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Ден, изпълнен с веселие и радост

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с Решение на Общото събрание на пълномощниците,  

по точка 5 от дневния ред, свързана с промяна на Устава на СГБ  по 
отношение на печатния орган на Съюза на глухите в България 

Ви уведомяваме, че 
стартира Национално проучване на мнението на съюзните чле-

нове относно  промяната на вестника в списание.
Проучването на общественото мнение ще се извърши  във всич-

ки  районни организации с анкета за анонимно допитване, която  
съдържа три точки:

1. Печатният орган на СГБ „Тишина” да остане вестник.
2. Печатният орган на СГБ „Тишина” да стане списание.
3. Нямам мнение. 
Участникът следва да загради с кръгче тази точка, която сам, до-

броволно и без чужда намеса е избрал, и счита за израз на своето 
мнение. 

Провеждането на анкетата, както и гласуването, следва да 
се осъществи срещу подпис в списъците на членовете, изготвени 
от районните организации на СГБ.

Обработката на данните и обобщенията на резултатите ще 
се изготвят от комисия, избрана с решение на районните съвети 
към районните организации. 

Край на анкетата – 16 октомври 2016 година.
Краен срок  за обработка на данни и изпращане на обобщени-

ята в протокол до ЦУ на СГБ – не по-късно от 30 октомври 2016 
година.

ЦУ на СГБ

Скъпи читатели на вестник „Тишина”, патронният 
празник на Съюза на глухите в България, който тра-
диционно се отбелязва на 12 юли, и тази година бе по-
четен от районните организации на глухите в страната.  

Във връзка с разширяване на медийната политика и поради необходимостта от заснемане на видео-
клипове с официална информация за публично разпространение чрез медийните звена на СГБ, 

Съюзът на глухите в България обявява

конкурС 
за преВоДач на жеСтоВ език

Основната официална информация, която ще се превежда, е:
•	 Решения	на	УС	от	всички	заседания	за	2016	г.
•	 Други	официални	документи	на	СГБ

Вие сте идеалният кандидат, ако:
•	 сте	пластичен	и	с	артистични	движения
•	 владеете	отлично	жестовия	език
•	 имате	отчетлива	устна	артикулация
•	 сте	с	представителна	визия	и	се	обличате	с	вкус
•	 не	се	смущавате	от	камери
•	 не	се	затруднявате	да	разчитате	писмен	текст
•	 сте	в	София

Какво ще се изисква от Вас?
•	 да	участвате	в	заснемането	на	видеоклипове	във	

Видеоцентър СГБ

•	 да	превеждате	артистично	на	жестов	език	офи-
циалната информация на СГБ от текстови доку-
менти.
Ние ви предлагаме:

•	 възнаграждение	за	участието	
•	 гостоприемна	и	забавна	атмосфера
•	 реплики	на	аутокю	(при	необходимост)

Няма изисквания за:
•	 пол	
•	 членство	в	СГБ
•	 дали	чувате	или	не

Нужно е да ни изпратите кратка автобиография със снимка до 30 септември 2016 г. Кандидатурите 
изпращайте на електронната поща: konkurssgb@abv.bg

С одобрените кандидати ще се свържем лично за събеседване, а победителят в конкурса ще бъде 
обявен чрез медийните звена на СГБ - на страниците на в. „Тишина”, в сайта на СГБ и във Фейсбук. 

Очакваме ви! Ръководството на СГБ

12 юли – денят на СГБ
Стотици хора с увреден слух от всички възрасти праз-
нуваха 82-рия рожден ден на своята организация. Как, 
къде и с какви впечатления са се обогатили, ще ви разка-
жат те самите. Четете още в рубриката „Съюзен живот”.

В съботния ден утрото не 
предвещаваше нищо добро с 
дъждовната буря, която връхле-
тя	Рила,	Дупница	и	околностите.	
Така или иначе, автобусът вече 
чакаше пред клуба и след като 
се качиха и останалите туристи, 
които чакаха пред предприятие-
то, потегли за Рилския манастир. 
Лека-полека, докато минавахме 
завой след завой, облаците се 
разсеяха и манастирът ни по-
срещна облян в слънце. Запа-
лихме по свещица в черквата и 
след кратка почивка продължи-
хме към почивната база, където 

вече бяха дошли част от другите 
групи. А те бяха от София, Пер-
ник, Сандански, Благоеврад, 
Петрич... Някъде по обед, точно 
по време на игрите, пристигна-
ха и гости от Пловдив. С една 
дума, на поляната пред бунгала-
та зрителската тълпа бе пъстра и 
разнородна - от деца, възрастни 
и млади хора. Част от тях бяха 
дошли още от предния ден.  На-
станили се в прясно ремонтира-
ните бунгала и не пропуснаха да 
споделят задоволството си от ко-
ренната положителна промяна, 
станала в дървените къщички. 

А управителят Пламен Кръстев 
бе не по-малко доволен от ка-
чествено свършената работа  на 
ремонтната бригада с главен от-
говорник Петър Тричков: „Няма 
спор, майстор е, всичко му идва 
отръки, аз направо в чудо се на-
мерих – за предприятието ли да 
го оставя, на бунгалата ли да го 
пратя…” 

А майсторите наистина са 
свършили чудесна работа, щом 
още от понеделник в бунгалата 
пристигат първите групи почи-
ващи.

Продължава на стр. 4

От	20	юли,	с	приетите	на	второ	
четене промени в Закона за На-

ционалната система за спешни 
повиквания с единен европейски 
номер 112, се дава срок до 1 годи-
на на МВР, в който да конкрети-
зира с наредба начина за свързва-
не със спешния номер.

Парламентът прие Центрове-
те за спешна помощ да осигурят 
необходимите условия за достъп 
на граждани със слухови или го-

ворни увреждания. Това стана с 
приемането на промените в За-
кона за Националната система  
за спешни повиквания  с единен 
европейски номер 112.

Целта на приетия закон е да 
уреди достъпа на лица със слу-
хови и говорни увреждания до 
нея. В закона е предвидено освен 
гласово повикване, да се уреди 

ХХVI  наЦионаЛен туриСтичеСки СЪБор на СГБ:
от 30 СептеМВри До 2 октоМВри 2016 ГоДина

Драги	приятели,	
С удоволствие ви уведомя-

ваме, че наскоро Управителни-
ят съвет  на Съюза на глухите в 
България одобри предложението 
тазгодишният ХХVI Национален 
туристически  събор да се прове-
де в град Копривщица.

На	20	юни	тази	година	предсе-
дателят на СГБ Николай Нинов 
проведе делова среща с ръковод-
ството на община Копривщица. 
На срещата, която бе ръководена 
от кмета на общината Генчо Гер-
данов и от председателя на СГБ 

Николай Нинов, в присъствието 
на  отговорни лица от общинско-
то ръководство, бяха постигнати 
най-добри	 (изгодни)	 договоре-
ности за организацията на наше-
то национално събитие. 

Но нека преди да ви ги съоб-
щим, да напомним само, че Съ-
юзът на глухите в България ви-
наги се е стремил нашите събори 
да бъдат в различни краища на 
България, забележителни с кра-
сотата, историята и  природата 
на всеки от тях. За да могат наши-
те членове да придобиват нова 

култура за България, още повече 
родолюбие, а и нови преживени 
спомени. 

Копривщица е наистина 
достойна сред тях.

Знаете ли, обаче – в Коприв-
щица ние от СГБ, имаме „исто-
рически” традиции. 

Там	през	далечната	1961	годи-
на е проведен Вторият национа-
лен туристически събор на СГБ, 
а	през	 1986	 г.	 е	 бил	първият	на-
ционален палатков събор с 225 
палатки. 

Продължава на стр. 3

достъпът и по друг начин. Тех-
ническото решение, предложено 
от телекомуникационните опера-
тори, е да бъде разработено спе-
циално приложение за достъп до 
системата 112 на смартфон, чрез 
който да се обменя текстова ко-
муникация между оператора и 
лицето, което търси помощ чрез 
единния европейски номер.

Срокът за разработване на 
това приложение и внедряване-
то му в употреба е една година. 
Достъпът	 чрез	 приложението	
за смартфон ще се осигурява в 
интернет среда. Очаква се през 
следващата година мобилните 
оператори да активират интер-
нет достъпа до него.

Йорданка Димитрова

проМени В закона за СпеШен теЛеФон 112 приети на Второ четене
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данова. Изпълненията им бяха 
прекрасни.  Публиката се взриви 
от несекващи аплодисменти.

За пореден път се предста-
вихме	 достойно.	 Доказахме,	 че		
силата на духа премахва всички 
препятствия пред успеха. Благо-
дарим от сърце на председателя 
на	 националната	 асоциация	 Ди-
митър Парапанов и неговия екип 
за това грандиозно събитие! Ние 
успяхме да завържем и нови при-
ятелства, успоредно с другите ни 
участия. Макар и за кратко, се 
почувствахме истински щастли-
ви хора. Не на последно място 
благодарим на кмета на община 
град	Добрич,	в	чието	лице	среща-
ме разбиране и приятелска под-
крепа.

Калинка Ковачева, Добрич     

Обратна връзка

От	4	до	9	юли	2016	г.	в	Пловдив	
се проведе Световен празник 
за сляпо-глухи, организиран от 
Националната асоциация на сля-
по-глухите в България, включ-
ващ Първо световно първенство 
по шах, спортна табла, канадска 
борба, дартс, боулинг и лека ат-
летика. В този период се проведе 
и преглед на художествената са-
модейност. 

Добричкият	 спортен	 клуб	
„Устрем”, сформиран към тери-
ториалната организация на сля-
по-глухите, участва с шест със-
тезатели.  Общо извоювахме 28 
медала, от които седем златни, 
седем сребърни и четиринадесет 
бронзови. Благодарим от сърце 
на спортистите Радка Великова, 
Марийка Атанасова, Ваня Пет-

кова, Калинка Коваче-
ва,	 Димитър	Кънчев	 и	
Илия Костов. Те про-
явиха завиден борбен 
дух, давайки всичко от 
себе си. Ентусиазмът 
им бе заразителен. 

Във фестивала – 
преглед на художест-
вената самодейност 
участвахме със състава 
за стари градски песни 
„Антица” с ръководи-
тел Мария Паскалева 
и акордеониста Стан-
чо Пеев; дуета за на-
родни песни от Мария 
Андреева и Станчо 
Пеев и дуета за стари 
градски песни от Мар-
гарита	Димитрова	и	Светла	Йор-

първи Световен празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите

иСтинСки ЩаСтЛиВЦи

Дълго	отлагах	да	напиша	тези	
редове. Но с всеки изминал ден 
виждам как все повече се влоша-
ват нещата и пиша тези редове с 
надеждата, че можем да ги про-
меним към по-добро. 

СГБ, като мощна организация, 
преди	повече	от	30-40	години	по-
строи много жилища за своите 
членове, работещи в предпри-
ятията. Впоследствие хората си 
ги закупиха, защото това стана 
възможно и така членовете ни 
се сдобиха със свой дом. В него 
изгледаха потомците си, пенси-
онираха се и си живеят с малките 
пенсийки - скромно и пестеливо. 
Но…, това поколение, което те 
отгледаха, има други интереси 
и разбирания, друго мислене за 
живота. Не е давало доброволен 
труд, когато се копаеха основите 
на жилищния блок, или пък ко-
гато трябваше да се прокопава 
канал за вода и т. н. То си живее 
живота спокойно, защото има 
родители, които са се погрижили 
за техния дом. В последните две 
години се случиха няколко съби-
тия, които ме потресоха и не мога 
да остана безучастна. Семейство, 
което се е сдобило с жилище от 
СГБ - тухлено, здраво, стабилно, 
на хубаво, видно място. Но на-
следникът  играе на комар, ма-
шинки и разни подобни. Заблуж-
дава бащата и пред нотариуса 
добрият родител се съгласява да 
подпише за малка дължима сума, 
която синът трябва да изплати, 
защото я дължи. И… подписва, 
защото му е обяснено едно, а за-
мисълът е друг, ама той, като не 
разбира написаното?!? А нотари-
усът казва: „Е, как, той е грамо-
тен, може да пише…” Или друг 
случай: убеждават глух ите роди-
тели да продадат апартамента в 
града и да закупят къща с двор на 
село, записана на името на сина. 
Но…, той взима заем от банка-
та, който по различни причини 
спира да изплаща и идва денят, в 
който пристига съдия-изпълни-
тел със съдебна заповед къщата 

Споделям болката си с надежда за по-добро бъдеще
да се опразни, защото банката я 
взима като обезпечение на заема. 
И родителите остават на… ули-
цата. Трети случай: родителите 
в името на детето, което решило 
да почва собствен бизнес, зала-
гат апартамента срещу заем, за 
да му помогнат. Заемът по някое 
време започва да не се изплаща 
и се стига до продажба чрез търг 
на апартамента. Родителите вече 
са възрастни, болни, трудно под-
вижни. С малките си пенсии ед-
вам смогват да платят сметките и 
да купят лекарства – и са до там. 
Затова ли са отгледали тези свои 
деца – за да ги зарежат на улица-
та, без дом, без средства?!? Тежко, 
жалко, непростимо, безвъзврат-
но, жестоко. Не намирам повече 
думи…

В практиката ми като жестов 
преводач съм се сблъскала с мно-
го парадокси, които стават все 
по-обезпокоителни с времето. 
Като образованието на глухите. 
За всички хора с увреден слух, 
учили и завършили училище, 
специализирано или масово, се 
казва, че са грамотни. Имали 
били	 дипломи.	 Да!	 Дотук	 много	
хубаво - могат да четат. Но… не 
разбират смисъла на прочетено-
то, защото не знаят значението 
на думите. Питам се - как учи-
телите преподават и до колко и 
как се усвоява материалът от уче-
ниците? В сбирките ни в клуба 
и при репетициите на песните и 
словото, преди да наизустят тек-
стовете, обясняваме значението 
на думите и едва след това прис-
тъпваме към съществото на зада-
чата. Искам да кажа, че грамотен 
човек с увреден слух не значи, 
че той разбира всичко. Може да 
чете, да! Но не разбира прочете-
ното. Не говоря за всички слухо-
во увредени, но около 85% не раз-
бират. И тук изниква въпросът: 
как се обучават децата с увреден 
слух?!? Повечето от преподавате-
лите си изпяват „песента”, без да 
се интересуват дали всичко „из-
пято” е разбрано. Ако искаме да 

бъде разбрано, първо трябва да 
се обясни значението на думите 
в текстовете и уроците. Съгласна 
съм, че преподавателите са ниско 
платени, но резултатът от тях-
ната работа е НУЛА. Ако искаш 
да научиш децата, направи го от 
сърце, дай всичко от себе си,  за 
да разберат смисъла на казаното, 
на урока! Имаше един период в 
образованието, когато се изуча-
ваха етимологията и морфоло-
гията  на думите. И това беше 
прекрасно, защото впоследствие 
учениците разбираха смисъла на 
всичко прочетено.

Мисля,че оттам идват и не-
волите, които ни сполетяват, 
защото тази неграмотност се 
използва от чуващи хора, които 
така много лесно могат да ма-
нипулират глухите. Обясняват 
им това, което е изгодно за тях, 
а истината е съвсем друга и глу-
хият така и не е разбрал това. 
Разбира едва тогава, когато вече 
е късно. В работата си съм сре-
щала много случаи, когато хора 
с увреден слух са заблуждава-
ни съзнателно по най-различни 
поводи - наркотици, покупка на 
джиесеми, съседски отношения и 
други случаи от живота и дейст-
вителността. Не знам дали СГБ 
не трябва да се намеси в това и 
да обърне внимание на образо-
ванието, което получават децата 
с увреден слух. Все пак тези хора 
са членове на организацията. Те 
са използвани поради тази тяхна 
неосведоменост и образованост. 
Но и загубата на слуха е от важно 
значение. Смятам, че не бива да 
позволяваме нашите глухи чле-
нове да бъдат манипулирани. ТЕ 
НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ТОВА! Те са 
хора като всички останали. Не са 
„материал втора ръка”, защото, 
ако повечето от чуващите имат 
ниско мнение да тях, то това е 
последица именно от  калпавото 
образование, което са получили.

Мариана Станчева,  
координатор РО - 

Горна Оряховица

Късно	 през	 нощта	 на	 10	 юли	
т. г., в интернет мрежата Иванка 
Йовкова,	председател	на	Асоциа-
цията на хората с увреден слух, е 
публикувала видеоклип, с който 
съзнателно заблуждаваше хора-
та с увреден слух, като публично 
оклевети съюзната организация, 
и то в навечерието на нейния 
празник. 

