ЛИТЕ, ВЕСТНИК „ТИШИНА” НЯ-
МАШЕ ДА ГО ИМА!!!

 Повярвайте  – вижте пак да-
нните от НСИ, цитирани в нача-
лото -   огромен, неописуем под-
виг е вестникът да продължава 
да се издава вече над 60 години 
от СГБ – въпреки недоимъка; 
въпреки глада, безработицата и 
инфлацията през 90-е години на 
миналия век; въпреки недоста-
тъчните средства години наред!

И именно заради това – пак 
ще го повторя – вестникът про-
дължава своя път през годините 
БЛАГОДАРЕНИЕ на факта, че е 
търсен и желан от всички съюз-
ни членове, които чакат с нетър-
пение всеки нов брой!

Поклон пред вас, читатели! 
Благодарни сме за признанието, 
с което удостоявате нашия пре-
красен и обичан вестник!

Петра Ганчева

СПОРЕД СТАТИСТИКАТА:

В НАШИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Честит празник!
И на 60 – с любов към 
изкуството и спортаМесецът на културата, 

просветата и българския език

На 26 юни т.г.  Съюзът на военноинвалидите и 
военнопострадалите  отбеляза 27 години от своето 
възстановяване. 

В тържествената зала на Военния клуб в столицата 
присъстваха много бивши и настоящи военни, коман-
дири и хора, които в  близки и далечни събития, са 
защитавали честта на Родината.

Невероятен български дух и невероятна сила под 
българското знаме имаше в тази зала.

Чест за вас, уважаеми български войни, които сте 
дали здравето си в името на България!

Честит празник на Съюза на военноинвалидите и 
военнопострадалите, който като национално предста-
вителна организация защитава техните права и дос-
тойнство!

„Тишина”

 „Върви народе възродени, към 
светла бъднина върви….”. Думите на 
Стоян Михайловски, написани с толко-
ва много преклонение пред делото на 
светите братя Кирил и Методий, пре-
върнати в химн от композитора Пана-
йот Пипков, звучаха през месец май в 
градове и села, читалища и училища, в 
домовете на всички българи. На кого 
не трепна сърцето с този химн! И колко 
е хубаво, че този месец - май е най-кра-
сивият пролетен месец, а природата е 
безкрайна багра от цветове…

Месецът, на културата, който про-
дължава и през целия юни,  беше из-
пълнен и с мероприятия за членовете 
на ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич. 
На 11 май, когато държавата отбелязва 
деня на светите братя, народното чита-
лище „Йордан Йовков-1870” организи-
ра два концерта на своите самодейни 
състави и индивидуални изпълните-
ли-вокалисти и инструменталисти. В 
смесения хор пее нашият член Дими-
тър Кънчев. Светла Маринова рецити-
ра стихотворение на Христо Ботев. В 
състава за стари градски шлагери пък 
са нашите приятелки Мария Андреева 
и Снежана Кирилова. Там пее и ръко-
водителката на състава ни „Антица” 
Мария Паскалева. Освен тях чухме 
детската филхармония, изпълнители 

от театрална школа „Зорница, с ръко-
водител актрисата Ема Георгиева, деца 
певци и инструменталисти. Великолеп-
но организиран концерт на нивото на 
професионалисти! На 24 май отново се 
организирахме - за парада на ученици-
те и културните ни деятели. И отново 
ехтеше по улиците „Върви народе въз-
родени”. Пъстри редици от малки деца 
до абитуриенти - весели, усмихнати, 
бодро крачещи към бъдещето си, кога-
то и те ще се гордеят със своята страна 
- България!

Незабравима ще остане и срещата 
ни с новия секретар на читалището г-н 
Красимир Масурски. Запознахме го с 
някои дейности на организацията и из-
разихме благодарност, че често меро-
приятията ни са общи. Уговорихме си 
среща с децата от школата по изобра-
зително изкуство в клуба ни, където ще 
подредим тяхна изложба. На тръгване 
подарихме на секретаря стихосбирка-
та „Бряг на любовта”, издадена от пое-
тичен клуб „Вдъхновение” към НАСГБ.

Красивият месец на културата си 
отива, но духът народен, гордостта че 
сме българи, че на нашата славянска 
азбука пишат повече от 300 000 души, 
ни изпълва с преклонение пред свети-
те братя  и тяхното дело. Да пребъде!

Калинка Ковачева

Отмина поредният съюзен фестивал, 
в който имаше много нови участници - 
млади самодейци,които са поредната 
талантлива смяна на Съюза на глухите в 
България. Нека, обаче, да не забравяме, че 
сред съюзните членове има много, които 
макар и да са спрели участието си в съста-
вите, продължават да носят в сърцата си 
любовта към изкуството и танците. Един 

от тях е Илия Солаков, член на териториалната организация 
на глухите в Сливен. 

През февруари (по-точно - на 04.02.2017 г.) той отпразнува своя 
60-годишен юбилей с приятели от Сливен и Пловдив. Илия е ро-
ден в с. Скутаре, Пловдивска област. През 1973 г. завършва 8 клас 
в училището за глухи в Пловдив и продължава образованието си в 
УПП „Труд” в Горна Оряховица. След завършване на образованието 
си постъпва на работа в пластмасовия цех на Тих труд” в Пловдив, а 
по-късно се премества в печатарския цех, като има общ трудов стаж 
28 години в предприятието. 

Илия съчетавал трудовите си задължения с участието си в худо-
жествената самодейност на пловдивската организация. Включил 
се и в отбора по спортна стрелба – така внасял толкова нужното му 
разнообразие в делниците си. През 2010 г. Илия свързва живота си с 
членовете на ТО в Сливен – става член на организацията. На новото 
място, където се е установил за постоянно заедно със съпругата си 
Недялка Драгомирова, с която живеят  в мир и разбирателство 18 
години, започва работа като заварчик в частна фирма. Става много 
добър специалист е и е приет с уважение от колегите си и ръковод-
ството. Илия има и две деца от първата си съпруга. Редовно участва 
в туристическите събори на СГБ и мероприятията в клуба на глухите 
в Сливен.

Разказваме за Илия, защото е живо доказателство за това как чо-
век, стига да има желание и кураж, може да постигне всичко, за кое-
то мечтае. Ръководството на РО-Ямбол и всички, които го познават, 
го поздравяват от сърце с юбилейната годишнина и му пожелават 
крепко  здраве, мир  и  любов  в  душата  и  дома!

 Живка Димова, координатор на РО на глухите в Ямбол
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„ТИХ ТРУД – СОФИЯ” ЕООД  ИМА ПОСТОЯННИ КЛИЕНТИ, 
КОИТО СА ДОВОЛНИ ОТ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА 

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

От стр. 1

Задълженията ни към ЧЕЗ 
възлизаха на около 20 хиляди 
лева. Уведомиха ни, че ще сп-
рат електроподаването. 

Районът на предприятие-
то не се поддържаше добре, 
сградите се нуждаеха от ре-
монт. На 20.12.2007 г. трябва-
ше да изплатим заплатите на 
работниците и служителите. 
След изплащането им в касата 
останаха 2 хиляди лева и ре-
шихме със счетоводителката В. 
Дървеняшка и личния състав и 
ТРЗ Н. Танчева да изплатим по 
50 лв. допълнително на хората 
във връзка с предстоящите ко-
ледни празници. На 03.01.2008 
год. започнахме работа с нуле-
ва наличност в касата.

