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ПЪРВО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО
СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ГЛУХИ

 От 1 до 3 септември тази
година на язовир „Копринка”,
близо до град Казанлък, се
проведе Държавно първенство по спортен риболов за
хора с увреден слух, организирано съвместно от Съюза на
глухите в България и Спортната федерация на глухите в
България.
 Събитие в такъв мащаб се
провежда за първи път у нас.
 Тук за участие бяха дошли и наши приятели от Македония и Сърбия, които също
дадоха всичко от себе си, за да
представят своите риболовни
умения.
 Повече от 26 килограма
риба, уловени в регламентираните 4 часа на състезанието
по спортен риболов, измериха точните уреди на строгите
съдии на държавното първенство.
По думите на местни рибари, това е „световен” рекорд.
Но нека да започнем отначало.
В ранния следобед на 1 септември повечето от участниците вече бяха „построили” своите
палаткови лагери в близост до
язовира. И когато започна техническата конференция – всички ни изненадаха, като отборите
дойдоха със свои отличителни
фланелки. Как се бяха постарали – всеки със своята избрана
марка, за да изтъкнат своята организация! Съдиите също бяха
избрали своите отличителни
фланелки – в тъмносиньо, за да

са показно строги.
Тогава всеки от участниците
изтегли по жребий своя номер
за мястото си на язовира, с личен номер на табела. Това бе
лична табела, поставена от съдиите, където му се падаше да
лови своята риба.
Всеки честно прие и запомни
мястото си, на което в следва-

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:
АКТУАЛНИ РЕШЕНИЯ НА УС НА СГБ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ за
стриктно спазване на Устава на СГБ
Четете на стр. 2
***
За тазгодишната Генерална асамблея на
Европейския съюз на глухите младежи
(EUDY) в Дъблин, Ирландия и за участието
на представителите на Младежката организация на Съюза на глухите в България
ще научите на стр. 3

щия ден щеше да докаже себе
си, а и своя отбор.
На техническата конференция, комендантът на първенството Георги Стефанов обяви,
че за всички участници са осигурени перфектни условия в
палатковия лагер – изобилно
количество вода за миене, химически тоалетни, охрана, меди-

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

с ръководствата на регионалните поделения на Съюза
на глухите в България (РО и ТО) и представителите на
клубовете на жените (женсъветите) и възрастните хора
(ветераните), проведен от 7 до 9 септември 2017 г. в
хотел „Тишина” в Приморско

***
Отзук от 23-е летни Дефлимпикс, които
се проведоха през юли в турския град
Самсун, ви предлагаме в този брой. Там
ще видите класирането на нашите спортисти, но ще прочетете и противоречивите
мнения на ръководители и треньори от
нашата спортна делегация по отношение
на организацията и справедливостта при
оценяването на спортните постижения.
Четете за всичко това на стр. 7
***
И отново за красотата! Връщаме се към
Прага и конкурса „Miss & Mister Deaf
World, Europe and Asia”. Ще научите имената на победителите. Но ще прочетете
и за една българка, която стана част от
екипа и е в ръководството на Miss & Mister
Deaf World, като мениджър на конкурса.
Четете на стр. 6

На това най-важно за организационната дейност на СГБ
национално мероприятие, бяха разисквани в продължение
на много часове в заседанията, всички актуални въпроси за
съюзната ни дейност.
Очаквайте в брой 16 подробен репортаж за обсъжданите теми и дебатите по време на семинара.

цински екип и полицейско присъствие. Всеки участник получи
и купони за храна за дните на
първенството.
В късния следобед на 1 септември, съдиите и организаторите бяха на бреговата ивица на
язовира, на която определиха
точно, до сантиметър, по регламента на първенството, разстоя-

нието от всеки един участник
до друг. На всеки пост поставиха
определен с табела номер – от 1
до 56. В началото на язовира, до
стената, бяха местата на състезателите на плувка, а по-навътре –
за рибарите на дъно.
Продължава на стр. 4-5

ОТНОВО ШАХ
СЛЕД НЯКОЛКОГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ ЕДИН ОТ
НАЙ-ЛЮБИМИТЕ ТУРНИРИ НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЕ
ЗАВРЪЩА. ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ШАХМАТА ПРЕДСТОИ
НЕВЕРОЯТНО СЪБИТИЕ В ДНИТЕ
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ ДО 1 ОКТОМВРИ ТАЗИ ГОДИНА:

ПЪРВО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ
за мъже, жени, младежи и девойки
Първенството
се организира
съвместно от
Спортната
федерация на
глухите в
България и
Съюза на
глухите в
България,
и е включено в
програмата на
Министерството
на младежта и
спорта за
развитие на
спорта за хора с
увреждания.
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Съюзен живот
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АКТУАЛНО!