В	 началото	 на	 клипа	 Йовкова	
размахваше някакви листа и пап-
ки	 (чието	 съдържание	 така	 и	 не	
се	 разбра),	 като	 обясняваше,	 че	
е писала писма и провела лични 
срещи в разстояние на три месеца 
в Министерството на труда и со-
циалната	политика	(МТСП),	като	
е искала да предизвика проверка 
в Съюза на глухите в България 
(СГБ).	В	писмата	отправяла	недо-
казани обвинения за присвояване 
на средства при изплащането на 
парите по чл. 51 от Закона за ин-
теграция на хората с увреждания 
(ЗИХУ).	В	клипа,	между	другото,	
Йовкова	твърдеше,	че	служители-
те от съюза си „прибирали в джо-
ба	по	30	лв.”	при	изплащането	на	
парите за жестов превод. 

От министерството отговори-
ли	 на	 Йовкова,	 че	 е	 необходимо	
да предостави доказателства за 
нарушенията. Такива, естествено, 
Йовкова	не	е	могла	да	даде,	защо-
то просто ги няма. И е сметнала, 
че писмата до министерството, 
изпратени от нея, са много удоб-
ни, за да ги използва като причи-
на - от СГБ, видите ли, се „упла-
шили и са вдигнали персоналната 
сума	от	50	на	80	лв.”

Истината е, че СГБ няма пра-
вомощия да вдига каквато и да е 
сума, определена със закон, в слу-
чая – Закона за интеграция на хо-
рата	 с	 увреждания	 (ЗИХУ).	Още	
миналата година съюзното ръко-
водство беше изпратило писмо 
до Агенцията на хората с увреж-
дания	(АХУ),	което	после	бе	съг-
ласувано с Министерството на 
финансите	(МФ);	и	въз	основа	на	
това съответно завишиха сумата 
на	помощта	на	302	000	лв.	Доказа-
телството е налице - сключеният 
договор с Агенцията за хората с 
увреждания	 (АХУ),	 публикуван	
в сайта на АХУ: http://ahu.mlsp.
government.bg/portal/page/62

Ясно се вижда датата - 7 МАРТ, 
2016	Г.,	на	която	е	сключен	дого-
ворът! Няма никакъв начин съ-
щата сума да е валидна и за ми-
нал период, защото договорите 
с АХУ се сключват ежегодно за 
конкретната настояща година!

А необоснованото и неподкре-
пено с каквито и да било факти 
и доказателства твърдение на 
Йовкова,	 че	 координаторите	 на	
районните организации „са при-
бирали в джоба си през миналите 
години	по	30	лв.	от	всеки”,	на	кой-

не така, госпожо Йовкова!
то се предоставили пари по чл. 
51 от ЗИХУ, не е нищо повече от 
лъжа и клевета не само по отно-
шение на самите координатори, 
но и по отношение на СГБ. 

Защото, предвид факта, че па-
рите се отпускат от АХУ по до-
говор за настоящата година (а 
не за миналата и по-миналата!) 
и процедурата за отпускането 
им е строго утвърдена от АХУ и 
МФ, няма начин който и да е ко-
ординатор да прибере „в джоба 
си” държавни пари, след като се 
отчитат до последната стотинка 
директно пред АХУ.

За информация – в сайта на 
АХУ са публикувани всички 
сключени със СГБ договори - 
както за тази, така и за предиш-
ните години и ясно се вижда, че 
за тази година сумата е завише-
на с оглед изпратеното от ръ-
ководството на СГБ писмо и от 
тази година парите са по 80 лв. 
на човек. Също така – за инфор-
мация – в сайта и фейс страница-
та	на	СГБ	на	5	(пети)	май	тази	го-
дина е публикувано съобщението 
на съюзното ръководство, че за-
почва приемът на молбите за па-
рите по чл. 51, които са увеличени 
от	ТАЗИ	ГОДИНА	на	80	лева.

И,	 накрая	 –	 явно,	 Йовкова	
не е запозната с процедурата 
за получаване на средствата по 
чл. 51, щом си позволява да раз-
пространява лъжи в публично-
то пространство, каквото е ин-
тернет мрежата. А тя е следната: 
всеки, който има право на така-
ва помощ, подава в РО по мес-
тоживеене молба-декларация с 
прикрепени към нея решение на 
ТЕЛК	и	10	бр.	подписани	и	под-
печатани служебни бележки за 
ползвани часове в съответната 
институция с жестов преводач. 
След изпращането на заявките 
от координаторите до АХУ, се 
превеждат съответните суми съ-
гласно подадените заявки. Които 
се изплащат от координаторите 
пак така съответно подадените 
документи, като всяко едно из-
плащане на средствата става сре-
щу документите и подписа на по-
далото молба-декларацията лице. 
Подчертавам – документите със 
заявките се пращат онлайн ди-
ректно в сайта на АХУ! И пак 
оттам се взимат утвърдените 
списъци с имената. 

Накрая ще завърша с това, 
че при следващата такава нагла 
лъжа и клевета, на лицето Иванка 
Йовкова	ще	бъде	изпратена	нота-
риална покана за съда. Където 
се зачитат фактите и доказател-
ствата, а не голите думи, с които 
се клеветят и обиждат ръковод-
ството и служителите на Съюза 
на глухите в България.

Петра Ганчева 

Христо Семерджиев, дълго-
годишният журналист от  Бъл-
гарската национална телевизия, 
когото всички ние познаваме, 
получи  Награда за изключи-
телен принос за приобщаване 
на глухите хора в обществения 
живот на страната. 

От	5	до		10	юли	т.	г.	в	Созопол	
се	 проведе	 Десетият	 юбилеен	
медиен форум „Русалка”. В деба-
тите на форума участваха видни 
представители на литературата, 
политологията, археологията, ху-
дожници и журналисти. 

Единодушно авторитетното 
жури на медийния форум, пред-
седателствано от проф. Михаил 
Неделчев,  го отличи и му връчи 
специалната награда „Русалка” за 

чеСтита наГраДа!
творческо дълголетие и за уника-
лен културен принос.  

- Вече 34 години единствено-
то предаване в българския те-
левизионен ефир, посветено на 
хората с увреден слух, излиза 
благодарение на неговия автор и 
редактор – каза при награждава-
нето проф. Неделчев.  

- Приемам тази награда като 
жест на признание и уважение 
към екипа на този специализи-
ран телевизионен продукт. Ко-
гато започнахме бяхме първите. 
За съжаление, след 34 години сме 
единствените, все още. А глухите 
хора в България се нуждаят от 
пълен достъп до информация. 
Така, че ние смие длъжници на 
тези хора – каза в отговор Христо 
Семерджиев.

Христо Семерджиев бе от-
личен и със специален плакет и 
грамота, както и с картина, изра-
ботена от художника Ромео Ми-
лянов.

Съюзът на глухите в Бъл-
гария и вестник „Тишина” 
изказват своите най-добри и 
сърдечни поздрави на Христо 
Семерджиев!
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РЕФОРМАТА В ТЕЛК ВЛИзА В СИЛА дО КРАя НА ГОдИНАТА 
До	края	на	годината	реформата	в	системата	на	ТЕЛК	ще	бъде	при-

ета, а новите правила за определяне на работоспособността ще вля-
зат	в	сила	от	началото	на	2017-а	година,	каза	в	интервю	социалният	
министър Зорница Русинова. Една от идеите е хората с увреждания, 
които работят, да не получават инвалидна пенсия от НОИ. „Няма как 
работещ човек да получава пенсия, нали. Нещо, което предполагам, 
че ще бъде една от широко дебатираните теми. Всички възможни 
усилия, които нашите служби могат да положат този човек да бъде 
адаптиран на пазара на труда, ще бъдат направени. Това категорично 
не означава, че той няма да бъде подпомогнат и по линия на соци-
алното подпомагане с пакета, който е необходим, за да бъде социал-
но интегриран в нашето общество”, заяви още Русинова. Тя предлага 
още регистрацията „безработен” да не се взема предвид от общините 
и министерствата при тяхната преценка за отпускане на помощи и 
преференции, защото така се демотивират хората да търсят работа, 
ползвайки блага в системата на обществена подкрепа.
ПРЪСТОВИяТ ОТПЕЧАТЪК ТРЪГВА В 20 БОЛНИцИ

Софтуерът за биометричния идентификатор, станал известен като 
„пръстов отпечатък”, с който ще се влиза и излиза от болница, е поч-
ти	готов	и	ще	бъде	изпробван	пилотно	в	20	болници,	съобщиха	от	
надзорния	съвет	на	здравната	каса.	От	6	август	20-е	болници,	които	
са избрани за пилотно въвеждане на идентификатора, ще започнат 
да купуват устройствата и софтуера за идентификация”, казаха от 
пресцентъра на здравната каса. Те са големите държавни болници - 
университетски и областни, и частни, които приемат най-много па-
циенти. 

Месец по-късно биометричният идентификатор ще влезе и в ос-
таналите	болници.	До	края	на	 годината	лечебниците	ще	приемат	и	
изписват и с пръстов отпечатък, и с електронна проверка на личната 
карта, както е в момента. 

Електронният идентификатор не е пръстов отпечатък, защото 
прави анализ само в 19 точки на пръста, обясниха от касата. Всяка 
точка “произвежда” цифра, а цифрите формират уникалния иденти-
фикационен код на пациента за здравната система - сега за достъп в 
болниците, а догодина и за аптеките и личните лекари. След първона-
чалната регистрация кодът ще бъде криптиран и няма да може да се 
използва без знанието на пациента, увериха от касата.

По данни от онлайн медиите подготви Петра Ганчева

В	 бр.	 9-10	 и	 в	 бр.	 11-12	 на	 в.	
„Тишина” бяха публикувани два 
материала, свързани с интерак-
тивния речник „Жестоматика” 
– проект на Мтел за хора с увре-
ден слух. Първия материал беше 
запитване от г-жа Петра Ганчева, 
която попита какво става с даде-
ното обещание интерактивния 
речник да се пусне за свобод-
но ползване през сайта на СГБ. 
Втория материал беше отговор 
от г-жа Миряна Мошева, която 
обясни защо се бави пускането 
на речника.

Тъй като и в двата материала 
се споменава моето име, каче-
на е и моя снимка, бих желал да 
поясня на уважаемите читатели 
своята лична позиция по повдиг-
натия въпрос.

Първо, екипът, който разра-
боти цифров вариант на българ-
ския жестов речник, наистина 
включваше Веселин Георгиев 
(който	направи	програмата),	по-
койният вече Любомир Стайков 
(който	 извърши	 видеозаснема-
нето),	 Николай	 Нинов	 (който	
направи	монтажа),	Гълъбина	Ло-
занова	 (която	 редактира	 тексто-
вете)	 и	 Миряна	 Мошева	 (която	
беше	координатор).	

Моето участие е свързано само 
в качеството ми на помощник на 
Стайков при повторното видео-
заснемане на определени сцени. 
Работата ми по проекта включ-
ваше единствено видеозаснемане 
на клипове, които подпомагаха 
същинската дейност на Любомир 
Стайков.

В предмета на моя договор 
по проекта се включваше един-
ствено и само заснемане с виде-
окамера на определени жестове. 
Други	 договорни	 задължения,	
както писмени, така и устни, ня-
мам и не съм поемал! Задължени-
ята си по проекта съм изпълнил 
качествено и в срок и вменяване-
то на нови такива е плод на едно-
личното желание и въображение 
на някои хора.

Дейностите	по	проекта	се	реа-
лизираха успешно от различните 
сътрудници, с ясно описани за-
дачи, за което получиха и своето 
заслужено възнаграждение. За 
моята	 дейност	 през	 2008	 г.	 като	
видеоператор получих брутен 

праВо на отГоВор
хонорар в размер на 32,71 лв.

Второ, програмата на инте-
рактивния речник беше записана 
на дискове и трябваше да се из-
ползва единствено за обучения 
по жестов език, които се про-
веждаха в СГБ. Програмата не 
беше предназначена за ползване 
онлайн, понеже беше много теж-
ка и нямаше как да се направи за 
свободно сваляне от интернет. 
Съществуващата „Жестоматика” 
е разпространена и достъпна за 
членовете на съюза из цяла Бъл-
гария. Тя се разпространява по-
средством дискове и всеки член 
би могъл да се запознае с нейното 
съдържание. 

Видно е, че в предмета на про-
екта не се включваше ползването 
му в онлайн режим, изработва-
нето на което е съвсем друга ци-
фрова технология.

За да бъде качен речникът на 
сайта, се изисква мощен сървър, 
който да е включен 24 часа в де-
нонощието към интернет и да 
поеме целия трафик. Такъв беше 
осигурен, но за общите цели на 
сайта на СГБ, отразяването на 
национални мероприятия на 
СГБ, видео и фотоматериали, 
статии и др., видни и в момента 
на сайта.

За да бъде качен речникът в 
интернет и ползван интерактив-
но, всяка една дума и клипът към 
нея трябва да бъде преработена 
и оптимизирана за онлайн из-
лъчване. Това е продължителен и 
трудоемък процес, който изисква 
определено време и личен труд, 
и е цинично за някакви 32,71 лв., 
платени	 през	 2008	 г.,	 да	 се	 иска	
това от мен, както и да бъда дър-
жан отговорен за нещо, което не 
ми е вменено като задължение. 

С моите познания по инфор-
мационни технологии се опитах 
в свободното си време да разра-
ботя и оптимизирам малка тес-
това версия, която да може да 
се достъпва онлайн, но искам да 
поясня, че разработката не ми е 
възлагана от никой, като целта 
й е да очертае една евентуална, 
бъдеща концепция за развитие 
на този проект. Нейната цел е 
да демонстрира възможностите 
за евентуалното, бъдещо разра-
ботване на подобна WEB-базира-

на информационна услуга, което 
е предмет на отделен проект. За 
съжаление никой не се заинте-
ресува от нея, за да я разработи 
като проект.

Интерактивната онлайн вер-
сия на „Жестоматика” НЕ Е част 
от работата на екипа по проек-
та на Мтел и не е включена по 
предмета му на дейност. В тази 
връзка, не трябва да се въвеждат 
в заблуждение читателите, че по-
добна разработка има в оконча-
телен вариант.

Трето, марката „Жестомати-
ка” е собственост на СГБ и той 
притежава изключителните пра-
ва за нейната употреба. Аз като 
част от екипа на СГБ съм радос-
тен и удовлетворен от факта, че 
екипът е защитил работата си по 
проекта, но трябва да се прави 
разграничение между една тър-
говска марка и свободният соф-
туер,  с който се реализира една 
или друга технология за раз-
пространението й в интернет. 

Програмният код на самата 
програма за онлайн разпрос-
транение е притежание на трети 
страни и не попада в обхвата на 
защитата, още повече, че все още 
не е изработен никакъв оконча-
телен вариант за онлайн разпрос-
транение, който да бъде защитен. 
Към момента няма изгледи да 
бъде разработен, поради липса 
на финансираща институция.

Реализирането на подобен 
проект изисква непрекъснато 
обогатяване и изменение на ба-
зата данни, включване и изключ-
ване на нови одобрени думи и е 
обект на дългосрочни трудови 
ангажименти. Изработването на 
„Жестоматика” за онлайн полз-
ване изисква много време, труд, 
опит и познания по информа-
ционни технологии, както и по-
добаващо финансиране.

Искам да поясня, че разра-
ботчиците на подобни онлайн 
проекти получават месечно въз-
награждение в размер на четири-
цифрени суми. 

Надявам се, че ще се намерят 
необходимите финансови сред-
ства, с които да бъде обезпечен 
този дългосрочен проект. 

Александър Добрев

След цели 49 години, ние, за-
вършилите основно образование 
в логопедичното училище в Ай-
тос	през	1967	г.,	 	проведохме	на-
шата среща. Организатор на тази 
среща бе една от нас - Калинка 
Владимирова от Сливен.

На срещата присъствахме 45 
човека от Сливен, Ямбол, Бургас, 
Габрово, Трявна и Стара Загора. 
Поканата ни приеха и дойдоха 

Среща в айтос

директорката Митка Петрова и 
учителката Рашева. Всички бя-
хме много развълнувани от дъл-
гата раздяла и всеки си спомня-
ше различни моменти от живота 
в училището. За съжаление, от 
години училището е затворено 
и успяхме да го видим само през 
оградата...

Стамо Тодоракиев Стойчев, 
Бургас

ХХVI  наЦионаЛен туриСтичеСки СЪБор на СГБ:
от 30 СептеМВри До 2 октоМВри 2016 ГоДина

От стр.1
Днес	ние,	участниците	в	ХХVI	

Национален туристически съ-
бор,  ще можем да видим Коп-
ривщица с нови очи и чувства – 
нашите	от	2016	година.