Пред всички нас стояха ва-
жни и отговорни задачи. Тряб-
ваше да се осигури работа в 
цех „Шивален“. Разработихме 
правила за наемната политика  
и намиране на наематели за 
свободните помещения. Склю-
чихме договори за разсрочено 
плащане със „Софийска вода” и 
ЧЕЗ. Необходимо беше да из-
платим стари задължения на 
стойност над 100 хиляди лева. 
От НАП извършиха финансова 
ревизия и се наложи да пре-

ведем осигурителни вноски за 
минал период над 65 хиляди 
лева.

Пред нас стояха единствено 
трудности, които с помощта на 
екипа който създадохме, за-
почнахме постепенно да пре-
одоляваме. Подобрихме усло-
вията на труд и организацията 
на производствения процес, в 
резултата на което се увеличи 
обема на производството. По-
добрената наемна политика 
доведе до увеличаване броя 
на фирмите-наематели. Със 
собствени сили и средства за-
почнахме неотложни ремонти. 
Закупихме ново оборудване 
в цех „Шивален”. Подобрихме 
битовите условия. Това беше 
забелязано от работниците и 
им даде стимул за работа.

През 2014 г. преминахме 
към сделна форма на заплаща-
не на труда, което се отрази на 
производителността и пови-
шаване на средната работна 
заплата. Обвързахме заплаща-
нето на труда с конкретния ре-
зултат на работника. Добрите 
резултати се дължат на висо-
кото чувство на отговорност 
на работниците и активната 
работа на ръководителя на 
производствения цех Юлия 
Крумова.

За всички свои действия 
срещахме разбиране и сериоз-
на подкрепа от ръководството 
на СГБ  и лично от председате-
ля на Съюза на глухите в Бъл-
гария.

- Какво отчитате като ус-
пех през 2016 година?

- През 2016 г. постигнахме 
значителни резултати. Както 
споменах, увеличихме обема 
на произведената продукция, 
спечелихме обществени по-
ръчки и от дружество, което 
дълги години бе на загуба, през 
2016 г. отчетохме положителен 
финансов резултат. Нямаме 
задължения към доставчици 
и държавни институции. Под-
новихме сертификата по ISO. 
Нямаме нито една рекламация 
за произведената продукция. 
Имаме постоянни клиенти, 
които са доволни от нашата 
работа. Дишаме спокойно.

Вложихме средства в ре-
новиране на голяма част от 
сградния фонд, което доведе 
до увеличаване на наемате-
лите и отдадените площи под 
наем. Съществено се подобри 
нашата наемна политика.

- Кои са основните пробле-
ми, пред които е изправено 
производственото предпри-
ятие?

- Основният проблем в дру-
жеството е работната ръка. Не-
обходими са ни млади и квали-
фицирани шивачки. В момента 
цехът не работи с пълен капа-
цитет. Работата, която извърш-
ваме, е с изискване за качество 
и срок. За да се постигнат тези 
изисквания наличните шивач-
ки се натоварват над техните 
възможности. Предвид нама-
лената им трудоспособност 
започват отсъствия по болест 
и непланирани отпуски. Броят 
на дните за временна нетру-
доспособност е значителен.

- Какви са Вашите очаква-
ния за 2017 г.? 

- През 2017 година очаква-
ме да подобрим финансовите 
резултати, да назначим млади 
работници с намален слух. Да 
извършим планираните ре-
монти. Това, което зависи от 
нас, ще го направим с необхо-
димото съзнание и желание.

- Като дружество, собстве-
ност на Съюза на глухите в 
България, в предприятието 
работят хора със слухови 
проблеми. Как те се справят 
с изпълнението на трудови-
те норми и как са интегрира-
ни в колектива?

- В нашето специализирано 
предприятие работят тридесет 
работници и служители. Про-
центното съотношение хора 
с увреждане и здрави е 63%. 
Като цяло хората с уврежда-
ния са дисциплинирани и отго-
ворни. Изпълняват трудовите 
си задължения според тяхната 
работоспособност. В цеха ра-
ботят шивачки, които с про-
фесионализъм изпълняват по-
ставените им задачи. Ръковод-
ството разчита на сръчността, 
опита и отговорността на 
шивачките Мариана Димитро-
ва, Димитрина Илиева и др., 
които постигат много добри 
резултати, както и на Мариана 
Стайкова - бригадир и Дафин-

ка Стефанова - ОТК, които мо-
билизират и останалата част от 
колектива.

Районът на предприятието 
е много голям и благодарение 
на общите усилия на Кирил 
Сергиев и Никола Найденов, 
под вещото ръководство на 
Марин Петков, се поддържа в 
приятен вид. Те извършват не-
обходимите ремонти по сград-
ния фонд.

Всички хора с увреждания 
се чувстват добре в колектива. 
Има взаимопомощ и приятел-
ски отношения. Споделят се 
лични празници и проблеми. 
Някои от хората редовно посе-
щават организираните екскур-
зии в страната и чужбина.

- Предприятията „Тих 
труд” са специализирани 
предприятия за хора с ув-
реждания и като такива са 
част от предприятията на 
социалната икономика. Спо-
ред Вас какво още би могла 
да направи държавата за 
тези предприятия?

- Като специализирано 
предприятие за хора с увреж-
дане според мен държавата 
би могла да направи много. За 
това, което зависи от Съюза на 
глухите в България, се пола-
гат много усилия. Но голямата 
част от проблемите трябва да 
се решат от държавните ин-
ституции. Предприятията от 
социалната икономика не мо-
гат да се конкурират в пълна 
степен с останалите икономи-
чески субекти. 

В условията на пазарна ико-
номика социалната държава 
да осигурява условия за ра-
бота на хората с увреждания, 
за да могат те да получават за-
плащане за своя труд, а не да 
чакат социални помощи. 

От две години не получа-
ваме от АХУ 50% от стойност-
та на внесените осигуровки, 
които бяха значителни за до-
плащане към заплатите на ра-
ботниците с намалена трудос-
пособност.
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В този брой сме подбрали няколко интересни разкази за  наши членове, 
посетили интересни културни средища или свързали битието си 

на българи в други страни.

НА ГОСТИ В САЩ – ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВИДЯНОТО

Америка е една огромна 
страна със своята мащабност 
и многото забележителности, 
които представляват интерес 
и привличат на един европеец 
като мен. Затова приех с удо-
волствие и желание поканата 
на мои приятели - българи, 
живеещи в Америка да им 
гостувам за един месец в град 
Марлборо, щата Масачузетс. 
Марлборо е един прекрасен 
град с дървени къщи, чисти 
улици, подредба и уреденост 
във всяко отношение. Но ос-
вен Марлборо, успях да отида 
да разгледам Бостън и Фила-
делфия, а също и много гале-
рии и музеи.