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
С настоящата декларация Управителният съвет на Съюза на глухите в България се обръща към всички свои съюзни членове с апел за
стриктното и последователно спазване на Устава на Съюза на глухите
в България, на неговите цели и задачи.
Считаме, че само последователното прилагане в нашия съюзен живот на приетите от нашия върховен орган Събранието на пълномощниците устройствени правила способства за постигане на високите
цели, които си е поставил Съюзът за подобряване на живота на глухите и трудночуващите хора и за защитата на техните права и законни
интереси.
В тази връзка изразяваме силната си загриженост от зачестилите
случаи на нарушение от страна на наши съюзни членове на чл. 13, т.
7 от Устава на Съюза на глухите в България, според който всеки член
на СГБ е длъжен да не членува в организации, които работят срещу
интересите на СГБ и в други организации на хора с увреждания.

Считаме, че нарушаването на това правило от Устава на организацията ни размива нашата идентичност и подкопава устоите й отвътре.
Считаме, че право на всеки гражданин е да избере организацията,
в която желае да членува, но след като е направил своя информиран
избор, следва да спазва нейния Устав, който се е задължил да прилага при встъпването си като член на тази организация.
Призоваваме членовете на Съюза на глухите в България да бъдем
единни в ежедневните ни усилия за по-доброто бъдеще на глухите и
трудночуващите хора в България.
Декларацията е приета на заседание на Управителния съвет на Съюза на глухите в България, проведено на 21 юни 2017 г. в град София.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НАГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с изплащането на целевите помощи по чл. 51 от ППЗИХУ, ви съобщаваме, че Управителният съвет на
Съюза на глухите в България на свое заседание от 25.08 2017 г. определи размерът за възнаграждението за 1 час
превод за жестомимични услуги през 2017 година да бъде на стойност 7.20 лв.
Общото възнаграждение може да бъде в размер до 72 лева.

ИЗ ЖИВОТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ
В средата на месец юли тази година, по
случай празника на СГБ, ние, от териториалната организация на глухите в Смолян, си
организирахме невероятно и неописуемо
преживяване, което планувахме непосредствено след годишно-отчетното събрание.
Голяма група съюзни членове се отправихме
към няколко свети и зареждащи с енергия и
сили места.
В ранни зори автобусът, който бяхме ангажирали от фирма „Пампорово бус”, ни пое и с усмивки, и приповдигнато настроение, потеглихме
към най-югозападния район на България, който
е изпълнен не само с красиви планини и природни образувания, но и с важни духовни места за
вярващите. След няколко часа път си направихме кратка почивка за глътка свеж въздух и ароматно кафе в с. Борино. За добрата атмосфера в
автобуса допринесоха приятната музика, охлаждащия климатик и комфортното пътуване, което
ни подсигури шофьорът.
Първата ни набелязана цел за посещение
беше с. Златолист и църквата, където е живяла
преподобна Стойна - ясновидка и лечителка, живяла между 1883 г. и 1933 г. Разбрахме, че е получила дарбата си на 7 години след като ослепяла.
Последните 20 години от живота си е прекарала
в църквата „Свети Георги” в селото, където са я
посещавали хиляди хора – с надежда за утеха,
помощ и изцеление. Лечителката е погребана в
двора на църквата, а на втория етаж е стаичката,
в която е живяла и която и до днес е отворена
за посещение, като в нея се влиза с чехли и всеки посетител оставя нещо от себе си за здраве.
В специално оставена за целта книга записва и
желанието си. Ние предварително бяхме предупредени от наша дългогодишна членка да си
носим лична дреха или вещ, която да оставим
там. Докато се разхождахме из двора, изпълнен с
красиви цветя, забелязахме хора, които се люлееха на въжена люлка, завързана на вековно дърво. Както разбрахме после, дървото бе явор на
повече от 1300 години. Има поверие, че болките
на всеки, който застане до дървото, ще изчезнат,
а този, който седне и се полюлее на люлката ще
се излекува от безплодие. Видяхме и гроба на
лечителката, където всеки й отдава своята почит.
Преподобна Стойна е смятана за предшественичка на Ванга, която е казвала, че черпи енергия от нея и неведнъж е ходила на поклонение
в с. Златолист.
Положително и енергийно заредени, с групата потеглихме към с. Рожен, където след като
пристигнахме, забелязахме, че селото се състои
почти изцяло от къщи за гости и малки кокет-