В	 дните	 от	 30	 септември	 до	 2	
октомври градът ще бъде, така да 
се каже, наш. 

Във всички хотели и къщи за 
гости ще ни очакват любезни до-
макини, които ще могат да прию-
тят всеки от нас. За палатковия 
лагер е осигурен чист и сух терен 
на стадион „Бенковски”, снаб-
ден с електрически ток и дру-
ги удобства. Ще имаме и голям 
охраняем безплатен паркинг за 

нашите автобуси и леки автомо-
били.

В	същите	тези	дни	-	от		30	сеп-
тември до 2 октомври, ние ще 
имаме на разположение голямата 
лятна сцена на града, където се 
провеждат многолюдни между-
народни фестивали на фолклор-
ното	 изкуство.	 Домакините	 уве-
ряват, че ще е голям интересът 
към нашите уникални самодейни 
изяви. Те също ще ни предста-
вят свои състави  за автентичен 
фолклор на този възрожденски 
град.

ХХVI Национален туристиче-
ски събор на Съюза на глухите в 
България  ще премине под егида-

та на кмета на град Копривщица  
Генчо Герданов. 

Копривщица е уникален град. 
Толкова изпълнен с история, с 
гордост и мъдрост. Толкова кра-
сив с неповторимата възрож-
денска архитектура, и така ую-
тен. Всяка организация може да 
избере свой „маршрут”  за запоз-
наване със забележителности и в 
околностите на града.

 Сигурно няма  да стигне вре-
мето да видите всичко. Но какво 
пък, може всеки да се върне там,  
където вече ще имаме приятел-
ство и много уважение към всеки 
един от нас.

Йорданка Димитрова

От началото на туристическо-
то движение в Съюза на глухите в 
България, положено с организи-
рането и провеждането на пър-
вия туристически събор, състоял 
се	през	есента	на	1960	г.	на	витош-
ката хижа „Фонфон”, Копривщи-

ца е била на два пъти домакин на 
националните туристически съ-
бори	–	през	вече	далечната	1961	г.	
и	през	1986	г.	Във	втория	съюзен	
туристически	 събор	през	 1961	 г.	
над	700	глухи	туристи	с	факелно	
шествие преминали през лобни-

те	места	на	априлци;	а	през	1986	
г.	 550	 туристи	 с	 увреден	 слух	 се	
събрали в Копривщица, за да 
построят първия национален па-
латков лагер с над 225 палатки!

30	 години	 след	 този	 знамена-
телен палатков събор, красивата, 
изпълнена с невероятен българ-
ски дух Копривщица за трети 
пореден път ще посрещне гос-
топриемно участниците в най-го-
лямото национално съюзно съ-
битие за тази година – двадесет и 
шестия туристически събор.

Продължава на стр. 13

копривщица - за трети път домакин на съюзен събор
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продължение от стр. 1
Но да се върна на празника. Както си му е редът, Петър Тричков, председателят на 

РО-Дупница,	поздрави	присъстващите	с	поредния	рожден	ден	на	съюзната	организа-
ция, като им пожела здраве и приятно прекарване; а след това и дошлият специално по 
повода Николай Нинов, председател на СГБ, също отправи кратко, но сърдечно привет-
ствие към всички. След което Тричков даде старт на забавните игри.

Те донесоха най-много радост на 
децата, които здраво се постараха да 
спечелят всички награди. Нямаше пър-
ви, нямаше втори или трети - Петър и 
Елена на всички връчиха награди -  от 
най-малкото до най-голямото малчуган-
че се радваха на новите си придобивки. 
Дори	в	старанието	си	да	им	угоди	Елена	
чак се изпоти от зор да намери най-ху-
бавата играчка за всяко дете.

Разбира се, възрастните също ос-
танаха доволни – не само  от състеза-

нията с диня и пасти, но и от наградите 
- шампанско и бира... След игрите чак до 
мръкване не спряха приятелските разго-
вори и закачките; а децата си играеха на 
поляната. Привечер, преди да потеглим 
обратно, тези, които останаха да прено-
щуват, стъкмиха огромна клада за вечер-
ния огън.

Петра Ганчева

дЪжд, СМяХ И НОВИ СТОПАНИ НА ХИжА „ПАНЧО ТОМОВ” 
На	16	юли	2016г.	се	проведе	турис-

тически поход на Витоша по повод 
патронния празник на СГБ. Въпреки 
мрачното дъждовно утро, нашите 
съюзни членове пристигнаха ра-
но-рано на автогара „Овча купел” с 
грейнали усмивки, и нямаха търпе-
ние	 да	 тръгнат	 за	 Витоша.	 Докато	
чакаха останалите, пийнаха кафенце 
до двата автобуса, приказваха си, ня-

кои похапваха за закуска. 
Всички бяха ентусиазирани, и кой с 

бастун, кой с патерица, дружно се качи-
ха	 и	 в	 9,30	 автобусите	 потеглиха	 за	 Ви-

тоша. Планината беше осеяна от мъгли. 
Благополучно и въпреки дъжда хората 
пристигнаха и се заизкачваха към хижа 
„Панчо Томов”. Имаше и малко обърква-
не - две жени пропуснали отбивката и 
вървели доста нагоре, но все пак се успя-
ха да се върнат обратно до хижата. Ока-

зало се, че маркировката е била премахната 
и затова се е получило объркването. 

Вече горе в хижата, видяхме сериозни и 
радостни промени. 

Новите стопани на „Панчо Томов”, Тони 
и Бони, се бяха постарали да създадат ве-

ликолепна атмосфера и прекрасно настро-
ение.

Заради дъжда, на открито бяха опънали 
5 огромни чадъра над масите и столовете. 
Домакините	 бяха	 сварили	 чай	 и	 кафе,	 и	

предлагаха на пристигащите от автобусите, според тяхното желание, топли напитки. 
Встрани край чешмата бяха разположили хладилен камион, откъдето можеха да се по-
ръчат много неща - пържени картофки, бира, фанта, кока-кола и други напитки. Мла-
до момче обслужваше камиона 
и грил-скарата за печене на 
кюфтета, където вече цвърчеше 
обядът на туристите.

Слънцето ту се скриваше, 
ту се показваше и още някол-
ко пъти ни валя дъжд, но това 
не попречи на председателя на 
РО-София	 Дамян	 Калчев	 и	 на	
координатора на РО-София 
Илиян Радев да открият праз-
ника на съюза с пожелания 
всички да са здрави, единни и 
още много години да празнува-
ме	заедно	нашия	съюзен	празник.	Дамян	Калчев	заяви,	че	въпреки	лошото	време,	се	
радва,	че	дойдоха	толкова	много	хора	-	около	120	души.	Имаше	и	деца.	„Вижда	се,	че	има	
много промени – каза той. - Махнахме стария хижар, защото не си гледаше работата. 
Намерихме нови хора и всички виждате, че те оправдаха доверието. Окосено и почисте-
но.	Гостоприемно.”	След	това	Дамян	Калчев	представи	новите	хижари	Тони	Трифонов	и	
Бонита Гугина. „Виждам, че дъждът не ви плаши, пък и хем ще се разхладите”, пошегува 
се Илиян Радев с туристите, благодари на новите стопани на хижата и пожела на всички 

участници в игрите здраве и много 
веселие тук, въпреки времето. И иг-
рите започнаха. 

Заради лошото време ги сведо-
ха до няколко. Мъже, жени и деца 
опъваха въже, наливаха вода в бу-
тилки, ритаха топки. Някои дечица 
се поразсърдиха, че не сполучиха да 
бъдат първи. Подаръци обаче има-
ше за всички. И много снимки за 
спомен. 

А след това туристите се насла-
диха на вкусния обяд, осигурен от РО-София, от домакините и който каквото си носе-
ше от вкъщи. Хората си направиха и разходка до Яворова поляна, откъдето доста жени 
се върнаха с букети. Времето се позадържа без дъжд в ранния следобед. Някои поиграха 
на табла, други се събираха на групички да си говорят и да се видят. 

Предстоят още хубави промени по хижата ни. Тони и Бонита представиха много 
идеи. Ще се подменят счупената табела, прозорците, ще се сложат нови снимки на мяс-
тото	на	празните	стени.	Накрая	всички	бяха	много	доволни	и	щастливи.	В	15.30	поехме	
обратно надолу към автобусите и по домовете с обещанието, че отново ще се срещнем, 
живи и здрави, догодина. 

Довиждане,	приятели,	и	до	нови	срещи!	
Зоя Гюрова

ЕдИН НЕзАБРАВИМ УИКЕНд, ПОСВЕТЕН НА 12 юЛИ
Една голяма група от 72 членове на ра-

йонната организация на глухите в Пле-
вен	пристигнахме	в	Дряновския	Балкан.	
Посрещна  ни усмихната хижарка и след 
като се настанихме, излязохме навън, 
сред невероятната красота на Балкана. 
Някои се отдадоха на пълен релакс; дру-
ги пък – на сладка раздумка с приятели; а 
трети отидоха да поплуват в басейна.

Хубавото беше, че за всеки имаше въз-
можност да прави това, което обича и му 
е приятно. И така всички се отдадохме на 
приятни развлечения. Изненадаха ни и 
гости от Горна Оряховица. И въпреки, че 
всички стаи в хижата бяха заети, за при-

ятелите все пак успяхме да намерим две легла. 
А вечерта беше най-хубавата част - в ресторанта отпразнувахме и нашия празник 

12 юли, и рождения ден на Любимка. Самодейците изпълниха своя програма с песни и 
танци; а персоналът направи прекрасна изненада с тортата с фойерверки за рожденич-
ката. И след като хапнахме и пийнахме, чак до полунощ танцувахме и пяхме. 

На другия ден, след приятно прекараните часове, отпочинали и освежени, потеглихме 
обратно за дома. Всички си пожелаха да се срещнем отново на събора в Копривщица.

Димитрина Каракирова, координатор РО-Плевен 
Снимки Кремена Петрова

12 юли – денят на СГБ
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зАПАзИХМЕ В СЪРцАТА СИ ЧУдЕСНИ МИГОВЕ

Стана традиция по повод 
12 юли, деня на нашата съюзна 
организация, да отидем за един 
ден при нашето прекрасно Чер-
но море. След като по-голямата 
част от членовете изявиха же-
лание да видят  красивия Созо-
пол, така и сторихме – рано су-
тринта	на	10	юли	рано	сутринта	
близо	до	клуба	50	екскурзианти	
и 3 деца стояхме в нетърпеливо 
очакване на автобуса. 

Най-напред посетихме замъ-
ка в Равадиново „Влюбен във 
вятъра”, взел златен и сребърен 
медал в категорията „Туристи-
ческа атракция”. Той бе обявен 
за архитектурно чудо на прес-

тижния	международен	конкурс	„A‘	Design	Award	-	2016”,	в	който	са	участвали	18	000	
проекта	в	20	категории.	И	ние	буквално	тръпнехме	в	очакване	да	видим	с	очите	си	това	
чудо! 

Когато	пристигнахме	пред	входа	на	замъка	(бяхме	направили	предварителна	заявка	
за	посещението	ни	и	специално	за	нас	намалиха	входната	такса	от	10	на	6	лв.),	първо	
се снимахме за спомен. Безкрайно интересна беше разходката в замъка – но за час и 

половина не ни беше достатъчно да разгледаме всичките му потайности. Направихме 
си много снимки за спомен и потеглихме отново – за Созопол. Там повечето от нас се 
настаниха на  плажа, където до късно следобед се къпахме в топлото като чай море, ми-
нахме една бърза ударна доза от слънчеви бани и се радвахме на красивото ни Черномо-
рие… Най-щастливи бяха семействата с малки деца, но безкрайно радостни и доволни 
останаха и глухите от третата възраст. Накрая, естествено, на никого не му се тръгваше 
и все пак, отделихме време и за разходка из старинния град.

Късно вечерта, уморени, загорели от плажа, но и заредени с нови сили, се върнахме 
у дома.

Радка Радева, председател на РО-Ямбол 
Снимки Катя Христова

НЕПОВТОРИМАТА КРАСОТА НА КРУшУНСКИТЕ ВОдОПАдИ
„Думите	 не	 сти-

гат!” би възкликнал 
поетът при вида на 
Крушунските водо-
пади.  Това е едно от 
най-красивите мес-
та в България. Тол-
кова впечатляващо 
е това творение на 
природата, че прос-
то не може да бъде 
описано, а само ви-
дяно.

И ние го видя-
хме… рано сутрин-
та	 на	 10	 юли.	 Два	
дни преди НАШИЯ 
празничен ден се от-

правихме към това чудно място, за което досега само бяхме чували.
Макар и да бе горещ летен ден, в прохладното лоно на планината и по изградените 

екопътеки се отправихме към водопадите. Благодарение на любезните екскурзоводи и 
предоставената ни карта, вървяхме  еко пътеката към водопадите. Най-накрая се озо-
вахме до пещерата, от която извира река Маарата – реката, създала този красив воден 
спектакъл, наречен Крушунски водопади. Тук, до самия вход на пещерата, някои от нас 
се събуха  и разхладиха в прохладните тихи и спокойни води, преди да се впуснат в своя 
бяг	по	карстовия	скален	масив	надолу.	Достигането	до	извора,	при	мястото,	откъдето	
тръгват Крушунските водопади, е наистина необикновено преживяване, което спира 
дъха и оставя своя отпечатък завинаги.

Цял ден се разхождахме, наслаждавахме се на приказната красота край нас  и си на-

правихме много снимки за спомен. Освен нас, тук имаше още много любители на де-
вствената красота и природа – доказателство за непреходната красота и известност на 
водопадите.

Маргарита Друмева, координатор на РО-Шумен

С ПРИяТЕЛИ ПРАзНИКЪТ Е ПО-ХУБАВ!

Както всяка година, така и тази, на 9 юли членовете от районната организация в Русе 
се	включиха	с	ентусиазъм	в	екскурзията,	посветена	на	12	юли	-	Деня	на	СГБ.	Маршру-
тът започваше от Русе до Хотнишкия водопад, Велико Търново и стигаше до Петро-
павловския манастир.

В	уречения	ден	групата	от	40	туристи	тръгнахме	на	път.	Първата	ни	спирка	бе	Хот-
нишкият водопад. Запленени от  величествената природа, от силата на водата, от спо-
койната рекичка и хладината, изобщо не ни се тръгваше, но ни чакаха приятелите от 
районната организация в Горна Оряховица. Затова поехме към следващата спирка - Ве-
лико Търново, където в центъра, пред паметника „Майка България”, се видяхме със 
старите ни приятели. Заедно с тях посетихме забележителните исторически места в 
старата	българска	столица	–	Царевец,	Самоводската	чаршия,	църквата	„Св.	40-те	мъче-
ници”… От хълма на Царевец дълго се любувахме на великолепната панорама, открила 
се пред очите ни… Разделихме се с горнооряховци с обещание да се видим отново на 
туристическия събор в  Копривщица.

За голямо съжаление, посещението ни в Петропавловския манастир не се състоя, 
защото пътят беше затворен поради провеждането на рали.  Въпреки това, всички, пре-
изпълнени с впечатления от видяното и с емоциите от срещата с приятелите, се почув-
ствахме за пореден път горди със съюзния празник, който бе поводът за съвместната 
ни среща в Търново. Така и ние, русенци, и приятелите ни от Горна Оряховица, в този 
ден за малко забравихме ежедневието и грижите, любувахме се на българската природа 
и заедно съпреживяхме своя празник.

Чрез вестник „Тишина” изказваме нашата голяма благодарност на ръководството в 
лицето на председателката на РО  в Горна Оряховица Ценка Калчева за това, че ни по-
срещнаха и заедно прекарахме един незабравим ден.

Част от транспорта беше платен от община Русе, за което благодарим от сърце!
Стефка Тончева, координатор на РО-РУСЕ

ТРИ В ЕдНО – ПРАзНИК, СПОРТ И РЕЛАКС
„Гермето” за първи път видя и раз-

бра, че ние, хората с увреден слух, го 
можем, и то успешно – хем празнува-
хме, хем спортувахме, хем се веселих-
ме	от	сърце.	Около	150	души,	членове	
на районната организация на глухите 
във Варна и на териториалната орга-
низация	в	Добрич,	в	ранната	неделна	
утрин потеглиха във ведро настрое-
ние и нахъсани за незабравими пре-
живявания към известната местност 
„Гермето”. 