Бостън е един великолепен 
град, известен с много универ-
ситети, небостъргачи с внуши-
телен вид. Тук посетих музея на 
изящните изкуства, където има 
две колекции на Ботичели и 
Матис, а също и една от най-го-
лемите колекции от картини на 
Моне. И, огромна колекция от… 
египетски мумии! Много се впе-
чатлих от всичко, което разгле-
дах там! Интерес представлява 
институтът за съвременно из-
куство, където можеш да видиш 
нещо съвсем ново, непознато и 
нестандартно. Незабравим ще 
остане за мен музеят на Изабе-
ла Стюарт Гарднър, разположен 
в непосредствена близост до 

Музея на изящните изкуства. В 
него се помещава художествена 
колекция от световно значение, 
включваща и примери за евро-
пейско, азиатско и американско 
изкуство в картини, скулптури, 
гоблени и декоративни творби, 
а самият музей, разположен на 
три етажа, е обграден от огро-
мна и прекрасна градина с цве-
тя, цъфтяща с живот през всички 
сезони.

Филаделфия се намира на 290 
мили от Бостън и е голям край-
брежен град до самия океан. Тук 
имах възможността да се срещ-
на с мои приятели, също бълга-
ри и художници, живеещи във 
Филаделфия. От разговорите с 

тях разбрах, че животът на ху-
дожниците и тук не е  лек - както 
и в България, така и в Америка 
трудно се преживява, ако разчи-
таш да си само художник на сво-
бодна практика. Всички работят 
други професии.

Силно ме впечатли една от 
най-ценните частни галерии в 
света - на фондация „Барнс”, коя-
то успях да разгледам. Музеят 
на изкуствата във Филаделфия с 
неговите 300 000 изложени про-
изведения, е  третият по голе-
мина в Америка. В музея видях 
изложените 181 творби на  Ре-

ноар; 69 на Сезан; 60 на Матис и 
44 на Пикасо; имаше още творби 
на много други велики худож-
ници, сред които Ван Гог, Едгар 
Дега, Коро, Сьора, Моне, Мане, 
Гоя  и  Рубенс. Тук имах неверо-
ятния шанс да разгледам огро-
мната колекция на фондацията, 
с над 6000 творби, оценени на 
над 6 милиарда и изпълващи 23 
галерии. Африканско изкуство 
и причудливи експонати, като 
панти на  селски порти  и други 
железарски изделия, бяха из-
ложени редом до платната на 
майсторите, за да се подчертае 
сходството във форми или ди-
зайн.   Красивата  48-декарова 
ботаническа градина на галери-
ята е една от най-добре пазени-
те тайни на града. Фондацията 
носи името на д-р Алберт Барнс, 
който израснал в бедно семей-
ство, учил в общинско училище 
и успява да стане милионер на 
40-годишна възраст като създа-
тел на патентовани лекарства. 
Снимах се за спомен до краси-
вия мемориален фонтан „Суон” 
(известен още като „Фонтанът 
на трите реки”), дело на амери-
канския скулптор Александър 
Калдер.

Посетих и Нюпорт, част от 
крайбрежието до Атлантиче-
ския океан в щата Род Айлънд. 
Това е един прекрасен курорт, с 
многобройни китни ресторант-
чета, където можеш  да се насла-

диш на многобройни вкусотии 
от морски дарове и най-различ-
ни вкусни океански деликатеси. 
Тук, на Белвю Авеню се намира 
единствената в света междуна-
родна тенис зала на славата с 
музей, посветени на тениса. Ос-
нована е през 1954 г. от Джеймс 
Ван Алън в казиното в Нюпорт, 
където за първи път се провеж-
да национален шампионат за 
мъже. Пак тук, в Нюпорт, има и 
няколко имения, датиращи от 
времето на златната епоха, като 
„Мраморната къща”, „Шато-сюр-
Мер”, „Роузклиф” и др.

Навсякъде, където бях, си ли-
чеше спазването на ред, чисто-
та и законност. Престоят ми от 
един месец в Марлборо и гра-
довете, които посетих, с техните 
забележителни галерии, музеи 
ще останат един скъп спомен 
за мен, който ще запазя завина-
ги в сърцето си и в моя живот. И 
най-важното – сбъднах мечтата 
си и видях велики творби на ве-
лики художници и скулптори. За 
художник като мен това е един 
безценен урок и опит едновре-
менно.

Радослав Генев

За тези, които се интере-
суват, блогът на Ради Генев 
се намира на следния линк в 
интернет: http://radoslavart.
blogspot.bg/

 Един от най-изявените млади български художни-
ци с увреден слух Радослав Генев, неотдавна осъществи 
своя мечта. По покана на приятели – българи, той гос-

тува за един месец в град Марлборо, щата Масачузетс, 
посети Бостън и Филаделфия. Душата  на художника, 
обаче,  не можеше да пропусне посещенията в много га-

лерии и музеи.
 Ето какво разказва той за богатото художествено 

съкровище в тези градове на огромната Америка

Така и започнахме разговора-интервю:

- Кажи ми, къде си роден и на каква възраст си загубил слух?
- Роден съм в град Берковица през 1949 г., загубих слуха като бебе, на 9-месечна 

възраст вследствие на заболяване. Завърших училището за деца с увреден слух в 
София. След завършването работих в златарско ателие, също в София. 

- Кога реши да напуснеш България и да потърсиш късмета си в друга държава? 
- През 1970 г. се запознах с глухо момиче на морето и завързахме връзка. Нейният 

брат е адвокат и той ми помогна за документите. Така се установих във Швеция.
На стр.5

КЪДЕ СМЕ НИЕ?
Наскоро в клуба на териториалната организация в Добрич беше на гости наш 

дългогодишен приятел – Румен Вълчев, който през 1970 г. емигрира в Швеция. 
И понеже най-често обсъжданата и дискутирана тема в клуба ни е била трудо-

вата реализация на глухите в България и тяхната успешна интеграция в обще-
ството, реших да проведа едно малко интервю с Румен, за да добием представа как 
той е успял да се интегрира успешно, при това в друга държава. 
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ПРЕКРАСНАТА СВАТБА НА ЛОУИНА И АНГЕЛ В МОНПЕЛИЕ
Наскоро Димитър Кирчев публикува в профила 

си във фейсбук един невероятен албум със снимки от 
сватбата на двама прекрасни млади хора с увреден 

слух - французойката Лоуина и българина Ангел, във 
френския град Монпелие.

Както ще видите от снимките, българските гости 

с изключителна находчивост са успели да направят 
сватбата наистина незабравима за всички присъст-
ващи.

Позволих си да споделя чуде-
сните снимки от тази прекрасна 
сватба – защото животът е точно 
това: и хубав, и лош; но е нашият 
живот, в който радостта и тъгата 
често вървят ръка за ръка... 

Както ще видите от снимките 
на сватбата, които са интересни 
и любопитни, гостите от Бълга-
рия до един са облечени в черно 

и бяло; а мъжете са впечатлили 
булката с… танца си; заснет е и 
паметният за всички младожен-
ци миг от разрязването на сват-
бената торта...