ПОСЕТИХМЕ НЕВЕРОЯТНИ МЕСТА

ни хотелчета. Бяхме предупредени от местните
хора, че автобусът няма да може да се изкачи
до Роженския манастир и така една част от нас
поехме пеша до там, а друга част от по-възрастните членове наеха таксита от селото, които за
едно левче превозваха желаещите. Манастирът
не е разрушаван по време на османското владичество и затова пази историята векове назад.
Влязохме през ниска порта в красив двор, изпъстрен от безброй цветя, от който лъхаше спокойствие и се разнасяше приятен аромат от смокиновите дървета. Там имаше и лоза, разпростряла
се из целия манастирски двор.
Напълно е запазен автентичният вид на всяко нещо в манастира, дори когато минавахме по
дървените подове и стълби, се чуваше скърцане,
което предаваше особено чувство и атмосфера
на мястото. Между неизброимите красоти на
църквата в двора на манастира се откроява иконата „Света Богородица Вратарница Иверска” за
която се твърди, че е чудотворна и лекува болести. Хиляди вярващи я посещават с надежда за
изцеление, като най-много идват по време на
храмовия празник - 8 септември (Малка Богородица). Роженският манастир и църквата му са
силно духовно място, от което си тръгнахме със
спокойствие в душите и заредени с енергия.
Под вече жаркото слънце слезнахме до автобуса в селото, където хапнахме. Някои се разхладихме със сладолед, а други – със студена
биричка. След това потеглихме отново. Пътят
ни минаваше през Мелник - най-малкият град
в България, прочут с красивите и величествени

образувания – Мелнишките пирамиди, които човек трудно би ги описал, трябва лично да се иде,
за да се видят.
Не след дълго пристигнахме в местността
„Рупите” и манастирския комплекс „Света Петка
Българска”, който е разположен на равно място,
на брега на р. Струма в подножието на възвишението „Кожух”, част от угаснал вулкан. Още с влизането в комплекса, всички от групата усетихме
енергийната мощ, излъчваща се едновременно
от земята и въздуха. Имаше нещо необикновено, мистично, вдъхновяващо. Човек трябва да го
посети, да е там, за да го усети и се увери, че е
така. Пророчицата Ванга често е разказвала за
особеностите на мястото. По думите й на това
място „някога е горял страшен огън, а зад хребета се крие голяма тайна”. Според Ванга там,
където е кратерът, някога е имало голям град,
погребан под огнена лава.
Местността привлича и с намиращите се на
територията й минерални извори с доказани
високи лечебни свойства. „И за пиене става, и за
бани” е казвала за водата Ванга. Температурата й
достига до 750 С, а за наше голямо учудване вътре плаваха костенурки!
С оглед на цялата тази благодат, изсипана
в това прекрасно кътче земя, не е чудно защо
Ванга избира Рупите за място на усамотение и
за изграждане на църквата „Св. Петка”. Нейните
думи били: „Искам на Рупите да вдигна една бяла
черква, която да е дом за всички вярващи, място,
където хората да се молят и пречистват. Искам
с парите, които са ми оставени от хората, да по-