За тези, които не знаят – тук в 

началото на август се провежда един от 
най-самобитните национални събор с 
народни песни, танци и борби. Във ва-
канционното селище „Гермето” има и го-
лям	открит	ресторант	с	близо	400	места,	а	
самата местност, намираща се на час път 
от Варна, е уникална със съчетанието си на 
едно място от скали, море и гори.

След като се настанихме, 
всички - мъже, жени и деца, как-
то винаги, проведохме една дос-
та оспорвана спортна надпрева-
ра. Победители в дърпането на 
въже	(мъже	и	жени)	станаха	до-
бричлии, но пък варненци без-
спорно доказаха, че са майстори 
във футбола. Футболистите бяха 
наградени с халба студена бира, 
а останалите също получиха 
символични награди.

Петя Митева
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ЕдИН НЕзАБРАВИМ РОждЕН дЕН

На 7 км. южно от Пловдив, в подножието на полите на величествената планина Родо-
па, планината, където Бог сам слиза, за да отмори, е разположен Куклен. Някога село, с 
превратна	и	богата	история,	днес,	от	2006	г.,	със	статут	на	град,	с	население	от	6000	души	
и център на община Куклен. 

В околностите на Куклен е от-
крит един от трите каптажа, от 
които по римско време древни-
ят Филипополис  захранвал во-
доснабдителната си система. От 
каптажа към града води масивен 
акведукт, от който днес са запа-
зени следи в отделни участъци и 
който е част от символите на дне-
шен Пловдив. Над града, разполо-
жен сред живописните гънки на 
дял Чернатица, в северозападното 
подножие на връх Кукленско кале 
се извисява манастирът „Св. св. 
Козма	и	Дамян”.	Манастирът	е	по-
строен до извор с лековита вода, 
чиито свойства са били известни 
още на древните траки. Впослед-

ствие  римляните са се ползвали от водите, а по време на османското робство мана-
стирът е имал покровители в лицето на турските велможи, които също са се лекува-
ли тук. Това е основната причина, поради която манастирът не е разрушен по време 
на помохамеданчването на родопските българи, когато десетки манастири и стотици 
църкви са сринати до основи. През столетията на османското робство светата обител е 
разрушавана само два пъти и наново съграждана с помощта на родолюбивите българи 
от региона.

Кога за пръв път се издигат стените на манастира науката мълчи, но историята до-
казва, че той съществува от ХІ в., когато за пръв път се споменава в документ за имоти 
на Бачковския манастир. През XIV в. 
манастирът е известен с книжовната 
си школа и културното си влияние, а в 
края на XVII в. тук се е оформила про-
чутата Кукленска художествено-ка-
лиграфска школа, в която работели 
добре подготвени книжовници и ка-
лиграфи, и наред с това се обучавали 
млади граматици и краснописци. Част 
от ръкописното наследство на шко-
лата днес се съхранява в Пловдивска-
та народна библиотека „Иван Вазов”. 
През Възраждането в манастира действа килийно училище.

На това свещено и пропито с история място членовете на районната организация 
на глухите от Пловдив отпразнуваха рождения ден на Съюза на глухите в България в 
компанията на приятелите си от РО на глухите от Хасково. Това е втора поредна годи-
на, през която двете организации заедно празнуват този ден. Различното сега беше, че 
присъстваха приятели и от териториалните организации към районите на Пловдив и 
Хасково – ТО-Кърджали, ТО-Пазарджик, ТО-Карлово, ТО-Смолян и ТО-Асеновград. 
Всички поделения бяха предвождани от своите председатели и организационни секре-
тари	 –	 Красимир	Альов,	 председател	 и	 Спаска	 Джангозова,	 координатор	 –	 РО-Пло-
вдив;	Кристина	Григорова,	председател		и	Дора	Христозова,	координатор	–	РО-Хасково,	
Румен	Велков,	 председател	 и	 Гълъбина	 Зашева,	 секретар	 –	ТО-Пазарджик;	Димитър	
Янков, председател и Павлина Маринова, секретар – ТО-Карлово; Юлия Милева, се-
кретар на ТО-Смолян; Гюлфидан Кършева, член на ТО-Асеновград. Приятно впечатли 
участието на голяма група млади хора, сред които имаше и гости, техни приятели от 
РО-София. Като едно голямо и задружно семейство, което е заедно и в добро и в зло, 
и в делник и в празник. Повече от удоволствие е да се гледа как автобуси, микробуси и 
лични превозни средства наводняват малкия паркинг пред манастира и от тях излизат 
усмихнати и щастливи хора с разтуптени сърца, които са дошли от далече, за да се ръ-

куват и прегърнат със свои стари приятели. За часове двете малки кафенета, големият 
навес с две дълги маси и околностите около манастира, предлагащи прохладни сенки, 
се заеха от празнуващи. Разположиха се походни масички и столчета, опънаха се по-
стелки и трапези, и екна глъч, радостен и оживен. Защъкаха хора и деца в насъщна 
суетня	и	игра.	До	обяд	продължи	прииждането	на	хора	и	настаняването	по	полянки	и	
сенки, приготвянето на мезета и скари, и обикалянето от групичка на групичка, за да се 
видиш с всеки, всеки да поздравиш, да попиташ за липсващите, да предадеш поздрави 
и да получиш такива. Всред тази весела суматоха участниците имаха възможността да 
влезнат в манастира и да се черкуват, да запалят свещи и да се помолят за здраве, както 
и	да	се	запознаят	с	историята	на	манастира.	Да	видят	как		в	притвора	на	малката	ста-
ра църквичка още се пазят окови, от всичките дванадесет днес е останала само една, 
с които някога са били оковавани душевноболните, дошли да се изцерят от водите на 
манастира. Окованите са оставали за през нощта в притвора, а на сутринта над тях се 
пеели молитви от монасите, после ги извеждали до аязмото, където са били обливани с 
водата му. Обливането се е извършвало по следния начин – монахът обливал с вода бес-
новатия и броял 1-2, на следващия ден броял 1-2-3 и така, дни наред, докато не стигне 

цифрата	2000.	Лечението	е	било	дълго,	но	
успешно. И до днес се вярва, че ако болен 
подържи оковите за известно време или 
ги допре до болното място, ще се излеку-
ва. Това е единственото аязмо в района на 
открито, чиято вода е лековита и помага 
най-много при здравословни проблеми 
на нервната система.  В манастира се пази 
като ценна реликва ръката на св.  Козма, 
която се вади по време на храмовия праз-
ник, 1 юли, когато се почита паметта на св. 
св.	Козма	и	Дамян.	

Самият манастир е изключително кра-
сив. По разположение обърнат на изток, с 
поглед към изгряващото слънце и паство-

то си. От терасата на манастирския двор хоризонтът мами надалеч и пред погледа на 
посетителя се ширва широката тракийска низина, посипана тук-там с градчета и села, 
а отляво, в далечината Стара планина протяга снага. Камбаните тук не са разположени 
в камбанария над църквата, а в двора до нея, закачени на метална конструкция. От две 
страни тежките камбани са обрамчени от лозници. Едно атрактивно място за снимки 
за всеки гост на фона на разстелилата се 
Тракия.

Участниците,	които	бяха	над	220,	заедно	
с приятелите от РО-Хасково и съответни-
те ТО, бяха поздравени от председателите 
Красимир Альов и Кристина Григорова и 
получиха скромна почерпка от името на 
СГБ. След това се проведоха викторините, 
подготвени от Гинка Самунджи, секретар 
на	ТО-Градска	-	Пловдив	и	Дора	Хртисто-
зова, координатор на РО-Хасково. Тези, 
които отговориха правилно, спечелиха и награди, и аплодисменти. Пловдивската мла-
дежка организация в лицето на Боряна Топчиева приятно изненада с весели забавни 
игри, като за победителите също имаше предметни награди. А за всички спортни нату-
ри, без възрастови ограничения, имаше волейболни игри и игра на федербал. Във всеки 
кът на широката манастирска поляна имаше играещи и забавляващи се хора и деца. 
През последните часове до 18 часа се извиха кръшни хора и танци. Така всеки имаше 
удоволствието да се забавлява както му сърце иска. 

Денят,	който	премина	много	весело,	с	приповдигнато	настроение	и	вълнение,	че	се	
срещат стари приятели от далечни градове, приключи с безброй прегръдки, целувки и 
обещания за нови срещи. Един по един автобусите, микробусите и леките коли се от-
правиха по обратния си път олекнали от товара на провизиите, носени за пикника, но 
препълнени с жизненост и положителна енергия от смеха и закачките, шегите и игрите, 
танците и разходките,  разговорите и наздравиците. 

Тилка Кайрякова 
Снимки: Милена Гъркова  и Кристина Григорова

Съюзен живот
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В	Кърджали,	пред	близо	10	000	
зрители, в края на юни бе даден 
стартът	 на	 16-о	 издание	 на	фес-

Добрич	 е	малък	 град	и	от	 го-
дини съществува партньорство 
и приятелски взаимоотношения 
между НПО на и за хора с увреж-
дания. Всяка година общината 
в града финансира проекти на 
граждански инициативи в пол-
за на местната общност. За вто-
ри път от сдружение „Надежда” 
към СИБ, ни поканиха, заедно 
с участници от други НПО, да 
се включим за участие в техния 
проект „И аз мога”. Проектът се 
реализира под ръководството на 
УС на сдружението в лицето на 
председателя Олег Темелков и 

Отдавна се канех да ида на гос-
ти при Елена Няголова, членка на 
районната организация на глухи-
те	в	Дупница.	Поради	вродената	
си скромност, тя не е от активи-
стите на РО, макар да е тежко-
чуваща. За първи път чух за нея 
на изложбата, организирана от 

ръководството на организация-
та по повод 3 декември – тогава 
една от участничките се учуди 
защо не вижда изложени и нейни 
творби, а била майсторка… 

Изкуство

тивала на из-
куствата „Пер-
перикон	 2016”.	
Тазгодишната 
програма на 
това емблема-
тично събитие 
т р а д и ц и о н -
но включва 
межд ународ-
но участие, с 
различни теа-
трални спек-
такъла, като 
в различните 
дни има по 

няколко фестивални събития. 
На 25 юни се състоя традицион-

предоставя възможност за твор-
чески изяви на хора с уврежда-
ния. И понеже самият Темелков е 
много добър художник, беше да-
дена възможност за изява в тази 
област. 

Проектът се осъществи в 
рамките на три дни, от 1 до 3 
юли, под вещото ръководство 

на Олег Темелков и художнич-
ката Вирджиния Стоянова. В 
ранната прохладна утрин на 1 
юли се събрахме с другите учас-
тници в градски парк „Свети 

Така в един топъл юлски сле-
добед стоях в очакване пред пра-
га на дома й. Отвори ми съпругът 
й, който ме преведе през потъна-
лия в цветя и зеленина двор към 
вътрешността на къщата. И след 
обичайните поздрави и прегръд-
ки, Елена ме поведе през къщата 
из стаите, за да видя и снимам 
творбите й, които красяха стени-
те на уютния й дом. 

Коя е тя, че да пиша за нея във 
вестника ли? Родена на 22 март, 
1943 г., Елена е коренячка дупни-
чанка. Запознали се с  мъжа й  на 
„стъргалото” – едно време така 
казвали на централната улица, 
където младите хора се разхож-
дали привечер при хубаво време. 
Там, на стъргалото, се харесали 
и макар той да бил от северния 
край на България – прилегнал 
на сърцето й и останал в него… 
Родили се синовете. За зла участ 
– загубили трагично големия, 
Александър. Именно след жес-
токата загуба една зима в нея се 
отключва талантът – започнала 
да извайва върху дървото с дле-
то това, което й диктувала душа-
та… За по-малко от две години 
и половина стените в дома им се 
напълнили с какви ли не резби – 
на светци, на приказни змейове, 
на чудни девойки, разни маски… 
Работела предимно през зимата, 
когато дните са къси а вечерите – 
много дълги. 

- В рода ни нямаме нито рез-
бари, нито художници. – казва 
Елена.  - Единственият, който 
правеше разни неща от дърво, 
беше Сашо. Работеше като гор-
ски и при обиколките из горите, 
все намираше някое интерес-
но парче дърво, от което после 
правеше поредната чудесия. 
Кой знае, може би именно него-
вият дух да се е пренесъл някак 
в мен – ей-тъй, както си седях, 
потънала в тъга и нещо ме на-

ният хепънинг на „Перперикон”, 
където публиката участва пряко 
в случващото се събитие. Тема-
та тази година е „Перперикон 
– потомците”. В него участваха 
автори, свързани по някакъв на-
чин с Кърджали, които работят 
в различни сфери на изкуството 
- художници, приложници, зана-
ятчии, писатели, поети и около 
150	 артисти	 в	 един	изключител-
но впечатляващ спектакъл на 
НАТФИЗ. Хепънингът започна в 
20	часа	в	подножието	на	„Перпе-
рикон”. 

В първия ден на фестивала в 
Дома	на	 културата	 бе	 открита	 и	
изложбата	на	Арт	галерия	„Дар”,	

Георги”. Беше ни предоставена 
възможност да си изберем част 
от пейзажа, който да претворим 
в картините си. Изборът не беше 
лесен, поради това, че паркът е 
изумително красив по това време 
на годината, с големия по площ 
розариум, изпълнен с различни 
цветове и уникален аромат. След 
инструкциите на художничката, 
всеки си избра подходящо място, 
снабден с професионален ста-
тив, платно и маслени бои. По-
неже преди шест години бяхме 
участвали в също такъв проект, 
вече стартирахме по-смело. И за 
няколко часа се потопихме в ре-
лаксиращо преживяване - да съ-
зерцаваме и да творим красота, 

кара да потърся парче дърво 
и да започна. В този зимен ден 
сякаш се родих отново – докато  
дълбаех дървото и лека-полека 
мъката и тъгата отстъпиха и ме 
обзе спокойствие…

Елена работи на масата в кух-

ничката им. И всичко прави на 
ръка, с длето.  Постепенно се сдо-
била с дърводелски инструменти, 
научила се и да рисува предвари-
телните проекти на това, което 
иска да извае на дървото, за да му 
вдъхне живот. Вече е опознала и 
характера на различните дървета 
– разбрала, че не всяко дърво ста-
ва за резба. И в зависимост от ро-
дилата се в главата й идея, избира 
и дървото – орех, череша, круша, 

Ваня петкова с участие във фестивала „перперикон”
в която свои творби имаше и 
групата на кърджалийските ху-
дожници.	 СРЕД	 ИЗЛОЖЕНИ-
ТЕ КАРТИНИ И СКУЛПТУРИ 
БЯХА И ТЕЗИ НА ВАНЯ ПЕТ-
КОВА,	 ХУДОЖНИЧКА	 С	 УВ-
РЕДЕН	СЛУХ.	 	Експозицията	на	
изложбата беше през цялата сед-
мица и е посетена от всички гос-
ти на фестивала.

С всяка година интересът 
към този фестивал се увеличава 
и главният организатор Петър 
Савчов споделя пред медиите, 
че при откриването на първия 
фестивал в Кърджали е имало 
само един хотел, а сега са цели 
54. Тогава „Перперикон” е бил 

без да имаме художническа дар-
ба или наклонности. Вирджиния 
обикаляше през цялото време 
край нас и даваше насоки, пра-
веше корекции. Не усетихме как 
след часовете под жаркото стиг-
нахме до крайния резултат, който 
надмина очакванията ни! 

Но не по-малко по важност 
беше приятелската атмосфера 
между всички нас, хора с ув-
реждания от града ни. Искрено 
се надяваме това да продължи в 
годините! След приключване на 

дъб, бук… Ос-
новните теми, 
върху които се 
е съсредоточи-
ла, са свързани 
или с христи-
янската рели-
гия и светците 
й, или пък с 
екз отичните 
маски от други 
страни. А до-
казателство, че красотата се раж-
да от сърцето, не от скъпи мате-
риали, са именно изработените 
от нея маски, в които е вградила 
малки цветни минерали и камъ-
чета с различна форма, които им 
придават неповторима уникал-
ност.

- Резбата даде не само покой 
на изсъхналата ми от мъка душа 
– продължава Елена. – Тя ми по-
могна отново да намеря себе си, 
да продължа напред. 