И малко да разкажа за френ-
ския град Монпелие, защото не 
всеки от читателите го е виж-
дал на живо - той  се намира в 
Южна Франция и е главен адми-

нистративен център на региона 
Лангедок-Русийон и департа-
мента Еро. Разположен е на река 
Лез, на 10 км от брега на Среди-
земно море, в приятна хълмиста 
местност. Основан е през XI век 
и много скоро след това става 
важен търговски център, в който 
през 1220 г. се създава медицин-
ски университет. В периода XVII-
XIX век  Монпелие  се разраства 
много и развива мощна индус-
триална база. Днес Монпелие  е 
университетски град, пълен с 
живот, привличащ много турис-
ти с мекия си климат и очарова-
телните плажове. Лицето на гра-
да са процъфтяващите градски 
предградия, модерната архитек-
тура и новата инфраструктура. 
Успоредно с модерните здания  
съществува и прекрасен стар 
град, в който можете да разгле-
дате издигащата се над лабирин-
та от живописни средновековни 
улички катедрала „Сейнт Пиер” 

от XIV век; множество красиви 
църкви; потайни площадчета, 
частни домове с техните интри-
гуващи дворчета; а като се мине 
надолу по улица „Фош”, се стига 
до пищната триумфална арка от 
1691 г. „Порт дьо Пейру”.

Двете големи пешеходни зони 
на града „Плас дьо ла Комеди” и 
приличащата на лист „Еспланад 
Шарл де Гол”, са изпъстрени с 
невероятна палитра от кафене-
та, улични артисти и оживени 
пазари. Туристите могат да по-
сетят и едни от най-интересните 
френски музеи – „Мюзе Фабр”, 
медицинската колекция „Атжер” 
в медицинския колеж, както и 
„Мюзе дю Вийо Монпелие”, кой-
то е посветен на традиционните 
занаяти, костюми и покъщнина. 

Нашите приятели са останали 
във възхита от впечатляваща-
та „Жарден дьо План” – една от 
най-старите европейски бота-
нически градини. По нищо не й 

отстъпвал привлекателния фон-
тан „Трите грации”, чийто води се 
плискат пред сградата на опе-
рата. И всичко това – перфект-
но заснето от Димитър Карчев 
– Митако… 

Освен това Димитър е успял 
да запамети и незабравимите 
мигове на цялата компания, пре-
карани на плажа, изпълнени с 
много веселие. Средиземномор-
ският въздух, нежно плискащите 
се в краката вълни на морето 
и кристално чистият пясък са 
едни от хубавите неща, които те 
са отнесли обратно в България – 
в сърцата си.

Пожелавам от сърце на мла-
доженците здраве, любов, дъ-
лъг живот в радост и щастие 
ЗАЕДНО и, разбира се, най-ху-
бавите дечица на света! Браво 
и на фотографа – за разкошните 
снимки!

Петра Ганчева

От стр. 4

- Как си намери работа и как се справяше с чуждия писмен и жестомимичен 
език?

- Не беше никак лесно, но с много усилия от моя страна и помощ от приятелката 
ми, с която по-късно се оженихме, за 2-3 години успях да усвоя доста, за да мога да 
комуникирам свободно. Благодарен съм, че глухата общност там ме прие добре и 
бяха много толерантни към мен. Докато усвоя езика работех обща работа. По-късно 
се насочих отново към златарството, но за съжаление получих алергия и лекарят ми 
забрани да работя тази работа.

- Как успя да си намериш друга работа? Съдействаха ли ти там, като човек 
с увреден слух и какви преференции ползват хората с увреждания изобщо?

- В Швеция хората с увреждания ползват много облекчения, но някои изисквания 
към тях са като към здравите хора. Там не се прави разлика между тежкочуващ и глух 
– привилегиите са едни и същи. Държавата снабдява всички със сигнални звънци за 
входна врата, вибриращ будилник и слухови апарати. Всички тези технологии за тях 
са безплатни. 

- След като разбра, че не можеш да упражняваш златарския си занаят, как 
се преквалифицира?

- Лекарят, който ми лекува алергията се обади в административната служба, 
ангажирана с трудовата заетост на хора с увреждания (подобно на нашите Бюра по 
труда тук) и им обясни, че се налага да се преквалифицирам и да сменя професията. 
След това ме изпрати при тях. Предложиха ми  2-годишно обучение по специалността 
„Икономика”, което се финансира от държавата. След като получих диплом, ме 
насочиха към една банка с работно място, на което се обработват данни. В началото 

шефът беше резервиран, но ме прие на изпитателен срок с минимална заплата. След 
изтичането на срока ме назначиха за постоянно и работих там до пенсионирането 
си. Благодарен съм,че ми дадоха тази възможност.

- Това в единични случаи ли се случва или е практика в Швеция?
- Не, не - държавата се ангажира с трудовата заетост на хората с увреждания, като 

ги насочва към специални обучителни курсове за получаване на квалификация, за 
да могат да са конкурентноспособни на пазара на труда. Отношението към тях е 
като към здравите – просто им се осигурява специфичен за заболяването достъп до 
информация и реализация. 

- А сега, след като вече си пенсионер, с какво се занимаваш? 
- Понеже съпругата ми все още не е пенсионерка, помагам с желание в 

домакинството. Имаме голяма къща, която трябва да се поддържа. Също така имам 
малка яхта, ходя на риболов. Наслаждавам се на почивката си. 

- Радваме се, че ни гостува, макар и за малко! Какво послание ще оставиш не 
само на нас, добричлии, но и на хората с увреден слух?

- Виждам,че тук в България не е лесно, няма добри действащи закони, които да 
защитават интересите на хората с увреден слух, но всеки трябва да се мобилизира  
и да даде всичко от себе си, за да получи квалификация и се реализира на пазара 
на труда. Нищо не се дава наготово! В Швеция има доста привилегии, но има и 
изисквания, които трябва да изпълним, ако искаме да сме добре оценени!

Интервюто проведе Петя Митева
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От стр. 1

Да се обърнем назад, да погле-
днем и си припомним проявите 
на българските спортисти през из-
миналите четири години на роден 
терен и в чужбина, някои от които 
оставиха дълбока следа и вече са в 
историята на спорта на български-
те глухи.

Спортната федерация винаги е 
създавала условия за тренировъчна 
и състезателна дейност на отборите 
и индидуалните състезатели. Прио-
ритетна и през четирите изминали 
години, след Дефлимпикс’2013, беше 
учебно-тренировъчната дейност с 
подрастващите и развитието на дет-
ско–юношеския спорт. СФГБ е много-
спортова организация, със структура 
по изискванията на МКСГ, която  оси-
гурява подготовка и участие в състе-
зания.

2014 година  
Следолимпийска година,  богата 

на турнири
На държавните, международните, 

световните и европейските първен-
ства и на турнирите по спортния ка-
лендар на СФГБ, състезателите в 7-те 
спорта показаха добри резултати. 

Борба
Най-много прояви  - у нас, по ли-

нията на Българската федерация по 
борба, и в чужбина. По календара на 
МКСГ и СФГБ нямаше първенство. На-
ционалите ни  участваха в състезания 
с чуващите. На 11 декември в София 
се проведе ДЛШ на БФБ, с 201 спор-
тисти от 35 клуба на Федерацията по 
борба. Резултати: Александър Кежов 
(66 кг.) - 8-о място от 29 участници; 
Пламен Дончев (70 кг.) и Илиян Илиев 
(130 кг.) - 9-о; Христо Павлов и Иван 
Ангелов (80 кг.), съответно 14 и 15 
място и Ангел Ценов (85 кг.) – 15-и.