строим храм Божий за човешкото спасение”.
Положихме цветя на гроба на Ванга, който
се намира непосредствено до църквата. С голям интерес разгледахме къщичката, където е
живяла през последните години от живота си и
помещението, в което е приемала хората, за да
им помага. Разделени на по няколко групички,
дълго се наслаждавахме на невероятните гледки
и на оформения голям парк със зони, беседки,
пейки за отдих, медитация и релакс. Направихме
си много снимки за спомен и особено пред последното направено допълнение в местността –
кръст, вграден в скалата срещу храма в памет на
загиналите от вулкана.
Тръгнахме си от уникалния комплекс заредени отново с огромна енергия и приповдигнато
настроение. Затова скъпи читатели, групата от
Смолян горещо ви препоръчва и пожелава всеки от вас да има възможността да посети и да се
докосне до тези свети места! Ние също си обещахме, че живи и здрави отново ще отидем там.
В късния следобед потеглихме обратно, като
минахме през Гоце Делчев. Тук направихме кратка почивка за да разгледаме градчето, спряхме
се и пред паметника на Гоце Делчев, където поднесохме цветя, направихме снимки и отново
поехме пътя към красивия ни роден Смолян.
И въпреки горещото време през целия ден и
многото пропътувани километри, никой от нас
не почувства умора – защото през цялото това
време бяхме на невероятно зареждащи места.
Снимките, които изпращаме, са направени от нашия дългогодишен член Цветан Маджаров.
Юлия Милева, организационен секретар
на ТО на глухите - Смолян
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ЗА ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ (ГА) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ (EUDY), ПРОВЕДЕНА
ПРЕЗ ЮНИ Т. Г. В ДЪБЛИН, ИРЛАНДИЯ

Генералната асамблея на
ЕСГМ тази година се проведе на 2 и 3 юни тази година в
Deaf Village, Дъблин, Ирландия.
На събитието, което се
провежда ежегодно, присъстваха 40 делегати от 20
европейски държави.
Сред тях бяха и представителите на МОСГБ Росица
Караджова, председател на
МОСГБ и Иван Иванов, член
на ръководството на МОСГБ.
На форума имаше и още
едно българско присъствие
– това на София Калинова
(бивш председател на МОСГБ). Тя бе там по покана на
Тимъти Роуис, настоящият
председател на ЕСГМ, и имаше честта да изпълнява отговорната функция на протоколчик на тазгодишната
Генерална асамблея заедно
с Трийн Йоевер от Естония.

Водещ на събитието бе Денис Хугевейн от Холандия. Той
заместваше
предварително
определената за тази цел Делфин ле Майер Верстрайт, която
не успя да присъства поради
лични причини.
Съгласно програмата на
форума, бяха разгледани и
приети доклад за дейността
на организацията и финансов доклад за едногодишния
изминал период, след което
бяха предложени бюджет за
2017-2018 г., план за действие
2017-2018 г., предстоящи кандидатури за различни събития
(лагери, семинари, обучения
и изменения на някои точки и
алинеи от Устава на ЕСГМ.
По време на общото събрание отново бе споменато и потвърдено решението от миналата година Румъния да бъде
домакин на младежкия лагер
през 2018 г. (от 6 до 15 юли),

както и на ГА на ЕСГМ, която ще
се проведе в рамките на този
лагер. Взеха се решения юношеският лагер да бъде от 8-12
юли 2018 г. в Словакия, а дет-

ският - от 17 до 27 юли 2017 г.
пак в Словакия. На последния
детски лагер, който се проведе
скоро след ГА в Дъблин, България за първи път взе участие с
двама представители, придружени от Росица Караджова.

За място на провеждане на
ГА през 2019 г. бе избран гр.
Гент, Белгия, а обученията на
тема „Правата на човека”, според решението на ГА, ще се
проведат в Малта и Норвегия
през есента на тази година.
Един от традиционните въпроси, който се разглежда на
тези форуми, е коя ще бъде
следващата европейска столица на глухите младежи. На
този етап само Холандия заяви
интерес за домакинство, но засега въпросът остава все още
отворен. (Както знаем, за тази
година европейска столица на
глухите младежи е Стокхолм,
Швеция.)
След взетите решения по
поставените въпроси последваха и изборите за ново ръководство на ЕСГМ. За целта
бе определена избирателна
комисия в състав: Денис Хугевейн (Холандия), Кристина
Вейпер - Мендсо (Естония), Карар Саед (Швеция). Всеки един
от тях бе единодушно избран
от присъстващите делегати.
Председателят Тимъти Роуис (Белгия) пожела да се оттегли от поста си след 3-годишен
мандат. Единствената кандидатура за нов председател бе
на Жари Пергма от Естония,
но той не бе избран, тъй като
делегатите единодушно взеха
решение избирателната комисия да търси нови кандидати
и през август да се направи
онлайн гласуване и името на
събралия най-много гласове
кандидат да бъде официално
обявено през месец септември.
И още трима членове от
досегашното ръководството
на ЕСГМ заявиха оттеглянето
си: Кристина Вайпер-Мендсу,
генерален секретар на EUDY
(2016-2017); Мери Бресън от
Франция (финансови въпроси); Жари Пергма, Естония,
(зам. председател). За заемане на техните места бяха
разгледани
кандидатурите
на: Мерлин Пуш от Естония,
която получи 18 гласа; Силя