Възрожденският дух, с който 
е пропита 
цялата й 
къща, също 
п р о з и р а 
в резбите 
й. Явно, е 
водещ, за-
щото дори 
под навеса 
отвън все 
още стоят 
чановете, чантата на сина й, и го-
лемият надпис „Хъшове”, резбо-
ван от него…

- От светостта на възрож-
денците всички вкъщи посяхме 
хубост и в душите си – усмихва 
се Елена в отговор на моите въз-
хитени възклицания при вида 
на толкова добре поддържаното 

дървено стълби-
ще, което ведна-
га ми напомни за 
една къща-музей 
в Батак. – Без да 
съм учила или 
завършила спе-
циално дърво-

световно неизвестна дестинация 
и с тази цел са дали началото на 
традицията с фестивалните дни - 
за социализация и за реклама на 
древния град, който бил известен 
единствено на неговите изследо-
ватели и на част от археологиче-
ската гилдия в страната. 

Днес	 „Перперикон”	 се	 радва	
на интерес от цял свят. В годи-
ните, с напредването на разкоп-
ките и постоянния туристически 
интерес, самият археологически 
комплекс стана водещ, но фес-
тивалът е единственият, който 
свързва древното със съвремен-
ното живо изкуство в неразрив-
на връзка и затова фестивалът 
има и ще продължава да има го-
лям успех.

Петра Ганчева

проекта на платната ще бъдат 
сложени рамки и ще бъдат из-
ложени в картинната галерия в 
града ни, за да могат повече доб-
ричлии да се запознаят с неподо-
зираните възможности на хората 
с увреждания и тяхното желание 
за развитие. Благодарим от сърце 
на председателя на сдружението 
г-н Темелков, че винаги е прия-
телски настроен към нашата ор-
ганизация и ни покани да споде-
лим това преживяване заедно!

Петя Митева

делство, усещам отвътре как ми 
идва отръки. Колкото и да ми е 
изморено, дойде ли ми идея и се 
захващам, не знам дори откъде 
ми идват сили. И макар да каз-
ват, че дърводелството е потом-
ствен занаят, при мен не е така. 
Но, все пак, имам чувството, че 
както в синовете, така и в мен е 
прескочил ген от някой далечен 
прародител, защото имаме  дар-
бата да рисуваме добре. Това ми 
помага при рисуването на пред-
варителните скици за различ-
ните детайли. Най-интересното 
е, че правя всичко с радости и 
желание.  

След снимките в къщата 
заснех и част от двора. Елена ми 
разказва, че на времето буквално 
е бил удавен в цветя и ми показва 
една снимка, на която тя сама-
та едва се вижда сред огромния 
пъстър цветен килим. Вече й е 
трудно с поддържането и на дво-
ра, и на къщата, но продължава 
да се грижи за тях, защото духът 
й е жаден за красота и уют. Може 
би именно затова се е извисил 
високо-високо, намерил себе си в                                                    
изваяното с длето дърво… 

Петра Ганчева 

Вълнуващо докосване до изкуството

Да намериш себе си в резбата
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В ранната утрин  на 17 юни 
2016	г.	34	ентусиасти	от	територи-
алната  организация на глухите в 
Монтана, съпроводени от близки  
и  приятели,  потеглихме  на ек-
скурзия  с маршрут: 
Монтана  – Турну 
Северин, Румъния; 
Кладово, Сърбия; 
Неготин, Монтана.   
Прогнозата на  си-
ноптика Eмил Чола-
ков   за „адска жега” 
не ни  смущаваше. В  
автобуса  климатикът 
работеше и настрое-
нието бе приповдиг-
нато. На граничните  пунктове  
минахме безпрепятствено.

Първият град от маршрута 
ни бе Турну  Северин. Градът е 
известен	 още	 с	 името	 Дробета		
и  се счита за най-старото рим-
ско селище на територията на 
днешна Румъния. Градът е осно-

В	 80-годишната	 история	 на		
нашата организация  има много 
културни изяви  и забележител-
ни успехи в танцовото, панто-
мимното, драматично – театрал-
ното изкуство, художественото 
слово и песенното изпълнение с 
мимика и жест.  Успехи, чрез кои-
то нашите съюзни членове макар 
и лишени от слух, убедително  
се доказваха като  талантливи 
и пълноценни личности пред 
гражданското общество.

Месец юни 1957 е датата, кога-
то започва  летоброенето на лю-
бителското художествено твор-
чество  на нашите хора. Тогава се 
провежда първият  републикан-
ски преглед  на това творчество.  
И първите колективи  - танцови 
и театрални, които  се изявяват 
са тези на  РО-София, Пловдив 
и Варна. Есента на същата го-
дина  започва   и колективът на 
РО-Горна Оряховица. С всеки 
нов национален преглед, който 
се провежда без прекъсване на 
две години, се увеличава участи-
ето на съставите от останалите 
ни дружества. За да се стигне до  
юбилейния	ХХ	преглед	през	2003	
г.	и	2015	г.,	до	двадесет	и	шестия	
фестивал, с хубавата надежда да 
продължават  и в бъдните го-
дини. Защото тези прегледи са 

ван от унгарския 
крал Ласло Първи 
и се намира сре-
щу  сръбския град 
Кладово на река 
Дунав.	 В	 средата	
на града се изди-
га кула, част от 
крепост, строена 
през 13 век и дава 
двойно име на гра-
да	(от	турн	–	кула).		
От	 16	 май	 1972	 г.	

градът официално се нарича с 
двойното	 име	 Дробета	 -	 Турну	
Северин. Край града има голям 
корабостроителен завод, в кой-

то се строят морски и речни ко-
раби; има още работещи  заводи 
за вагони, целулоза, дървопре-
работване, месокомбинат, фа-
брика за бонбони и др. Красива 
сграда от 19 век е предоставена 
за	 Дворец	 на	 културата.	 	 Музе-
ят има няколко отдела – архео-

логия, фолклор, 
етнография, при-
родонаучен отдел 
за пролома Же-
лезни врата. На-
ричат града още 
и Град на розите. 
Те красят гради-
ните, парковете и 
алеите. В центъра 
има два разкошни 
фонтана, които 

нашата гор-
дост, с кои-
то СГБ ос-
нов ат ел но 
се гордее. И 
защото ар-
тис ти чни-
те състави 
на нашите 
дру же с тв а 
бяха лице-
то не само 
на СГБ, но 
и на наша-
та родина 
Б ъ л г а р и я 
пред нашата 
и междуна-

родната общественост.
И нека всяка наша районна 

организация сама да разкаже на 
страниците на нашия вестник, 

с думи и съхранени снимки за 
своите  състави – танцови, пан-
томимни, драматични и песенни. 
За всеотдайните ни самодейци 
– за да не се забравя  направено-
то от тях и да се припомня  като 
много положителен пример за 
младите ни съюзни членове, за-
щото именно изкуството е, с  кое-
то  се доказваме, че  не чуваме, но 
можем!

Днес	ще	ви	разкажа	за	софий-

впечатляват и с удоволствие по-
седнахме на пейките около тях.  
Имахме достатъчно време за раз-
глеждане на картинна галерия и 
пазаруване.

След  3 часа потегляме  към гр. 
Кладово. Пътувахме по поречи-
ето	 на	 Дунав	 през	 Национален	
парк	„Джердап”	(Железни	врата)	
–	 пролом	 на	 река	 Дунав,	 който	
представлява най-голямата реч-
на клисура в Европа. Намира се 
на границата между Румъния и 
Сърбия. Имахме време за крат-
ка фото пауза на най-красивото 
място от пътя.  Към 17 ч. прис-
тигнахме  в Кладово. Градът се 
намира	 на	 250	 км	 от	 Белград,	 в	
близост са разположени много-
бройни културни и исторически 
паметници - останки от моста на 
Траян и Траянова врата, римско-
то	 укрепление	 Диана,	 крепостта	
Фетислам... Настанихме се  в хо-
тел	„Джердап”.	Хотелът	се	нами-
ра	на	 самия	бряг	на	река	Дунав,	
в центъра на Кладово. Всички 
стаи	са	с	изглед	към	Дунав	и	към	
отсрещна Румъния.  За наша все-
обща изненада на входа персона-
ла ни посрещна с голяма погача, 
питиета  и  безалкохолни напит-
ки.  Имахме време за разходки, 
посещение на музей и магазини 
по избор.  

И в Румъния,  и  тук в Сърбия, 
се запознахме  с  братя по  съдба. 
Уверихме се, че за жестовия език  
прегради няма. Сприятелихме 
се със семейство от Кладово и 
прекарахме няколко часа заедно.  
Вечерята  бе в същия хотел - на 
шведска маса с храна  и  питиета  
до насита, всичко беше включено 
в цената. Свириха ни  три  музи-
кални  състава  и  купонът  про-
дължи  до  4 сутринта.  В  9 ч. от-
ново ни очакваше  шведска  маса  
с обилна храна за закуска, мляко, 

ския танцов състав, който повече 
от	 20	 години	 разнасяше	 слава-
та на България и на български-
те глухи по света. Летописът на 
този наш състав е внушителен: 
1959 г. СГБ отбелязва 25 години 
юбилей с тържествен концерт на 
софийския танцов състав. Пак 
той  създава празничната атмос-
фера по времето на V конгрес 
на	СГБ	през	1963	г.	След	това	се	
зареждат:	 1967	 г.	 участие	 в	 кул-
турните програми на V конгрес 
на СФГ във Варшава; 1971 г. на 
VІ конгрес на СФГ в Париж; 1987 
г. на Х конгрес в Хелзинки; 1995 
г. – на ХІІ конгрес във Виена. С 
вихреното си и шеметно изпъл-
нение на нашите темпераментни 
народни танци, софиянци вдига-
ха на крака хилядите присъства-
щи  делегати от цял свят, които 

изпълваха кон-
гресните зали и 
бурно ги апло-
дираха. Това  
трудно може 
да се опише, 
то трябва да се 
види и  съпре-
живее! И ние, 
присъстващите 
на техните кон-
церти българи, 
изтръпвахме от 
вълнение и гор-
дост! Освен  с 
участието си в 
тези конгрес-
ни културни 
програми, къ-

дето получаваха винаги първите 
награди, софийските танцьори 
имаха и още много други участия 
и гостувания – като напр. в Юго-
славия, Русия, Турция, а накрая и 
в САЩ!

Но кулминацията на танцо-
вото изкуство на българските 
глухи дойде през 1979 г. по време 
на тържественото откриване  на 
VІІІ конгрес на СФГ на 23 юни 
1979 г. във Варна. Когато внуши-

турско  кафе, чай и безалкохолни 
напитки.  Бяхме уморени, но на-
строение не липсваше. Не бяхме 
гладни, но похапнахме.  

След закуската отново се раз-
ходихме из града. Съвсем набли-
зо беше зеленчуковият пазар с 
изобилие от вкусни плодове, зе-
ленчуци, мляко, сирене,  яйца…
Пред хотела ни чакаше сръбското 
семейство, с което се запознахме 
вчера. Бяха дошли  да ни изпра-

тят и си разменихме  адресите за 
връзка с обещанието да се видим 
во скайп.  Беше много трогателно 
и мило. 

Към	 10	 часа	 потеглихме	 за	
Неготин. Градът е  разположен 
близо до границата с България и 
е главен град на областта Него-
тинска Крайна, част от Тимош-
ко.	Населението	на	града	е	17	762	
души, от които значителен брой 
власи. Тук посетихме музея на 
хайдут Велко, който се намира в 
сграда, построена  през 19-ти век 
– дворецът на княз Тодор. Експо-
зицията е посветена хайдут Вел-
ко, герой от времето на Първото 
сръбско въстание и съдържаше 
оръжия, предмети и мебели от 

телната  гимнастическа и танцова 
композиция  от  глухи ученици и 
160	танцьори	от	всички	наши	РО				
вдигна на крака присъстващите 

в огромната зала на варненския 
дворец на културата. Сълзи на 
възторг и възхита бестяха в очи-
те  на всички, когато на финала 
20	малки	момиченца,	 	 в	шопски	
носии, удряйки крак  заедно с го-
лемите танцьори сложиха край  
на това невиждано дотогава в 
света  изпълнение на глухи хора! 

Овациите и акламациите нямаха  
край…

За тази слава на България и 
на българския съюз на глухите 
допринесоха и софийските ни 
танцьори, чийто  имена не тряб-
ва да се забравят, а трябва да се 

деветнадесети век и експонати. 
Имахме достатъчно свободно 
време за пазаруване и отмора 
сред многобройните цветни алеи 
и сенниците пред кафенетата в 
центъра на  Неготин. 

Следобед си тръгнахме. Ми-
нахме през с. Кубишница. Оста-
нахме очаровани от  красивата 
и впечатляваща архитектура  на  
къщите в селото. Такава красо-
та не бяхме виждали другаде. 

Екскурзоводката  ни обясни, че 
това е най-богатото сръбско село. 
Жителите са работили в чужби-
на, пък и земята е много плодо-
родна. 

Не след дълго безпрепят-
ствено минахме границите. Във 
Видин и Лом  оставихме  група 
приятели  и продължихме  към 
Монтана. Бяхме доволни от из-
брания маршрут и приятните 
преживявания. На сбогуване 
благодарихме  на екскурзовод-
ката и шофьора и си пожелахме  
здраве  и още много такива нови, 
интересни  екскурзии.

Снежана  Атанасова,  
сътрудник на  ТО на глухите в 

Монтана

помнят с  преклонение и благо-
дарност.	От	жените	–Донка	Вел-
кова, Мария Стайкова, Виолета 
Йорданова,	Елисавета	Георгиева,	

Магдалена Га-
нева, Сена Лю-
бенова, Мария 
Николова, Еми-
лия Илиева, 
Емилия Тодо-
рова,	 Дафинка	
С т е ф а н о в а , 
Нели	 Думова,	
и Веска Емило-
ва. И мъжете – 
Методи	 Дешов,	
Веселин Жечев, 
ГеоргиТодоров,  
Велко Велков, 
Петър Желе-
заров, Андрей 

Николов, Севдалин, Красимир 
Калинов, Никос Бахчеванидис, 
Стефан,	 Димитър	 Златев	 и	 Ата-
нас Гогулев. Защото благодаре-
ние на техните многодишни все-
отдайни  и доброволни усилия 
под ръководството на професио-
налните им художествени ръко-
водители като Петър Григоров, 

Величко На-
ков	 и	 Димитър	
Колчев, които 
идваха при нас 
от прочутите 
български дър-
жавни ансамбли 
за народни тан-
ци, достигнаха 
високо профе-
сионално ниво 
на изпълнение, 
въпреки лип-
сата на слух. 
И са един при-
мер, достоен за  

подражание от нашите млади 
съюзни членове, които всички 
очакваме, че ще продължат  за-
почнатото от тях за славата на 
българските глухи по света.      

Миряна Мошева

на  екскурзия  в  румъния   и  Сърбия

танцовият състав на  ро-СофияСПОМЕН ОТ МИНАЛОТО
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спорт на глухите и председател 
на Общоруската организация на 
глухите	(ВОГ).

В работата на сесията взеха 
участие официалните предста-
вители	на	над	160	страни,	които	
участваха в избора на новите чле-
нове  на Комитета по правата на 
хората с увреждания. Гласуване-
то беше тайно и от 18-е номини-
рани бяха избрани 9 нови члено-
ве. Сред тях бе Валери Рухледев, 
който получи 89 гласа.

В резултат на тези избори за 
първи път в историята на ООН 
глух човек става член на Комите-
та на ООН по правата на хората с 
увреждания.

С този избор световната об-
щественост отдава дължимото 
за приноса и заслугите на Валери 
Рухледев в защита на правата на 
хората с увреждания.

Подготви: Петра Ганчева

О т 
14 до 15 
юни в 
Ню	 Йорк,	
САЩ се 
с ъ с т о я 
9-а сесия 
на Кон-
ф е р е н -
цията на 
с т р а н и -
те-членки 
по Кон-
венцията 
за пра-

вата на хората с увреждания се 
състоя. На нея се проведе избор 
на девет членове на комисията за 
правата на хората с увреждания 
(КПХУ),	 които	 да	 заменят	 тези,	
чийто мандат изтича на 31 декем-
ври	 2016	 г.	 Сред	 номинираните	
бе и Валери Рухледев, президент 
на Международния комитет за 

бъде използвана в специалното 
издание на асоциацията, както и 
ще бъде разпространена в сред-
ствата за масова информация.

Повече информация може да 
намерите в уебсайта: 

www.deafmagic.weebly.com
Президент  на организацион-

ния комитет на ХVI световен 
фестивал на глухите илюзионис-
ти е Vilius Glusokas, председател  
на Културния център на глухите 
в гр. Паневежис, Литва.

Йорданка Димитрова

Глухите илюзионисти и фокус-
ници от цял свят ще се съберат за 
своя Световен фестивал от 4 до 
11 септември в град  Паневежис 
в Република Литва.