На 31 май и 1 юни беше ДЛОШ за 
мъже в Бургас, с участието на нашите 
борци, без Кремов и Илиев, поради 
контузии. Класираха се в първата де-
сетка при категориите си. Най-добро-
то постижение бе 7-о място на Пла-
мен Дончев в свободния стил.  

На турнира в гр. Бергамо, Италия 
(27-28 септември), участваха Ангел 
Ценов в класическия стил – 2 място и 
класиралите се на трето място Христо 
Павлов и Илиян Илиев.

1-о световно първенство за ка-
дети и юноши с увреден слух, Ере-
ван Армения, 02-09 октомври - при 
кадетите Иво Ибришимов в класиче-
ския стил - 5-и, а Иван Стоилов – 8-и. 
При юношите Цветомир Пенев в кла-
сическия и Христо Кличуров в сво-
бодния – 7-и.

Бадминтон
Международни и вътрешни със-

тезания; национални, регионални и 
други първенства, наравно с чуващи-
те.

Европейско  в Женева, Швей-
цария - 1-6 септември. Гергана Ба-
ръмова – първи места на  индивиду-
ално, на двойки (със Силвия Бозева) 
и смесени двойки (с Людмил Гетов и 
Никола Тянков); 5-о място на двойки 
жени – Боряна Топчиевиа и Габриела 
Колицова. При мъжете Теодор Жеков 
зае 17 място.

Международен турнир за глухи 
„Георги Антов“ в Бургас

Международен турнир „Евра-
зия” в София

Състезания от Държавен спор-
тен календар на БФ-Бадминтон

Индивидуално – мъже и жени; от-
борно - мъже и жени; отборно – сме-
сени отбори.

Национални турнири
Национален индивидуална верига 

(НИВ) за ранг-листа - Габрово
НИВ за ранглиста - София
НИВ за ранглиста - Стара Загора
Регионални турнири
Зонално индивидуално първен-

ство 
Студентски първенства – от 

СФГБ - 5 състезатели, студенти
Национално студентско първен-

ство лично и отборно
Турнир за купата на Ректора на 

НСА „В. Левски“
Джудо 
Нямаше европейски и световни 

прояви.  Джудистите се включиха във 
вътрешни и международни първен-
ства при чуващите спортисти. 

Лека атлетика
Елена Узунова – хвърляне на ко-

пие. На двете ДП по лека атлетика зае 
трето и четвърто място. На турнира 
„Нови звезди” – първо.

Второ европейско първенство 
за младежи

От 19 - 23 август в гр. Трабзон, Тур-
ция, с участието на петима атлети. 
Най-добро място – 5-о, зае Стелиян 
Христов на скок на дължина. 

Футзал
Федерацията беше домакин на 4-о 

Европейско първенство по футзал за 
глухи на 19–29 ноември, проведено в 
МСЗ „Арена Армеец”. Перфектна ор-
ганизация на СФГБ, високо оценена 
от ЕСОГ и чуждестранните спортни 
организации. Отборите от страните 
на Европа бяха 16 мъжки и 14 женски. 
Българите се класираха на 10-о място. 

2015 година 
Силна спортна година
Лека атлетика  
Европейско първенство от 20 до 

25 юли в гр. Бидгожч, Полша. Елена 
Узунова, постави нов световен ре-
корд в хвърляне на копие – 47.23 м., 
класира се първа и взе златния ме-
дал. Включена беше в представител-
ния отбор на БФЛА за участие в Бал-
каниадата в Румъния, където подо-
бри личния си рекорд, постигна 48.55 
м, което я класира на 6-о място. Елена 
участва и в РП на БФЛА на 10 юни в 
София. Стана втора.

Бадминтон
От 18 до 26 юли страната ни беше 

домакин на 4-о световно първенство 

за глухи мъже и жени и 1-о СП за мла-
дежи и девойки. България участва с 
10 състезатели. 

Резултати: Златен медал - Гергана 
Баръмова и Силвия Бозева – двойки, 
жени; бронзов медал за Гергана Баръ-
мова – индивидуално, жени; 5-о мяс-
то за Гергана Баръмова и Лююдмил 
Гетов - смесената двойка; 9-о място за 
Габриела Колицова - индивидуално 
жени, Людмил Гетов и Никола Тянков 
– двойка мъже и Габриела Колицова и 
Боряна Топчиева – двойка жени.

Борба 
Европейско първенство в Тбили-

си, Грузия, от 8 до 18 октомври. Участ-
ваха 12 борци на СФГБ, в двата стила 
за мъже, юноши и кадети. Отлично 
представяне и 20 медала. Любимец 
на публиката и съдиите стана още с 
появата си Панайот Димитров, който 
се окичи с 2 златни медала.

Волейбол
9-о европейско първенство в Па-

риж, Франция. Националният отбор 
се нареди на 6-о място. Победиха 
Беларус с 3:2 гейма, загубиха от Гер-
мания с 0:3, успех над Белгия с 3:1 и 
поражение от Украйна с 0:3. Двете по-
беди изведоха България до четвърт-
финал, където игра с Турция, но  загу-
би с 0:3 гейма. Шестото място класира 
страната ни за Световното за глухи 
във Вашингтон, САЩ през юли 2016 г., 
но поради липса на средства отборът 
не участва.

Джудо 
Европейско по бойни изкуства в 

Ереван, Армения от 26-31 октомври. 
България  се представи с четирима 
състезатели. Два са медалите: брон-
зов -Атанас Иванов в кат. до 100 кг. и  
Благой Поповчев в кат. „Опън”, който 
зае и 5-о място в кат. над 100 кг. Хрис-
то Станойчев и Владимир Марински 
станаха седми.

2016 година
Предолимпийска година гене-

рална „репетиция” за 23 Дефлим-
пикс’2017

По Държавния спортен кален-
дар’2016 (ДСК) се проведоха Държав-
ни първенства (ДП) за мъже и жени, 
за юноши и девойки. Състезателите 
бяха от 6 спортни клуба от страната, 
членове на СФГБ. Проведе се ДП по 
борба за юноши с 48 състезатели от 
2 клуба. Футболистите от отбора по 
футзал участваха в ДП на Аматьорска-
та лига към БФС и в Международен 
турнир по футзал за глухи в Загреб.

В календара бяха включени и със-
тезания за младежи и девойки по 

бадминтон, футзал, волейбол. Състе-
зания: дебютно издание на Национа-
лен шампионат по борба, с близо 40 
участника; две първенства за мъже 
и жени по футзал и за първи път - по 
бадминтон. Подготвиха се отбори 
за европейското и световното пър-
венства по линията на Европейска-
та спортна организация на глухите 
(ЕСОГ) и Международният комитет за 
спорт на глухите (МКСГ),  съобразени 
с изискванията за участие в Дефлим-
пикс’2017 г. 

Съставите на отборите по раз-
личните спортове бяха с доказани 
състезатели, класирали се на призо-
ви места и перспективни спортисти, 
подготвени по изискванията на МКСГ. 
Те са включени и в разширените про-
ектонационални отбори, от които ще 
се съставят отборите за 23 Дефлийм-
пикс.  

В Държавното първенство участ-
ваха  442 състезатели от 9  спортни 
клуба от различни градове на стра-
ната. 