Руонала от Финландия - 23
гласа и успя да извоюва място в борда; Кенет Андерсън от
Дания - 9 гласа; Лудвиг Херб
от Германия - 30 гласа, който също си извоюва място в
ръководството. Останалите
членове на предишното ръководство Дани Канал (Германия/Дания), Сенад Сопник
(Сърбия), Белен Навас Серна
(Испания), медия и комуникации -длъжностно лице, остават в състава и на новото ръководство на ЕСГМ. За поста
генерален секретар на ЕСГМ
бе избрана Лиса Халонен от
Холандия.
Новоизбраните
членове на борда изразиха
готовност да посветят опит,
време, сили и енергия и да
реализират идеите си в посока на прогресивното развитие на организацията.

Така след настъпилите промени в ръководството на ЕСГМ
в края на септември ще научим
и кой ще оглави лидерската
позиция на организацията на
глухите младежи в Европа.
В края на младежкия форум
множество снимки запечатаха
младежкия дух, ентусиазъм и
дръзновение, които изпълваха Deaf Village от 2 до 3 юни.
Всички се разделиха с пожелание и надежда за нови срещи,
на които да споделят нов опит
и успехи от доброволческата
дейност, на която са се посветили, в името на прогреса на
глухите младежи (така характерни за младите хора и така
необходими за да има прогрес)!
Милена Гъркова
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Малко отклонение ще направим тук, но изключително показателно. Когато привечер съдиите размерваха и поставяха
табелите за участие, местните рибари на язовира проявиха
ревност. Ама как – казваха, ние пет дена захранваме, а вие сега
идвате наготово. Не ви искаме!
- А колко риба уловихте – попитахме един от тях. - Две съм
уловил. Поздравихме го и му казахме, че нашето първенство е
по спортен риболов. Ние рибите ги хващаме и отново ги връщаме в язовира - да си ги хване пак, ако може… На другия ден
в 12 часа същият човек стоеше като замаян, когато видя нашия
многокилограмов улов. Явно, не бе майстор. А, бе, що ни се правеше на „велик”?
А иначе, в 7 часа сутринта на 2 септември палатковият лагер
беше „опустял”. Жив човек – ни мъже, ни жени имаше. Всички
бяха долу – на брега на язовир „Копринка”. Тихо стояха, за да не
уплашат рибата, Тихо, за да се пълнят живарниците на нашите
участници. А те се напълниха - с 26 килограма риба! Вярно беше!
В 12 часа съдиите – Валери Лозанов, Петър Тричков,
Красимир Михалев и Николай Недялков, започнаха да мерят с професионална везна улова на всеки един състезател. До
грам всичко беше отразявано от точната везна. А когато 5 грама
- ама само 5 грама, разделиха първия от втория победител в
състезанието на плувка, беше невероятно, че те се прегърнаха
с истинската доброта на истинския „феър плей”. Никъде го няма
това приятелство. Никъде го няма това наше прекрасно общество на глухите!
Първенството приключи по висшите правила на честното
състезание. Ще видите по-долу класирането във всяка една от
категориите.
Но сега е ред да ви запознаем с най-важното за това състезание. Първото е, че Държавно първенство по спортен риболов за глухи се провежда за първи път в България. Всъщност,
такова първенство няма и в световен мащаб.
А това Държавно първенство стана възможно благодарение на изключително благонамереното сътрудничество
между Спортната федерация на глухите в България и Съюзът на глухите в България.
За СГБ това е седми събор по спортен риболов. Досега обаче,
състезателите се представяха по двама самостоятелно. Риболовците бяха организирани в отбори от 4 души от клуб и районна
организация, като двама се състезаваха на плувка и двама на
дъно. Това предизвика одобрението и адмирациите на всички
участници, заради честността и по-големия „хъс” за отборно доказване в състезанието. А за първи път имаше и женски отбор
– съвсем сериозно се състезаваха и дамите.
За първи път със свои отбори от 4 души по този регламент
участваха и наши приятели и гости от Македония и Сърбия. Те
също бяха респектирани от добрата организация и чистите
правила на това наше първенство. Въпреки, че има възможности в бъдеще да се усъвършенства регламента за ново Балканско първенство за глухи по риболов.