На всички, които са готови 
да участват, ще бъдат изпратени 
формуляри за кандидатстване 
от организационния комитет на 
фестивала.

Очаква се те да дадат и богата 
информация за своята страна и 
за условията, в които се обучават 
и работят. Тази информация  ще 

ХVI световен фестивал на глухите 
илюзионисти и фокусници

копривщица - за трети път  
домакин на съюзен събор

От стр. 3
За тези, които никога не са 

виждали Копривщица, а и за ня-
когашните останали живи учас-
тници в предишния събор турис-
тическите маршрути „Пътеката 
на здравето” и „Тракийски моги-
ли”около Копривщица сигурно 
ще представляват интерес.  Те са 
леки за преход и не отнемат пове-
че от час, час и половина, и не са с 
голямо натоварване.

„ПЪТЕКАТА НА здРАВЕТО” 
Тя е все така примамлива с 

красивите си гледки и по це-
лия маршрут има разположени 
спортни съоръжения – лосто-
ве, халки, дървени успоредки и 
др. Пътеката започва от къща-

та-музей Найден Геров, минава 
се отляво на къщата и на пър-
вия разклон се поема по дясната 
улица	 –	 Догановата.	 Тя	 води	 до	
малко	 площадче	 с	 Догановите	
къщи – архитектурен ансамбъл, 
един от забележителностите на 
града. От площадчето се поема 
по лявата улица и се стига до 
друго площадче с красива чеш-
ма, наречена „Райновец”. Тук на 
мястото, наречено още „Жупа”, 
според една от версиите за съз-
даването на града, са били пър-
вите постройки на Копривщица. 
В края на града, след последните 
къщи, в подножието на стръмен 
склон започва маркировката – с 
боя и указателни табели. Оттук 
възможностите са две – да се по-
еме по маркировката и да се оби-
коли стръмният склон, като се 
мине по малко по-полегата, но не 
добре утъпкана пътека или да се 
тръгне по самия склон, по голям, 
но стръмен горски път. И двата 
варианта водят до върха на скло-
на, в началото на поляните на 
местността „Войводенец”, където 
се провежда ежегодният нацио-
нален фолклорен събор. От това 

място поемат два маршрута – 
„По хайдушките пътеки” и „Пъ-
теката на здравето”, обозначени 
с указателни табели. В града се 
влиза по калдъръмен път по ул. 
„Ралчо Войвода”, коятоа води до 
познатите места от началото на 
маршрута. В случай, че маршру-
тът се използва само за разходка, 
без да се ползват спортните уре-
ди, преходът отнема малко пове-
че от час при бавно и спокойно 
ходене. 

„ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ”
Маршрутът започва от края на 

града при изхода за гр. Стрелча и 
Пловдив. Трябва да се стигне го-
лям хотелски комплекс на десния 
бряг на реката, бившето СБА, 
подминава се и се завива вля-

во. Пътят минава 
между хотелския 
комплекс и мандра 
и от асфалтов пре-
минава в почвен 
точно в подножи-
ето на стръмен 
склон. Това е и 
изходната точка 
за покоряването 
на връх Богдан – 
надясно. Пътят за 

„Тракийски могили” е по скло-
на нагоре. И двата маршрута са 
обозначени с табели и цветна 
маркировка. Пътят върви по 
стръмен склон, през борова гора. 
Колкото по-нависоко се изкачва 
човек, толкова по-хубава гледка 
се разкрива към града и околно-
стите. След излизането от гората, 
покрай пътя се виждат ливади и 
картофени посеви. Веднага вля-
во се вижда и параклисът Свети 
Спас. Той е разположен в най-да-
лечния край на нива с картофи, 

в малка борова горичка. Около 
параклиса е обособен кът за по-
чивка. 

Самата могила се намира в 
малка борова гора, обозначена е 
с плоча. За да се продължи към 
Копривщица, ако сте с лице към 
могилата трябва да тръгнете на-
дясно. От тук пътят започва да 
се спуска, преминава главно през 
обширна борова гора и ходенето 
е по-леко и много приятно. Към 
края на маршрута пътят минава 
покрай	 гроба	 на	 Иван	 Джарта-
занов - един от хората, засадили 

красивите борови гори около 
Копривщица. След това място 
пътят завива на ляво и се спуска 
по каменни стълби към Арнаут 
махала. 

Копривщица е  малък град, 
разположен в Същинска Средна 
гора по поречието на р. Топол-
ница. Забележителен и уникален 
исторически резерват, със своите 
калдъръмени улички, с боядиса-
ните в ярки цветове къщи с прос-
торни чардаци и големи стрехи, с 
високопланинската си природа, 
тя пленява със своята неповто-
римост. В този град са родени 
много българи, отдали живота си 
на Родината. Историците нямат 
единно мнение за това 

КАК Е ВЪзНИКНАЛ ГРАд 
КОПРИВЩИцА

Има няколко интересни тео-
рии: 

ПРЕДАНИЕ	 ЗА	 ЖУПАТА	 -	
предполага се, че старите пътища, 
свързващи градовете Златица, 
Пирдоп и Клисура със Стрелча и 
Панагюрище се кръстосвали на 
мястото на днешна Копривщица. 
Поради благоприятните природ-
ни условия, в района се заселило 
едно старобългарско семейство 
със своите стада – така наречена-
та „жупа”. Те поставили началото 
на ново селище. В подкрепа на 
тази теория е и фактът, че част 
от Ламбовската махала и днес се 
нарича Жупата.

БОЛЯРКАТА ОТ РИЛА - ня-
кога една млада жена се заселила 
на мястото на днешна Коприв-
щица. Местността й се сторила 
подходяща за отглеждане на до-
битък и тя заминала за Едирне 
(Одрин),	за	да	измоли	от	султана	
ферман, с който станала владе-

телка на Копривщи-
ца. В този ферман за 
първи път султанът 
нарекъл Копривщица 
„Авраталан” – „жен-
ска поляна”, название, 
което след това често 
се използвало от тур-
ците..

ГРАД,	 СЪЗДАДЕН	
ОТ БЕЖАНЦИ - съ-
ществуват и предпо-

ложения, че след падането на 
България под турска власт в 
местността се заселили бежанци 
– потомци на големи български 
родове, търговци, скотовъдци 
със стадата си. Сред тях били 
трима овчари – Ламбо, Тороман 
и Арнаутин. 

ИМЕТО КОПРИВЩИцА   
Както няма достоверни све-

дения за възникването на град 
Копривщица, така няма и един-
на теория за произхода на името 
му. Едно от твърденията се осно-

вава на предположението, че в 
града се добивал железен пирит. 
Остарелите названия на руда 
и рудник са „рупа” и „рупище”. 
Доказателствата	за	наличието	на	
рудодобив в града не са много, но 
има документи, в които се споме-
нава връзката на Копривщица с 
рудата. Възможно е тя да е прене-
сена от друго място - в миналото, 
на ежегодно провеждан пана-
ир, копривщенци били нарича-
ни „купците” и при съчетание 

на „рупа”, „рупище” и „купци” 
се образували названия, много 
близки до днешното име на гра-
да. „Куп речици” - местността, 
в която се намира Копривщица, 
е прорязана от много поточета 
и реки. От това „скупчване” на 
рекички може и да произлиза и 
името на града. „Коприва” - по-
ради богатата на вода местност 
и подходящия климат в Коприв-
щица и около нея вирее много 
коприва. Приликата на името на 
това растение с името на града е 
в основата на една от теориите за 

произхода на названието на Коп-
ривщица.

В самата Копривщица има 
много ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
и за един ден трудно могат да се 
видят всичките наведнъж. Сред 
тях са Ослековата къща, Люто-
вата къща, музей „Тодор Каблеш-
ков”,	 музей	 „Димчо	 Дебелянов”,	
музей „Георги Бенковски”, му-
зей „Любен Каравелов”. Интерес 
представляват църквата „Свето 
Успение Богородично”, съгра-
дена през 1817 г. на мястото на 
стар храм и църковният храм 
„Св. Николай”, издигнат през 
1842-1843 г. В града освен стари-
те къщи и прекрасната природа, 
туристите могат да разгледат и 
над четиридесет чешми, строени 
през различни периоди от исто-
рията на Копривщица. Едни от 
най-старите чешми са Беневската 
и Чалъковата.

Друга	 забележителност	 са	
копривщенските мостове. Много 
са сводестите каменни мостове, 
издигнати над малките рекич-
ки и дерета, които се вливат в 
р. Тополница. Най-популярен е 
„Калъчевият мост”, известен и с 
името „Първата пушка”. Тук през 
1876	 г.	 е	 прозвучал	 първият	 из-
стрел, който дал началото на Ап-
рилското въстание на българите, 
борещи се за освобождение от 
османско владичество.

Представяне на града и  
околностите: Петра Ганчева

ДО	Г-Н	ВАЛЕРИЙ	РУХЛЕДЕВ,
ЧЛЕН НА КОМИТЕТА НА ООН ПО 
ПРАВАТА	НА	ХОРАТА	С	УВРЕЖДАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТ	НА	ВОГ	И	НА	МКСГ,	
ЧЛЕН	НА	СЪВЕТА	НА	ХУ	НА	РФ																										

уВажаеМи Г-н руХЛеДеВ,
Приемете най-искрените поздравления от името на ръководството на Съюза на глухите в Бъл-

гария и лично от мое име по повод избирането Ви за член на Комитета на ООН по правата на 
хората с увреждания.

С този избор световната общественост, към която се присъединяваме и ние, отдава дължимото за 
Вашия принос и заслугите Ви в защита на правата на хората с увреждания.

С  активната Ви подкрепа и непреклонност в отстояване интересите на хората с увреден слух Вие 
допринасяте значително за защита на правата на тази категория граждани в цял свят.

Убедени сме, че в качеството си на член на Комитета на ООН и занапред ще бъдете верен и истин-
ски приятел не само на хората с увреден слух, но и на всички хора с увреждания на Земята.

Желаем Ви здраве, сили и много успехи в благородната Ви дейност!

С уважение,  
    Николай Нинов,  
    председател на СГБ Управителен съвет на СГБ
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В тазгодишния ултрамара-
тон - обиколка на Витоша с ко-
лела се включиха 2471 участни-
ци, което е истински рекорд. 
Сред тях беше и Георги Панта-
леев от София, с увреден слух. 
Георги, който десетина дни пре-
ди да се включи в обиколката, 
си е взел ново колело, успешно 
е финиширал, макар и да не е 
тренирал предварително и да 
е нямал солидната подготовка 
на повечето от колоездачите. 
Поздравяваме го от сърце за 
успеха и помолихме да разкаже 
за участието си в обиколката. 
Ето и неговия разказ:

В последно време стават все 
по-популярни спортовете пла-
нинско бягане и колоездене – с 
всяка изминала година броят на 
мероприятията, свързани с тях, 
се увеличава. Едно такова попу-
лярно състезание е обиколката 
на Витоша или накратко „Вито-
ша	100”,	заради	приблизителното	
разстояние	 за	 изминаване	 –	 100	
километра. Този маратон е една 
от най-масовите прояви, може 
би най-популярната за планин-
ско бягане и колоездене заради 
близостта до София и трасето за 
изминаване – около Витоша. Раз-
стоянието за изминаване е бли-
зо	 100	 км,	 има	 9	 подкрепителни	
пунктове по трасето, т. е. средно 
през	около	10	км.

Имах мерак да взема участие 
още преди 2 години, но по ред 
причини не успявах да се запи-
ша и да се включа. Тази година, 
броени дни преди да се състои 
обиколката, си взех ново коле-
ло и се записах. Обаче за тре-
нировки не ми остана никакво 
време, най-вече заради това, че 
съм баща отскоро. Въпреки това 
бях твърдо решен да участвам и 
бях сигурен, че ще се справя, но 
само ден преди обиколката пак се 
разколебах заради нечовешката 
жега, която се очакваше в деня 
на събитието – прогнозата беше 
за безмилостно слънце, пълно 
безветрие, а в равнините се очак-
ваха	между	35	и	40	 градуса,	 т.	 е.	

по трасето със сигурност щяха да 
надминат	 30-те.	Но	 стряскащата	
прогноза за времето не ме спря и 
устремен в съботната сутрин се 
отправих към старта пред рези-
денция	„Бояна”.	Стартът	бе	в	6.00	
ч. в събота, на 18 юни.

Като пристигнах, гледката бе 
непозната и удивителна за мен 
досега... - с две думи, море от ко-
лоездачи! Вече бях застанал на 
старта за тръгване – където и да 
погледнех - само колоездачи, не 
му се виждаше краят... Впослед-
ствие разбрах, че на старта са 
били	близо	1500	колоездачи,	а	са	
финиширали	успешно	над	1100.

Успях да проуча преди състе-
занието в интернет, че по трасето 
има три продължителни изкач-
вания: първото е още от самия 
старт	 до	 „Тихия	кът”	 (шосето	 за	
„Златните	 мостове”),	 второто	
– от с. Боснек до най-високата 
точка между селата Чуйпетлово и 
Ярлово, и третото – от последно-
то	село	до	„Ярема”.	Денивелация-
та за изкачване за всяко от трите 
изкачвания е приблизително ед-
наква	–	грубо	около	400	м.	

Въпреки липсата на подготов-
ка, бях решил да заложа на такава 
тактика, че да бъда максимално 
независим от задръстванията/
натрупването на колоездачи при 
стестенията след излизането от 
булеварда в Бояна и да карам 

бързо още от самото начало, за 
да измина възможно най-голямо 
разстояние, докато още е хладно. 
Приложих успешно стратегията 
въпреки лошата форма – бях на 
бариерата при яз. Студена още 
към 9 ч., т.е. нямаше и три часа от 
старта. Почти не съм чакал при 
задминаването на някой по-ба-
вен колоездач с изключение при 
стръмнината над с. Владая.

По асфалтовото шосе, което 
води до с. Боснек и с. Чуйпетлово 
забавих темпото - умората вече 
си каза думата успоредно със 
задаващата се жега. Слънцето 
беше високо и ни печеше силно. 
В пункта в село Чуйпетлово си 
направих по-дълга почивка, съ-
щото направих и в село Ярлово. 
Гледката към Рила от най-висо-
ката точка между двете въпросни 
села – местността „Смильо”, си 
заслужаваше, въпреки, че види-
мостта бе мътна заради мощния 
пренос	на	горещ	(и	прашен)	въз-
дух от Сахара. Последното про-
дължително изкачване – от Ярло-
во до „Ярема”, бе най-мъчително 
за мен. Това ми беше най-труд-
ният участък от обиколката, за-
щото добре знаех предварително 
от Google Earth, че там целият 
участък е само на открито. Ком-
бинацията от голяма жега, пълно 
безветрие, неподходящ терен за 
каране нагоре, само на открито и 
денивелация за качване от близо 
400	 м	 правеше	 задачата	 трудно	
изпълнима. Преди да потегля от 
пункта в Ярлово си казах: „Стиг-
на ли до Ярема – ще успея да 
финиширам!”	 Така	 и	 стана.	 До	
Ярема на практика само бутах 
колелото по нанагорнището, а и 
почти всички колоездачи правеха 
същото. На един завой встрани в 
тревата попаднах на изгубен те-
лефон. Взех го, но понеже самият 
аз не мога да говоря по телефон 
се заговорих с един друг колоез-
дач, който правеше почивка наб-
лизо на сянка под едно самотно 
дърво. С обяснението, че не мога 
да говоря по телефон го дадох на 
колегата да потърси в контактите 

някой близък на собственика на 
телефона, че той може да е набли-
зо и да търси телефона си в райо-
на. Колегата прие с удоволствие 
молбата и каза, че ще го направи. 
Продължих да бутам колелото 
с изгарящото желание колкото 
се може по-рано да се добера до 
хубавата и хладна яремска гора. 
Малко преди да стигна Ярема 
спрях за почивка. Един от пре-
минаващите покрай мен колое-
здачи се спря при мен и започна 
да ми благодари. За моя изнена-
да, той се оказа собственикът на 
загубения смартфон. Открил ме 
по състезателния ми номер - № 
4076.	Много	 се	 зарадвах,	 че	 се	 е	
намерил собственикът, а самият 
той бе много щастлив и усмих-
нат. Така трябва да си помагаме 
колегите, а не само да мислим за 
колко време ще завършим оби-
колката!