Международни прояви
Трето световно първенство по 

лека атлетика 
Най-крупната проява за 2016 г., 

организирана от СФГБ, се проведе 
в Стара Загора от 26 юни до 2 юли, 
с подкрепата на  министър Красен 

Кралев и старозагорския кмет Живко 
Тодоров, и с голямото съдействие на 
БФ по лека атлетика. Участваха 261 
спортисти (167 мъже и 94 жени), 119 
официални лица (треньори, лекари 
и физиотерапевти, ръководители и 
др.) от 37 страни на света. Дни преди 
откриването от участие се отказаха 
Канада и Гърция. 

Елена Узунова спечели  за Бъл-
гария златен медал в дисциплината 
хвърляне на копие с резултат 46.97 м, 
а младата надежда на СФГБ Надка На-
чова (16 г.) участва за първи път на го-
лям международен форум на глухите 
в дисциплините бягане на 400 м. и 100 
м. с препятствия и се класира седма 
на 100 м. с препятствия.

На първенството бяха използвани 
спортните съоръжения на стадион 
„Берое”, включително и новият по-
лигон за хвърляния. Специалистите 
– български и чуждестранни,  дадоха 
много добра оценка на организация-
та и провеждането на състезанията 
и похвалиха атлетите за доброто им 
представяне. Нямаше протести, кое-
то говори за феърплей и перфектно 
съдийство.

Второ световно по борба за глу-
хи кадети и младежи

При кадетите Панайот Димитров 
спечели златото, а Иво Ибришимов 
стана четвърти.

Четвърто световно първенство 
по борба -  мъже

Първенствата в двата стила бяха 
през май в Техеран, Иран. Поради 
контузия не се включи Илиян Илиев. 
Участието на кадетите и на някои от 
мъжете се осъществи със съдействи-
ето на Фондация „Български спорт” и 
собствени средства. Спортното ми-
нистерство  финансира само състеза-
тели с призови класирания през 2015 
г. Класиране: Класически стил: Иван 
Стоилов – 2 място; Христо Павлов – 
3 място; Александър Кежов, Пламен  
Дончев, Христо Кличуров и Ангел Це-

нов – 5 място; Атанас Иванов и  Па-
влин Христов – седми. Свободен стил: 
Русин Русинов – 3 място; Пламен Дон-
чев, Христо Кличуров и Атанас Ива-
нов пето място и Ангел Ценов – 7-мо. 
   

Джудо
Първото световно първенство по 

бойни изкуства за глухи беше през 
юли в гр. Самсун, Турция. България 
се представи от двама състезатели 
- Благой Поповчев  (златен медал в 
категория +100 кг.; „Ката” – 4 място) и 
Христо Станойчев (5-о място в катего-
рия 73 кг., „Ката” – 4 място, а „Опън” – 
7-о). Поради контузия Атанас Иванов 
не можа да участва.

Тенис на маса
Халит Хасан, Петър Колев, Иван 

Недев и треньорът Тодор Макров 
участваха в Световното първенство 
по тенис на маса през юли в Самсун, 
Турция, без финансиране от ММС или 
СФГБ. Сами осигуриха средствата за 
участието си. Представиха се мно-
го добре. Петър Колев – 5-о място в 
индивидуалната надпревара и 3-о 
на двойки с Халит Хасан. Иван Недев 
остана в групите, падна му се най-теж-
кия жребий.

Бадминтон
Състезателите участваха в между-

народни турнири за чуващи. Те бяха 

част от подготовката им за Дефлим-
пикс’2017-а. През 2016 г. нямаше тур-
нири на ЕСОГ и МКСГ . 

С благодарност към национали-
те Гергана Баръмова, Александър 
Кежов, Илиян Илиев и Пламен Дон-
чев, които прекратиха активната 
си състезателна дейност. Години 
наред те ни радваха с големите си  
успехи у нас и в чужбина.

Настоящата 2017 г. - олимпийска 
В годината, в която се провежда 

лятната олимпиада на глухите спор-
тисти няма международни състеза-
ния. През изминалите месеци със-
тезателите на СФГБ участваха само в 
първенства, включени в Държавния 
спортен календар.

2017 година е олимпийската 
година за спортистите с увреден 
слух по света. Броени дни остават до 
началото на Дефлимпикс - на 18 юли 
в турския град Самсун ще се разве-
ят знамената на МОК, Дефлимпикс, 
МКСГ и на държавите от земното къл-
бо. Ще лумне Дефлимпийският огън, 
който ще даде старт на състезанията, 
очаквани с нетърпение от глухите 
спортисти по света. 

Състезателите на България, ще 
участват в спортовете лека атлетика 
(1 състезател), бадминтон (4), джудо 
(3), тенис на маса (3), карате (1), стрел-
ба (2) и борба – класически и свобо-
ден стил (9). Пожелаваме им успех 
- да покажат и прославят българския 
спортен дух. На добър час на всички, 
на които години наред се възхищава-
ме на хъса, с който превземат спорт-
ните терени  и стигат до успеха!

Мария Михайлова 
Снимки: архив СФГБ

Уважаеми читатели, за състеза-
нията, емоциите и вълненията на 
българските спортисти  на 23 Де-
флимпикс и  българското участие 
ще ви запознаем в есенните бро-
еве на в. „Тишина”. 

МЕЖДУ ДВЕ 
ОЛИМПИАДИ 
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Точно срещу входа на Съ-
юза на глухите в България – 
на отсрещния тротоар, е ху-
дожествената „Галерия 10”.

В тези дни, до 30 юни т. г. 
в залата на галерията  пред-
ставя свои рисунки худож-
никът Ивайло Пашкулски.

Един изящен творец. И 
като всички надарени ху-
дожници –  невероятно 
скромен. И  с толкова искре-
на усмивка. 

Вижте изложбата, когато 
дойдете в СГБ и имате някоя 
и друга свободна минута – 
да се насладите на изкуство-
то му. А той ще ви възнагра-
ди с доброта, а защо не и 
със съвети за всички малки 
наши таланти, които обичат 
рисуването.

Ивайло Пашкулски  по-
казва  в рамките на своята 
изложба и  проекта си „Мо-
нумент за любов” и го пре-
доставя за обществено об-
съждане. 

 Две фигури – на мъж и 
жена, изправени една сре-
щу друга, гледащи се в очи-
те, извисяващи се на 60-70 
метра височина. Фигурите 
са изградени като сгради 
с вътрешно функционално 
пространство – зали, стъл-

би асансьори, предназначе-
ни за културни цели. През 
очите на мъжа се вижда 
женското лице и обратно. 
Такъв монументален про-
ект не е по силите на един 
човек, затова авторът спо-
деля в „Галерия 10” идеята  и 
пластичния си  проект, тър-
сейки съмишленици.

„Галерия 10”, представля-
вана от нейният галерист 
Красимир Гогов, съдейства 
за популяризирането на 
идеята пред българската 
общественост. А самият 
Красимир Гогов, като гале-
рист, изрази съгласие да 
предоставя помещението 
на галерията за изложби на 
наши глухи  художници. И 
защо не – експозициите им 
ще са точно срещу нас, сре-
щу съюза, където можем да 
обсъждаме творчеството и 
естетиката  по цели дни.

 Заедно.
Й. Димитрова

Департамент „Театър на Нов българ-
ски университет (НБУ) обявява прием 
на студенти с трайни физически, слухо-
во-говорни и зрителни увреждания в 
образователна степен „бакалавър”, като 
адаптира програмата си към техните по-
требности. 