Г-жа Ели Захариева, представител на СФГБ, която работеше на място, бе първата, която сподели добрите си впечатления
от Държавното първенство по спортен риболов за глухи на язовир „Копринка”.
За вестник „Тишина” тя изтъкна, че:
„Държавно първенство за глухи се организира за първи път
с участие на Спортната федерация на глухите в България. То е
включено в календара на федерацията за 2017 година и се финансира по програмата на Министерството на младежта и спорта за развитие на спорта за хора с увреждания.
Ние знаехме, че глухите хора в организацията на СГБ имат
традиции в риболова – каза тя. Но досега не сме провеждали
такива първенства съвместно. А си е струвало. Впечатленията
ни са, че организацията в СГБ е отлична. Бяхме изненадани да
усетим доброта, честност и истинска почтеност. Ето защо благодарим на СГБ за сътрудничеството, организацията и провеждането на това Държавно първенство по риболов за глухи. И
не само това – ние имаме желание да продължим да работим
заедно и в бъдеще в областта на спорта за глухи. Пак в такова
сътрудничество ще организираме и държавно първенство по
шах за глухи.”
И ето – дойде най-чаканият момент на това първенство по
риболов. НАГРАЖДАВАНЕТО на победителите.
Голямо щастие бе това за едни, за други – бе малко разочарование от риболовния им късмет. Но така е!
Победителите получиха своите заслужени награди.
Специално изработените купи, специално изработените
медали за всяка една категория, за лично и за отборно участие
бяха осигурени от Спортната федерация на глухите. Съюзът на
глухите в България бе осигурил специално изработен огромен
транспарант, който направи атмосферата на награждаването
уникална и особено тържествена.
Преди началото на тържественото награждаване, председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов поздрави всички така:
– За мен това е едно изключително състезание. Защото за
първи път организираме тук в България заедно със Спортната федерация на глухите състезание по риболов. Това е нещо
уникално за нас в България. Това дава възможност повече да
разширим кръгозора и повече глухи да участват в състезанията. Знаете, че от всички клубове участваха по четирима души.
Нещо, което преди и досега никога не сме организирали. Това
успяхме да направим именно с успешното сътрудничество, с
много добрата координация, връзка и подкрепа от Спортната
федерация на глухите. Изразявам благодарност към целия им
колектив, които подкрепиха това първенство да се организира
и проведе по най-блестящ начин.
СГБ и СФГБ спортсменски и по равно осигуриха финансирането на това първенство, като по-големия мащаб на състезанието е благодарение на Министерството на младежта и спорта.
Също искам да изразя благодарност за прекрасното участие на всички наши рибари, които се представиха отлично.
Много съм доволен за доброто отношение, за спортсменството,
за духа и за честта за участие в това състезание. Благодаря на
всички вас, рибарите! Също благодаря на съдийската комисия
за отличната работа!
На стр. 5
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И не на последно място споделям, че съм изключително доволен, защото за поредна година продължаваме да работим
съвместно с нашите приятели от Македония, а сега тук се включиха и от Сърбия. Получи се балканско състезание. Надявам се
с взаимното сътрудничество и подкрепа, и заедно в работата в
бъдеще, следващите години повече държави да се включат и да
станем още по-популярни. Благодаря ви!“
Поздравления поднесоха и нашите гости:
Васко Марков, председател на Съюза на глухите и тежкочуващите в Македония каза с възторг:
„Много се радвам, че съм в България. Нашите организации
имат дългогодишно сътрудничество във всички области. А риболовът е една от тях, която ни прави още по-близки. Наши представители са участвали и преди в първенствата по риболов, организирани от СГБ. А ваши представители се състезаваха и в наше
първенство в Македония. Но сега е различно. Защото участват