На следващия подкрепителен 
пункт „Брезите” също починах 
повече отколкото бе необходимо, 
но това беше най-хубавият пункт, 
защото се видях със семейството 
ми. Тази среща-подкрепа ми вля 
много свежи сили да завърша 
обиколката. От Железница до 
Бистрица карах внимателно по-
вече от обичайното заради голе-
мия поток от туристи, типичен за 
този участък. Справих се и с тех-
ническото спускане без да слизам 
от колелото си към Симеоново. 
Над	Драгалевци	имаше	малко	из-
качване, но го преодолях без да се 
наложи да бутам колелото. Като 
излязох на асфалта при Бояна, се 
включих в победоносното спус-
кане на висока скорост и успях да 
финиширам!

Бях щастлив и удовлетво-
рен... от много неща. Първо, че 
се справих с предизвикателство-
то, второ видях и научих много 
нови неща – и за колоездането, 
и за организацията, и за трасето 
– опознах го, понеже досега не 
го бях минавал, с изключение на 
участъка Железница – Бистрица.

Маркировката, направена спе-
циално	за	„Витоша	100”	бе	безу-

пречна и няма как да се загубиш, 
а организацията бе отлична!

Приятели, обръщам се най-ве-
че към тези, които обичат този 
спорт – колоездането, нямате 
никакви спънки да участвате в 
това мероприятие! Само не пра-
вете като мен – без подготовка и 
тренировки, защото така има го-
лям шанс да не финиширате, а и 
рискувате да получите контузии. 
За това аз си бях взел магнезиево 
олио и то даже влезе в употреба 
– при яз. Студена получих крам-
па на крака и с напръскване ми 
премина.

Заради големия брой колоез-
дачи се налага да се разминават, 
обаче на много места изпревар-
ването е невъзможно, заради га-
барита на пътеката. В тези случаи 
повечето колоездачи зад бав-
ния дават силен сигнал с думи 
или със звънец. Самият аз съм 
със слухов апарат и чувах тези 
сигнали и отстъпвах място на 
по-бързите колоездачи. Ето защо 
ние, колоездачите с увреден слух, 
трябва да подходим с повишено 
внимание от тази гледна точка, 
особено при спусканията, къде-
то рискът от сблъсък е по-голям. 
Много е полезно да се постави 
поне от лявата страна на корми-
лото огледалце за обратно виж-
дане. Не тежи изобщо.

Регистрацията за обиколката 
обикновено започва още в нача-
лото на април и таксата тогава е 
по-ниска. Седмица преди оби-
колката приключва записването. 
Всеки финиширал успешно по-
лучава медал.

След колоездачната обиколка 
имаше и такава за скороходци, 
в полунощ на същия ден беше 
стартът за тях.

Твърдо съм решил да участвам 
и догодина, този път подготвен. 
Ако има желаещи колоездачи 
с увреден слух да се включат - 
може да ме намерите във фейсбук 
за повече информация.

Георги Панталеев 
Снимки: авторът

Предизвикателството „витоша 100” ме наПрави щастлив

Лятото дойде. Време за пъ-
тешествия, за почивки. Когато 
тръгвате на пътешествие някъде, 
е добре да се информирате мъ-
ничко за мястото, накъдето сте 
тръгнали, за неговата история. 
Така например ние, които щяхме 

да пътуваме за Бодрум в Турция 
научихме, че населението на съ-
седката	ни	е	80	милиона.	Най-го-
лемият град е Истанбул - с 18 ми-
лиона население. На второ място 
е	 столицата	Анкара	 с	6	милиона	
население. И на трето място е 
град Измир с 4,5 милиона. Този 
град е с най-много изселници 
от България. Една от забележи-
телностите в Измир е часовни-
ковата кула, която е висока 25 
метра. Измир е и най-големият 
производител на стафиди и смо-
кини. В Турция минималната 
работна	заплата	и	пенсия	е	1,300	
лири. Трудовият стаж на турския 
граждани	е	20	години	и	на	45	го-
дини може да се пенсионира. Но 

отскоро законът за пенсионира-
нето е променен и в момента е 
както в България. Майчинството 
в Турция е платено само 1 месец. 
Страната	е	на	16	място	в	света	по	
икономика. Военната служба в 
Турция е задължителна. Мъже-
те трябва да отбият военната си 
служба	 между	 20-тата	 и	 30-тата	
си година. Ако не го направят, 
има големи глоби или могат да 
си наемат човек, който да ги за-
мести. Учениците в Турция за-
дължително трябва да имат стаж, 
за да могат да кандидатстват в 
университета. Заплатата, която 
взимат,	е	около	800	лири,	а	оста-
тъкът	от	1,300	лири	отива	за	пен-

сионерите.
Тръгнахме от Бълга-

рия за курорта Бодрум 
в Турция с автобус, тъй 
като бяхме голяма гру-
па хора с увреден слух 
– 37 души. Пристигнах-
ме рано сутринта по 
изгрев слънце. Хотелът 

беше хубав, направо фантазия - 
с басейн, бар, ресторант, детски 
кът, водна пързалка, сауна, фит-
нес зала и приятни стаи с изглед 
към Егейско море. 

Почивката ни започна много 
приятно с весели игри на пла-
жа. В сряда имахме организира-
на екскурзия с екскурзовод до 
забележителностите на Бодрум. 
Старото име на града е било Ха-
ликарнас. Населението в Бодрум 
е	 160	 хиляди	 души,	 като	 през	
летния сезон достига 1 мили-
он. Градът има много интересна 
архитектура - всички сгради са 
боядисани с бял цвят и са мак-
симум до три етажа. Интересно-

то в Бодрум е, че къщите нямат 
покриви, за да не плащат данъ-
ци. В Бодрум няма и подпочвени 
изворни води. Водата, която се 
използва, е преработена морска 
вода. В Бодрум през цялата годи-
на вали едва около 7-8 пъти. По 
време на нашата почивка темпе-
ратурата	на	въздуха	беше	30	–	40	
градуса, през нощта не слизаше 
под	30.		

А сега да ви разкажа за забе-
лежителностите, които видяхме 
- Портата на Миндос, амфитеа-
търът, вятърните мелници. Из-
вестната Порта на Миндос е един 
от двата входа на древния Хали-
карнас. Тя била част от здравите 
защитни стени на града и днес е 
единствената запазена. Цялата 
стена, построена от цар Мавзол 
през 4 в. пр. Хр., е била с дължина 
6	 километра.	През	 333	 г.	 пр.	Хр.	
Портата на Миндос се превръща 
в символ на една от най-батални-
те сцени от историята на мест-
ността. Войските на Александър 
Велики обграждат Халикарнас, 
битката е яростна, а жертвите 
- многобройни. Войската разпо-
лага дървени кули и катапулти 
точно срещу портата на Миндос. 
Войниците нахлуват в града и го 
сриват до основи. Сред руини-
те остава да стърчи единствено 
гробницата на Мавзол и част от 
входната порта. Александър от-
нема управлението на града от 
принцеса Ада и продължава пътя 
си	с	2500	войници,	оставяйки	зад	
гърба си само купчини камъни 
от предишната столица на древна 
Кария.	Днес	портата	на	Миндос	е	
сред най-значимите забележи-
телности за региона на Бодрум. 

Тя остава като доказателство за 
внушителните размери на Хали-
карнас и за славните години на 
цар Мавзол и Кария. Амфитеа-
търът е една от най-добре запа-
зените останки от миналото на 
Бодрум.	 Други	 археологически	
останки включват дорийски ко-
лони, руини, принадлежащи към 
храма на Арес, сегменти от древ-
ни колони, като всички са пръс-
нати из руините на Мавзолея на 
Халикарнас. Вятърните мелници 
са много древни постройки, те са 
функционирали до 1979  година - 
там местното население е мелило 
брашно.

Екскурзията ни включваше и 
две допълнителни посещения - 
във фабриката за кожения изде-
лия и в магазин за злато, сребро 
и различни скъпоценни камъни. 
Във фабриката за кожени изде-
лия имаше модно ревю на дам-
ски и мъжки якета, всички от 
агнешка кожа. Посещението в 
златарския магазин, в който ни 
заведоха, беше като разходка из 
съкровищница. Той беше един от 
най-големите магазини за злато 
и скъпоценни камъни - рубини, 
диаманти, ахати и там имаше го-
лямо разнообразие от различни 
видове бижута. Всеки вторник 
в Бодрум има голям пазар, на 
които се излагат всякакви видо-
ве стоки. Има сергии с различни 

подправки, чайове, локуми, су-
венири, чанти и др. В Турция е 
прието, когато ходиш на пазар, 
да се пазариш за цената. Ако не 
се пазариш, това се приема като 
обида за търговеца. 

На следващия ден имахме ор-
ганизирана екскурзия до остров 
Кос в Гърция. Пътувахме от Бо-
друм с ферибот до острова. Кос е 
островът, който е дал на света ба-

щата на медицината - Хипократ. 
На острова се намира дървото 
на	живота,	което	е	на	около	2	400	
години и е посадено от известния 
лекар. На острова може да посе-
тите крепостта на град Кос от 14 
век. 

Цялата група бе доволна от 
почивката, и заредени с много 
положителна енергия, всички се 
прибрахме в България. Надявам 
се следващата ни почивка да бъде 
с още по-хубави преживявания.    

Даниела Минева  
(организатор на екскурзията и 

ръководител на групата)

На почивка – като На почивка
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Човек се ражда, живее умира...
А след себе си оставя светла 
диря.
Човек се ражда с тръпка и 
надежда
и понася много, много мъка и 
тъга.
Понякога трудно се живее
в нормалното трудово ежедне-
вие.
Защото от малък аз не чувам
и трудно, трудно аз говоря.
Глухотата на ням не ми пречи.
Амбицията мен ме окрилява и 
дава сили.
Пълноценно аз се трудя, рабо-
тя, живея.
Малък принос и аз да дам.
Родино моя, мила и прекрасна!
Ние сме много мили и добри.
Честни, трудолюбиви и откро-
вени
Живеем със една надежда
Принос да дадем за нашата 
родина.

Г. Младенов, „Тих Труд” София 

Изпратиха ме да напиша очерк 
за човек от завода – добър работ-
ник, първенец. Естествено бе да по-
говоря с ръководството и то да ме 
насочи за кого да пиша. Секретар-
ката я нямаше, та влязох направо 
в директорския кабинет, от който 
доста силничко се чуваха гласове.

Заварих там един работник. Той 
прав пред бюрото, директорът прав 
зад	бюрото.	Директорът	каже	дума,	
работникът	–	две.	Доста	се	бе	изо-
стрил спорът, както казват „играта 
бе загрубяла”. Като влязох, прекра-
тиха. Заради мен ли бе – не знам, но 
работникът си тръгна. На изхода 
обаче, се обърна и рече: „Тая работа 
няма да я оставя. Така да знаеш”. И 
тръшна вратата.

Казах на директора за какво ид-
вам и го помолих да ми посочи чо-
век, за когото заслужава да се пише.

- Ето този, дето тръшна вратата - 
посочи уморено той. Чакай го след 
работа, разговаряй с него и няма да 
сбъркаш.

ЛАФОРИзМИ
Никой не може да набеди валяка 
в лошо поведение.
 * * * 
Злоезичниците имат две хубави 
качества – мазни са и любезни.
 * * * 
По-опасни от отровните гъби са 
само двойнствените хора.
 * * * 
Смехът е здраве, но не и за онзи, 
комуто се присмиват.
 * * * 
Любовните трепети разбиват 
сърцата и през най-дебелата 
кожа.
 * * * 
Не е намерен мехлем за кораво-
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ИЗДАТЕЛ:

Драки сърдечие.
   * * * 
Когато много ви обещават, наме-
рете сили сам да се справите.
 * * * 
Всяка радост може да бъде огор-
чена от една горчива дума.
 * * * 
Низостта няма ръст.
 * * * 
Между сто приятели има само 
един, който не ви завижда.
 * * * 
Тишината е най-простият прово-
катор на шума.
* * * 
Не контактувайте с откачени.

Митко Бръзицов

Помните ли колко обичахте га-
танките като деца? Имаше книжки 
с гатанки, предавания по телеви-
зията и какво ли още не. Повечето 
бяха лесни, но има и такива, които 
бяха истински главоблъсканици. 
Предлагаме ви да опитате да отго-
ворите на следващите 9 гатанки. 
Почти сме сигурни, че няма да ус-
пеете да познаете и половината.

1. Има много зъби, но нищо не 
яде. Що е то?

2. Кой говори всеки език?
3. Кое е това, което може да оби-

коли света, без да мърда от мястото 
си?

Първото лято в къщата ми 
най-неочаквано за мен, 55-годиш-
ното градско чедо, родено и рас-
ло-порасло в столицата, ми поднесе 
невероятни изненади. 

Едната: едни огромни - ама на-
истина огромни! - звезди, изпълни-

ли теменужносиньото небе над гла-
вата ми, заобиколили не по-малко 
огромната, сияеща в злато луна... 
Големи колкото юмрук, те при-
мамливо ме канеха да литна и като 
Малкия принц да намеря своята 
планета там някъде сред тях…

А от другата изненада очите ми 
се изпълниха със сълзи… Мигно-
вено, като в магия, се превърнах в 
малкото момиче, което там, в двора 
на баба на село, протягаше плахо 
пръсти към летящите мигащи свет-
линки край него – светулките!!! За 
последно	 ги	 видях	 като	 бях	 на	 10	
години – повече никога след това 
не отидохме при баба...

И ето... В онази топла лятна ве-
чер, с обляно в сълзи лице, стоях 

-	А	бе,	не	се	ли	страхуваш?	„Дра-
ка” ми се вижда.

- Страхувам се – вдигна рамене 
директорът. Но такива като него 
извадиха	завода	напред.	Дето	все	се	
ровят, все са недоволни, все мислят, 
че още може.

После ми обясни за какво е ста-
нала кавгата. Настоявал да избър-
зат със строежа на заводската дет-
ска градина.

- Такава ли била работата? Значи 
бърза да уреди децата си.

- Не ме разбра. И децата му, и 
внуците са минали тази възраст. 
Но си

 е такъв – „драка”. Но заслужава 
– затова ти го показах.

Очерка направих. Трудно, кол-
кото може да се вземе от десетина 
изречения и то взети в движение. 
Но останах доволен все пак. Защо-
то в тези десетина изречения много 
от истините на „драката” съвпадаха 
с истините на директора.

И защото за директора също 
чух, че е „драка”. Но го търпяха и го 
слушаха.

Слав Делиславов

9 гатанки за деца, които 
затрудняват и големите

Наше лято, дълго като вечност…

4. Кое е високо в началото и мал-
ко, когато остарее?

5. Как можете да хвърлите топ-
ката така, че да се върне в ръцете 
ви?

6.	Какво	е	това,	което	е	твое,	но	
обикновено го използват другите?

7. Може ли човек да не спи цели 
30	дни?

8. Какво е това, което може да 
отива нагоре и надолу, без да мърда 
от мястото си?

9. Има ли глава без мозък?
Подбра Петра Ганчева 

Отговорите на гатанките -  
на стр. 16

на терасата и като в някакъв сън 
гледах как в непрогледния мрак 
проблясваха една след друга те – 
светулчиците... В онази нощ, из-
пълнена с ухание на рози и ягоди, 
дъщеря ми каза: „Щурците тук сви-
рят толкова силно, че не мога да спя 
от тях...” За жалост, никога не съм 
чувала и не мога дори да си пред-
ставя как свирят щурчетата. Но 
затворила очи, видях един неверо-
ятен щурчовски концерт, на който 
слушателите, насядали в подножи-
ето на тревичките – разни буболе-
чици, калинки, паячовци с дебели 
и бели коремчета – гледаха захлас-
нати прегърналите се светлинки, 
поклащащи се в такт с музиката... 

Оттогава всяко лято, захлупи ли 
мракът дървета, лози и цветя, из-
лизам на терасата. Знам, че някъде 
там, приютени в тишината, светул-
чиците очакват първия акорд на 
най-младото и наперено щурче, за 
да затанцуват своя светлинен танц 
под звездите… 

Тези мигове, прекарани в непро-
гледния мрак, осветяван едва-едва 
от блещукането на грейналите ви-
соко-високо в небосвода звезди, 
с бавно изкачващата се по покри-
ва на отсрещната къща луна, ми 
припомниха	 стиховете	 на	 Дамян	
за лятото. И както той казва в тях, 
благодарното ми сърце ги запази 
завинаги в себе си и превърна ля-
тото във вечност…

Петра Ганчева

раф и режисьор, 
с редица награди 
в областта на теа-
тралното изкуство 
за	деца.	Дейности-
те се  реализираха 
съвместно с двама 
водещи актьори, с 
опит в подготовка 
на представления за деца. Заня-
тията бяха подпомагани от сур-
допедагог, който работи с децата 
по текстовата част и жеста. 