В програмата успешно се обучават сту-
денти в неравностойно положение и това 
ни дава увереност, че ползотворният ни 
опит с тях може да се превърне в трайна 
образователна платформа. 

В рамките на четирите години студен-
тите ще имат възможност да развиват и 
надграждат познанията си в областта 
на сценичното изкуство, като участват 
в създаването на интегрирани предста-
вления с цел промяна на стереотипите и 
статуквото.

Обучението на студенти с различни 
физически затруднения в специалности-
те от програма „Театър” предоставя въз-
можност за професионална реализация 
чрез последващо образованието им съз-
даване на любителски театрални трупи за 
деца и/или възрастни, в рамките на раз-
личните целеви групи.

НБУ предоставя възможност не само 
за образователно, но и за творческо 
развитие на хора с различни физически 

затруднения. Мисията на НБУ е да споде-
ля и провежда непопулярни политики в 
образованието, които развиват общо-
европейските ценности и обществена-
та толерантност към тях, като част от 
тази прекрасна мисия е пълноценното и 
ефективно участие и включване в обще-
ството на хората с увреждания. От 2011 г. 
Университетски театър (УТ) на НБУ ини-
циира и реализира програма „Открий 
театъра – вход, достъпен за хора с раз-
лични възможности”. Чрез включването 
на хора с трайни физически увреждания 
в различни форми на сценичните изку-
ства програмата работи в две основни 
направления:

- обществена и социална интеграция 
на хора с увреждания и промяна на сте-
реотипите;

- осигурява равноправни условия за 
творчество на артисти - хора с трайни 
физически увреждания.

В резултат на тази си дейност УТ на 
НБУ разкри 4 щатни бройки за актьори 
(хора с увреждания), финансирани от 
МТСП по програма „Национална програ-
ма за заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания”. 

НБУ е поставил пред себе си сериозна-
та цел не само да предостави образова-

телна и творческа възможност на хората 
с различни физически затруднения, но и 
дълбоко и трайно да подпомогне промя-
ната в обществената нагласа и подходи 
спрямо хората с увреждания.

За контакт и 
повече информация: 
Кристиана Бояджиева 
0885 088 787; 
e-mail: k_boiadjieva@abv.bg

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДОСТАВЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА И 
ТВОРЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Културни средища
Всеки втори българин няма 
пари за море

Заради липса на пари 56,3% от хората у нас - над по-
ловин България - не могат да си позволят почивка из-
вън дома, показват данните от Националния  статисти-
чески институт (НСИ) за доходите и условията на живот, 
обявени наскоро. Според тях 1,6 милиона българи са 
под прага на бедността и живеят в лишения: 34,5% не 
могат да си позволят да ядат месо, пиле или риба все-
ки втори ден; 39,2% пък карат на студено през зимата;  
дори когато имат работа, пак живеят в мизерия – това 
са 11,6 от сънародниците ни. 

Бедни са 12% от работещите
Стотици хиляди българи работят, но въпреки това 

живеят в бедност и не могат да си позволят основни ма-
териални неща, като например една седмица почивка 
през годината. Към групата на бедните влизат и много 
пенсионери и безработни. През 2016 г. линията на бед-
ност общо за страната e 308,17 лв. средно месечно на 
човек от домакинство и под този праг на бедност живе-
ят 22,9% от населението на страната. Тъй като доходите 
като цяло растат, това показва, че разликата между бе-
дни и богати се увеличава.

Ако от доходите на домакинствата се изключат соци-
алните плащания като обезщетения, социални и семей-
ни помощи и добавки, равнището на бедност се пови-
шава от 22,9% до 27,9%. 

А ако от доходите се изключат и пенсиите, то делът 
на бедните нараства до 45,5% от населението.

Естествено, един от факторите, който има решаващо 
значение за това дали човек е беден, е дали има работа. 
54,6% от безработните влизат в групата на бедните. Но 
много хора работят и получават толкова малко пари, че 
също попадат под линията на бедност - т. е. членовете 
на семействата им разполагат с под 308,17 лв. на месец!

Най-висок е делът на работещите бедни с начално и 
без образование - 68,8%. С нарастване на образовател-
ното равнище делът на бедните сред работещите нама-
лява близо 2 пъти за хората с  основно образование и 
над 4 пъти за тези със средно образование. 

Оценките на бедността в зависимост от типа на до-
макинството показват, че най-висок е делът на бедните 
сред едночленните домакинства с човек на възраст над 
65 години, самотните родители с деца, както и дома-

кинствата с три и повече деца. Най-голямо нарастване 
на риска от бедност се наблюдава при домакинствата 
с един родител със зависими деца - с 12,2 процентни 
пункта.

Хората нямат средства 
за книги и обувки

 
40,4% от населението, или 2,89 млн. души живеят с 

материални лишения, като над половината от децата 
са лишени от поне едно от общо 13 основни неща. За 
всеки две от пет деца не може да бъде осигурено купу-
ването на книги, които са подходящи за възрастта им 
(без да се броят учебниците), и купуването на два чиф-
та обувки в зависимост от сезона. Близо половината от 
децата (43,4%) не могат да си позволят почивка извън 
дома поне една седмица в годината (вкл. празници със 
семейството, гостуване при роднини, приятели, орга-
низирана почивка от училището и т.н.). 

Редовни занимания като плуване, свирене на музи-
кален инструмент, участие в младежки организации и 
др. не могат да си позволят 40,8% от децата. А екипи-
ровка за игри навън, като колело, ролери, кънки и др., 
нямат 42,9% от децата до 15 години. Около 23% от де-
цата с материални лишения живеят и в риск от бедност, 
което означава, че живеят в семейство, чиито родители 
са безработни или работят под 20% от времето в годи-
ната. 

Подготви Петра Ганчева 
по данни от онлайн медиите

НОВИНИТЕ НАКРАТКО 
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Странджанска зеленика 

6 природни средства срещу горещините

КРЪСТОСЛОВИЦА

Само който не е бил в Стран-
джа планина, само той не е ви-
дял това уникално цвете. Всъщ-
ност учените растениевъди го 
определят като храст. Но особен  
храст – не много висок,  със сил-
но разклонено стъбло и с неве-
роятно красиви и уханни лила-
ворозови  цветове. 

Любопитното за него обаче е 
друго. Съвсем друго: зелениката 
е растителен вид от епохата на 
терциера (приблизително преди 
6,5 милиона години). Съхранила 
се е оттогава и досега единстве-
но и само на територията на 
планината Странджа и малко в 
Кавказ. Цъфти през май и юни. 
При това не навсякъде – а само 
на определените места, които си 
е избрала още тогава – в  горите 
от източен бук, източен горун и 
благун.

Странджанската зеленика е 

влаголюбив вид, но изключител-
но взискателен към почвената и 
въздушната влажност. Вирее на 
неголеми, но само нейни прос-
транства под буковата гора. Не 
може да се разсажда -  по ни-
какъв начин никой досега не 
е успял да я „премести”, дори и 

на километър  в близост! Прос-
то като че ли не иска да расте 
самичка; а не иска да вирее и 
на никое друго място, освен на 
своето – там,  където я е сложи-
ла ръката на природата преди 
милиони години. Живее само в 
своя „оазис”!

На местата, където цъфти зе-
лениката през май и юни, ухае 
на вълшебство. 

И не случайно отколе и досе-
га в Странджа, наред с другите 
уникални празници, съществува 
и един, какъвто няма другаде – 
Празникът на зелениката. Този 
празник е част от мистиката на 
тази планина. А зелениката е 
неин символ. Всяка година за 
празника се организира и Фес-

тивал на обичаите в Странджа. 
И международен  фотоконкурс 
за зелениката. И въпреки сто-
тиците хиляди снимки на това 
прекрасно растение, все още не 
е направена най-добрата.  Она-
зи, която да я покаже с нейната 
магия. Днес и ние ви показваме 
няколко снимки. 

Но трябва да отидете и да я 
видите! Самата красавица на 
света – Зелениката на Стран-
джа. 

Йорданка Димитрова

СУДОКУ

Отговор от бр. 11

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

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

ВОДОРАВНО: 1. Наш живопи-
сец, народен художник (1878-1948). 
6. Събитие, момент, от който започва 
летоброене. 7. Горната разширена и 
обикновено украсена част на колона 
или пиластър. 10. Град в Грузия на р. 
Риони. 11. Марка немски хладилници. 
12. Силно благоухаещ алдехид, който 
се съдържа във ваниловия плод. 14. 
Дървена  или желязна ограда на бал-
кон, мост и др. 18. Семейство жилещи 
ципокрили насекоми. 19. Град в Япо-
ния на о. Хоншу. 20. Медножълт кафяв 
минерал от групата на силикатите. 22. 
Орган на зрението. 23. Подвижна пре-
града.

ОТВЕСНО: 1. Наш археорлог, пра-
историк (1891-1970). 2. Руски худож-
ник (1844-1930). 3. Град в Южна Корея. 
4. Град в Североизточна Бразилия. 
5. Наш писател (1905-1982) - „Радост 
вкъщи”. 8. Южноамерикански расте-
ния с вкусни ароматични плодове. 9. 
Надпис, който се поставя на стока, или 
друга пратка за означаване на фирма, 
качество, цена и др. 13. Горско дър-
во от рода на върбите. 14. Пиеса от 
Хенинг Бергер. 15. Оратор, вития. 16. 
Наш драматичен артист, народен ар-
тист (1902-1985). 17. Гигант, великан. 
21. Африканско племе с нисък ръст.

Съставила: Василка Кирова

Лятото дойде с пълна сила – жеги-
те почват неистово  да ни мъчат и 
всеки се спасява от тях както може и 
с каквото може. Предлагаме ви добре 
известни природни лека, които да ви 
помогнат срещу жегите – с идеята 
да се спасим както от топлинен удар, 
така и от отлепване на ретината – 
две от най-опасните неща, които се 
случват на хората по време на жега.

Айрян със сол
Освен, че действа ободряващо и раз-

хлажда, айрянът със сол подпомага ор-
ганизма в борбата с горещините. В топло 
време и при обилно потене тялото губи 
голямо количество соли, които са му не-
обходими, за да функционира правил-
но.  Солта в студения айрян възстановя-
ва иначе нарушения баланс.  Освен това 
напитката е полезна за хора, които имат 
проблеми с кръвното налягане.

Вода
Най-логичното и всепризнато оръжие 

срещу горещините е водата. През лято-
то човек трябва да пие повече вода,  за 
да поддържа организма хидратиран и 
за да компенсира загубата на течности, 
причинена от потенето. Лекари твърдят, 
че в жегите хората изпаряват  между 3 и 
4л вода за едно денонощие – количество, 
което е почти двойно на изпареното през 
останалите сезони. Каква е задължител-
ната „доза” вода в летните горещини за-

виси от теглото на конкретния човек, но е 
препоръчително да се изпиват по мини-
мум 10 чаши вода дневно.

Кубче лед
Класика в жанра. Най-бързият метод 

за справяне с горещините, който има мо-
ментален ефект, стига да знаете къде да 
поставите кубчето. Лекарите твръдят, че 
има  определени точки по тялото, които 
ако натъркате с кубче лед, ще усетите 
прохлада по-бързо отколкото ако безраз-
борно го разхождате по тялото. Такива са 
например точките на пулса – сгъвките на 
ръцете, шията, слепоочията.

Охладена диня
През летните горещини идеални за 

консумация за сезонните плодове, защо-
то са здравословни, засищащи и поддър-
жат организма хидратиран и зареден с 
витамини. От тази гледна точка, охладе-
ната диня е перфектното оръжие срещи 
жегите. Сочният плод е източник на теч-
ности, едновременно с това не е прека-
лено сладък и се усвоява лесно от орга-
низма.

Топъл чай
Колкото и неприятно да звучи, топлият 

чай наистина е едно от най-изпитаните 
природни средства в летните горещи-
ни.  С него изравнявате температурата 
на тялото с тази на околната среда и така 
улеснявата организма в процеса на кли-
матизация.  Организмът гори по-малко 
енергия и не се натоварва излишно в 

опитите си да охлажда тялото. Препоръ-
чителен е зеленият чай, защото съдържа 
витамин Р, с помощта на който порите се 
отварят и се регулира кръвообращение-
то. Освен това зеленият чай е наситен на 
антиоксиданти, които от своя страна под-
силват имунната система.

И… нещо съвсем нетрадиционно:
студена супа
Както плодовете и здравословните 

напитки, супите също имат охлаждащо 
въздействие. Освен това  няма опасност 
да преядете с тях, защото когато орга-
низмът консумира течна храна, мозъкът 
получава по-бързо сигнали, че  стомахът 
е пълен. През лятото преяждането е още 
по-голям враг на тялото, защото така го 
принуждава да гори повече енергия, коя-
то в топлото време му е необходима за 
други по-важни процеси.

Ето ви и рецепта за студена супа:
Студените супи най-често се пригот-

вят от зеленчуци като авокадо, грах, до-
мати, краставици, моркови, тиквички, 
цвекло, царевица.  Използват се свежи 
подправки като босилек, копър, магда-
ноз, мента. Оцетът и зехтинът също при-
състват като задължителни съставки. За 
да не са изцяло постни, се добавят пар-
ченца пилешко или говеждо месо, куб-
чета шунка или различни морски дарове 
като миди и скариди. Някъде слагат още 
резени варено яйце, кубчета крутони, 
заквасена сметана или кисело мляко.

Гаспачо
Тя е може би най-популярната студена 

супа за лятото по света. Ястието принад-
лежи на испанската кухня, но е особено 
популярно и в Португалия  и някои юж-
ноамерикански райони. Приготвя се от 
домати, краставици, лук, чесън, зехтин, 
оцет, сол и сух хляб. Всички съставки се 
пасират, докато се образува еднородна и 
течна смес.

Имайте предвид, че трябва да използ-
вате белени домати, но може да напра-
вите и като някои кулинари, които ги 
заменят с авокадо или краставици.  По 
желание към гаспачото може да добави-
те крутони, варено яйце, кубчета зелен-
чуци, резени пъпеш или няколко зърна 
грозде.  За да се охлади по-бързо, гаспа-
чото се сервира с кубчета лед.

Петра Ганчева