Проектът „Палечка” е разра-
ботен върху сюжет на Андерсен, 
любим детски писател, който по-
ставя темата за социалната спра-
ведливост и различието. Темата 
е пряко свързана с децата с увре-
ден слух, които също като Палеч-
ка, преминават през много изпи-
тания в търсене на своето място 
под	слънцето.	Друг	мотив	за	из-
бора на този автор, е че той е за-
легнал в задължителната учебна 
програма, именно поради общо-
човешките теми за неприемането 
на различието. Реализирането на 
театрален спектакъл на сцена-
та на един от най-популярните 
театри представящи творчество 
за деца, с участието на деца с ув-
реден слух,  постави съвсем ди-
ректно темата за приемането на 
различието по един детски, дос-
тъпен и забавен начин. Така пуб-
ликата, по един съвсем естествен 
и много въздействащ начин, ста-
на част от посланието на децата. 
Целевата група по проекта са 13 
деца с увреден слух на възраст 
между	6	и	15	години.	Броят	деца	
пряко кореспондира с планира-
ната дейност и оптималната въз-
можност за участие в нея, така че 
всеки да има еднаква по значи-
мост роля и възможност за се-
беизява. Основната потребност 
се обуславя от недостатъчните 
възможности за изявено участие 
на децата с увреден слух в соци-
алния живот заедно с техните 
връстници. Това е особено важно 
при формиране на тяхното лич-
ностно развитие, което е пред-
поставка за процеса на бъдещото 
им овластяване. Възпитаването в 
активно участие на децата с увре-
ден слух в публични събития, по-
вишава тяхната лична самооцен-
ка, а оттам и възможностите им 
за бъдеща житейска реализация. 

Поради естеството на увреж-
дането, децата с увреден слух 
макар и в голямата си част ин-
тегрирани в масови училища, 
изпитват сериозни затруднения 
при общуването си с „чуващите” 
си връстници. От друга страна, 
мисията на организацията ни е 
да реализира адекватни полити-
ки спрямо децата с увреден слух, 
както и да предлага иновативни 
и работещи решения на различ-
ни проблеми. Едно от сериозните 

предизвикателства за организа-
цията, е работата за промяна на 
обществените нагласи спрямо 
децата с увреден слух и форми-
ране на възпитателни модели у 
техните чуващи връстници. 

Екип: Мила Коларова – ак-
триса, режисьор и преподава-
тел по актьорско майсторство. 
С богат опит в работата с деца, 
както като преподавател, така и 
като куклена актриса. С редица 
авторски спектакли и участия 
на международни и национални 
фестивали. Носител е на множе-
ство награди и номинации, сред 
които Икар за Най-добро кук-
лено представление, номинация 
за Индивидуално постижение 
в кукленото изкуство, 1-ва на-
града за кукловодене и сцено-
графия	 –	 на	 10	 –ти	 Детски	 теа-
трален фестивал „Звездарище”, 
Белград	(Сърбия).	Мила	Коларо-
ва - водещ на занятията, режи-
сьор и сценограф. 

Божидар Александров – про-
фесионален действащ актьор, 
развиващ се в областта на кукле-
ните и детски спектакли. Участия 
в авторски спектакли на Мила 
Коларова, носител на награди за 
куклена анимация и дизайн, как-
то и Икар за най-добър куклен 
спектакъл. Божидар Алексан-
дров -  втори водещ на занятията. 

Таня димитрова сурдопеда-
гог, понастоящем мениджър и 
слухово-речеви рехабилитатор 
на Образователен център за деца 
със слухови и  речеви проблеми 
„ЯНИКА”. Консултант към УНГ 
към Военно медицинска акаде-
мия – София. 15-годишен стаж 
като преподавател в Софийския 
университет, Катедра „Специ-
ална педагогика” към Факултет 
„Предучилищна и начална пе-
дагогика” – дисциплина „Невер-
бален комуникативен тренинг”. 
Професионален жестомимичен 
преводач с опит.

Проект „Палечка” е социал-
на	 кампания	 на	АРДУС,	 която	 е	
адресирана към връстниците на 
децата с увреден слух. Участи-
ето на слуховоувредени деца в 
нея по безспорен начин повиши 
тяхното самочувствие от една 
страна и от друга, театралното 
представление позволи на техни-
те връстници да видят възмож-
ностите на децата с увреждания.

Мария Кръстева

проект 
„палечка” 

Проект „Палечка” се реализи-
ра	от	АРДУС	и	е	финансиран	от	
Агенцията за хората с уврежда-
ния към МТСП, 

Основната цел на проекта е 
чрез осъществяването на теа-
трален спектакъл с участието 
на деца с увреден слух да се ре-
ализира своеобразна информа-
ционна кампания, насочена към 
промяна на обществените въз-
приятия спрямо възможности на 
децата с трайни увреждания. 

Дейностите	 на	 АРДУС	 са	 на-
сочени основно към подкрепа на 
децата с увреден слух и успеш-
ното им развитие и изграждане 
като пълноценни граждани. 

Театърът е много силно сред-
ство за отправяне на послания, 
формиране на социални нагла-
си и изграждане на личностни 
ценности у човека. Поради зна-
чимостта си като особено силно 
средство за комуникация създа-
дено от деца и адресирано към 
деца, проектът беше безусловно 
подкрепен от общински Театър 
„Възраждане”, чрез предоставя-
не на сцена и включване в по-
стоянната програма на театър, 
и Национален студентски дом, 
като второстепенно звено към 
Министерство на образованието 
и наука.

Беше създаден авторски спек-
такъл, специално разработен за 
целта, на база основните средства 
на кукления театър. В постанов-
ката бяха интегрирани елементи 
от жестовия език, като част от 
сценографията. Акцентирано 
беше на основното послание - за 
равенство и социална справед-
ливост. Спектакълът е дело на 
Мила Коларова, изявен сценог-



Тишина16 26 юли 2016

Судоку

Лято: не тръгвайте на почивка 
без здравна книжка!

За всеки по нещо

Отговорът от миналия брой:

ВОдОРАВНО:
1.Голяма чаша за вино. 5. Сис-

тема	 за	 цветна	 телевизия.	 10.	
Държава	в	югозападна	Азия.	12.	
Земеделско сечиво. 13. Пушек. 15. 
Мярка за площ. 17. Герой от „Ро-
мео и Жулиета”. 19. Музикална 
нота.	20.	Столицата	на	Йордания.	
21. Вид ястие от месо. 22. Стари 
руски самолети. 23. Отдушник. 
25. Отрицателен отговор. 28. Ко-
рабно	 кормило.	 30.	Миеща	 меч-
ка.	 33.	 Древно	 германско	 племе.	

зураб Церетели и „уроците на великите майстори” 

крЪСтоСЛоВиЦа

НА МОРЕ:
Редом с плажната хавлия и 

джапанките не забравяйте да 
сложите в багажа си и здравно-
осигурителната си книжка, пре-
дупреждават от НЗОК. И непре-
менно си вземете и решението 
на ТЕЛК, за да не плащате по-

требителска такса. Ако в лечеб-
ното заведение, където търсите 
инцидентна медицинска помощ 
по време на почивка и ваканция, 
поискат да заплатите, трябва да 
изискате от лекаря финансов до-
кумент за платените суми.

СПЕшНА ПОМОЩ:
Ако се наложи да ползвате 

спешна или неотложна медицин-
ска помощ по време на почивката 
ви, обърнете се към центровете 
за спешна помощ на мястото, къ-
дето сте отседнали. Оказаната ви 
услуга не се заплаща.

АКО СТЕ ХРОНИЧНО
 БОЛЕН:

За улеснение на здравнооси-
гурените граждани рецептите, с 
които са предписани лекарстве-
ни продукти за остри и хронич-
ни заболявания, лекарствени 
продукти с протоколи IВ и IС, 
както и рецептите за медицински 

35.	Цитрусов	плод.	36.	Братът	на	
Рем. 

ОТВЕСНО:
1.Безалкохолна напитка. 2. 

Единица за електрическо съпро-
тивление. 3. Град във Франция. 
4. Малкото име на американска 
киноактриса	 („Интерстелар”).	 6.	
Инициалите на наша киноактри-
са	 („Момчето	 си	отива”).	 7.	 Раз-
мекната почва. 8. Малкото име 
на американски политик, бивш 
вицепрезидент. 9. Вид кафе. 11. 

Национален исторически музей. 
13.	Дарител.	14.	Малкото	име	на	
американска	 актриса	 („Дяволът	
носи	 Прада”).	 16.	 Псевдонимът	
на	 български	 писател	 („Пати-
ланско	царство”).	17.	Зодиакален	
знак. 18. Международна органи-
зация. 19. Запален почитател. 22. 
Известна	 поппевица	 („Someone	
Like	You”).	24.	Любим	детски	ге-
рой.	 26.	 Герой	 на	 Ерих	 Кестнер.	
27. Връх в Стара планина. 29. 
„Пиратска” напитка. 31. Псевдо-
ним на рапъра Шафър Смит. 32. 
Роман от Стивън Кинг. 33. Япон-
ски шах. 34. Руски самолети. 

Съставил: Зоя Гюрова

МаГичеСки кВаДрат

изделия и диетични храни, се из-
пълняват в аптеки, работещи по 
договор с НЗОК на територията 
на цялата страна.

Изключение правят лекарст-
вата по протокол 1А и лекарстве-
ните продукти, съдържащи нар-
котични и упойващи вещества. 

СТОМАТОЛОГИЧНИ 
УСЛУГИ:

Може да посетите всеки зъбо-
лекар, който е сключил договор 
за работа с НЗОК, за да получите 
необходимата ви първична ден-
тална помощ. За целта трябва да 
предоставите своята здравнооси-
гурителна книжка, в която зъбо-
лекарят да впише извършените 
от него дейности.

ХОСПИТАЛИзАцИя:
Ако се налага да постъпите 

в болница, може да се обърне-
те директно към най-близкото 
лечебно заведение, където ще 
ви прегледат и ще ви издадат 
направление за постъпване в 
болницата по необходимата кли-
нична пътека. Заплащате само 
потребителска	такса	от	5,80	лв.	за	
всеки ден болнично лечение, но 
за	не	повече	от	10	дни	в	годината.

НА ПЪТ В ЕВРОПА:
Ако ще почивате в друга 

държава членка на ЕС, трябва 
предварително да си извадите 
европейска здравноосигурител-
на	 карта	 (ЕЗОК)	 или	 Временно	
удостоверение, което замества 
ЕЗОК. ЕЗОК се издава във все-
ки	клон	на	Банка	ДСК	в	срок	от	
15 дни. В срок от 2 дни пък се 
издава временно удостоверение 
от РЗОК. Тези документи са пре-
поръчителни, защото осигуря-
ват безплатен достъп до спешна 
и неотложна помощ в страните 
от ЕС, Норвегия, Исландия и 
Лихтенщайн. Задължително ус-
ловие при тяхното издаване е из-
рядният ви здравноосигурителен 
статус.

Подготви от публикации в  
онлайн медии: Петра Ганчева

ВоДораВно и отВеСно: 
1. Метален съд за чай с 

чучур за наливане. 2. Пер-
пендикуляр от центъра на 
правилен многоъгълник до 
една от страните му. 3. Съ-
временен марийски компо-
зитор – оп. „Елнет”. 4. Летище 
край Букурещ. 5. Стар, заслу-
жил	деец	в	дадена	област.	 6.	
Амониево-силитрени взрив-
ни смеси. 7. Град в САЩ, щат 
Илинойс, на брега на езерото 
Мичиган.

Съставил: Иван Манчев

отГоВори на  
Гатанките от стр. 15:

1. Гребенът.
2. Ехото.
3. Марката.
4. Свещта.
5. Нагоре.
6.	Името.
7. Може. Спи през нощта.
8. Пътят.
9.	Да	-	глава	лук.

За тези, които не знаят – го-
лемият художник и скулптор 
Зураб Церетели е роден през 1934 
г.  в семейството на строителен 
инженер. Завършил е Академи-
ята за изкуства в Тбилиси, Гру-
зия, работил е в Института по 
история, археология и етногра-
фия към Академията на науките 
в Грузия. В края на 60-е години на 
миналия век твори активно в 
областта на монументалните 
изкуства и освен в Русия, негови 
скулптурни творби има в Брази-
лия, Великобритания, Испания, 
САЩ, Франция, Япония, Литва 
и, разбира се, в Грузия. 

През 1964 г. заминава за Фран-
ция, където се сприятелява с го-
лемите майстори на изкуство-
то Пабло Пикасо и Марк Шагал. 

Днес Зураб Церетели е прези-
дент на Руската художествена 
академия; директор на Москов-
ския музей на съвременното из-
куство;, директор на галерията 
за изкуства „Церетели”. 

Народен художник на бившия 
СССР и РФ, герой на социалис-
тическия труд, лауреат на Ле-
нинска премия, на премиите на 
СССР и Русия. Награждаван е 
с безброй ордени и медали, сред 
които „За заслуги пред родина-
та” – всички степени; Орден на 
Почетния легион (Франция); Ор-
ден за граждански заслуги (Испа-
ния); Орден на Бернардо О’Хигинс 
(Чили); Златен почетен медал 
(Национално общество на изку-
ствата, САЩ); Златен почетен 
медал на ЮНЕСКО и др.

И така, да се върна на репор-
тажа на Михаил Веселов, пуб-
ликуван в сайта на Московската 
организация на глухите, който 

разказва за проведения от Цере-
тели т. нар. открит урок: 

„На 27 май в Галерията на из-
куствата в Москва Зураб Церете-
ли посети поредния майсторски 
клас на нечуващите млади ху-
дожници,	воден	от	самия	него.	Да	
припомним, продължава разказ-
вачът, че това е четвъртият поред 
курс под надслова „Уроците на 
великите майстори”, както без 
излишна скромност ги наричат 
организаторите – Московският 
музей на съвременното изкуство 
и регионалният благотворителен 
обществен фонд за подкрепа на 
социално незащитената катего-
рия граждани. Първият такъв 
майсторски клас се състоя преди 
4 години и на него, освен глухи, 
имаше и деца с различни увреж-
дания. Но! Но Церетели от само-
то начало, благодарение на непо-
грешимия си усет на художник, 
събра глухите талантливи май-
стори на четката и скулптура-
та в отделен клас и постепенно 
„уроците на великите майстори” 
основно се посещаваха от тях. От 
този момент ученици на имени-
тия художник са  учащите се в 
обособеното подразделение за 
глухи в курчатовското училище  
№ 101, а също и студентите от 
факултета по живопис на руска-
та държавна специализирана 
художествена академия.

Участниците в класа се разпо-
ложиха зад своите стативи, а Це-
ретели застана в най-отдалечения 
ъгъл пред своето червено плат-
но. Зад него се стълпиха всички 
гости, чиновници и журналисти 
– защото да видиш на живо как 
легендарният Зураб твори, не се 
случва всеки ден! Стана така, че 
Церетели рисуваше своята си 
картина и всеки един от негови-
те ученици –също… Той им пре-
достави пълна свобода при из-
бора на сюжет, бои и техника на 
изпълнението. Впрочем, Зураб 
Константинович в края на съби-

тието отбеляза, че само защото 
бърза за самолета, се е получило 
така; но следващият майсторски 
клас ще се проведе както си тряб-
ва – всички заедно ще рисуват 
един и същ натюрморт.  А този, 
който бе нарисуван от него, на 
практика не се различаваше от 
тези в предишните класове. Но, 
малко преди да завърши плат-
ното, той изведнъж намери от-
някъде бяла женска обувка с ток, 
постави я до кошницата и само с 
няколко маха на четката я вкара 
в композицията си. Картината на 
Церетели, създадена само за час 
и двадесет минути, направи сил-
но впечатление на всички.

Преподавателите от школата 
по живопис – нечуващите Та-
тяна Танковска и Сергей Гогол 
– разказаха, че техните подопеч-
ни за първи път се сблъскват с 
маслените бои. Питомците им 
са свикнали с акварела и гваша, 
затова се наложи спешно да им 
дават указания как да използват 
боите. И резултатите се оказаха 
чудесни… Майсторският клас 
наближи своя край. Започна-
ха речи, раздадоха се дипломи. 
Щастливите ученици и студен-
ти получиха от ръцете на самия 
Зураб дипломи за участието си и 
специално надписани за тях кни-
ги.

„Вашите творби са истински 
завършени произведения на из-
куството, които са достойни да 
участват в обща изложба!” – за-
яви безапелационно известният 
художник, преди да потегли за 
летището. А участниците в класа 
останаха на чаша чай да обсъж-
дат този незабравим за тях ден.” 

Превод Петра Ганчева
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