представители освен на България и Македония, и на Сърбия.
Искам да изкажа благодарност на всички организатори на
това прекрасно първенство, но не мога да не спомена и организаторите от районната организация на глухите в Стара Загора, които помогнаха за доброто пребиваване на всички нас тук.
Благодаря специално на г-н Николай Нинов, който с добро и с
голяма загриженост продължава нашето взаимно приятелство.
Благодаря на всички вас, приятели, с които бяхме заедно!”
Йован Церович от Сръбската организация на глухите бе
също емоционален:
„Поздрави ви изпращам сега от всички наши глухи членове
в Сърбия. Радвам се че сме заедно. Ние сме тук за първи път
сред вас, но чувството ни е, че сме като у дома, сред най-добри
приятели. Радвам се, че тук са и нашите приятели от Македония.
За нас тези дни бяха най-прекрасните, които ще помним за цял
живот.
Благодаря на организаторите, благодаря на съдиите, и на
всички вас! Бъдете живи и здрави!”
И награждаването започна.
Валери Лозанов, председател на съдийската комисия, обявяваше имената на победителите. А наградите бяха връчвани от
председателя на СГБ Николай Нинов, от Ели Захариева от СФГБ,
от Васко Марков от Македония и от Йован Церович от Сърбия.
Ще видите снимките - някои от наградените си тръгнаха с „тежест” от по 4 медала на гърдите и с много предметни награди в
ръцете.
Е – майсторите бяха това!
А за един от тях – Людмил Гетов, който получи четири медала и много предметни награди, Ели Захариева допълни, че
момчето ни се е представило блестящо наскоро и на 23-е Летни
„Дефлимпикс” в Турция, където в състезанията по бадминтон
е участвал на смесени двойки заедно със Силвия Бозева, и в
двойки мъже заедно с Николай Тянков от Пловдив, с когото са
се класирали на 9-о място. Е – това е спортист, с когото България
може да се гордее!
И още нещо – по време на награждаването, никога досега не
сме виждали толкова прегръдки, толкова усмивки, толкова доброта и щастие. И толкова задоволство от самото участие. Дори
и тези, които не спечелиха медали, се снимаха с Николай Нинов,
с Ели Захариева и с всички, заради които това първенство се
състоя.
Невероятно бе!
А наградените – ето ги:
Главният съдия Валери Лозанов с присъща строгост и тежест
ги обяви един по един.
Първи, разбира се, на импровизираната сцена, се представиха за награждаване жените!
В състезанието за жени
Първо място зае Бранимира Балтаджиева
от Горна Оряховица.
Втора бе Жени Николова от София.
Трета – Искра Сапаревска от Дупница.
В състезанието в категория
„На плувка” – индивидуално
Първо място спечели Стоил Попов от София
с улов 1.525 кг.
Второ място – Андрей Николов от София с улов 1.520 кг.
Трето място – Йовчо Делчевски от Пловдив,
с улов 1.015 кг.
„На плувка”- отборно
Първото място бе за отбора на София – 3.045 кг.
Второ място зае отборът на Пловдив – 1.980 кг.
Третото място бе за Дупница – 1.300 кг.
В категория „На дъно” – индивидуално
Първо място – Людмил Гетов от София, с улов 2.065 кг.
Второ място – Мартин Скечелиев от Пловдив – 0.945 кг.
Трето място – Дамян Дамянов от Варна – 0.910 кг.
„На дъно” – отборно
Първо място –за отбора на София с общ улов – 2.875 кг.
Второ място зае отбора на Пловдив – 1.570 кг.
Трето място – Стара Загора – 1.270 кг.
В първенството между балканските отбори
В индивидуалното състезание
Първо място зае Йован Церович от Сърбия с улов 2.860 кг.
Второ място Стоил Попов от България – 2.525 кг.
Трето място – Людмил Гетов – 2.065 кг.
В отборното
Първото място бе за България – 5.920 кг.
Второ място – Сърбия – 5.426 кг.
Трето място – България – 3.280 кг.
С това тържествената част на Държавното първенство по
спортен риболов завърши.
Но започна... „тържественото” празнуване. В палатковия лагер по всички правила на нашата общност, бе съставена обща
маса, на която имаше място дори и за децата. И всеки бе поднесъл свой специалитет, с който да почерпи другите. А вечерните
лампи в лагера осветяваха лицата на истински щастливи хора.
Това бе.
И ако повторим пожеланията от заслужените наздравици,
нека кажем:
„До нови, още по-хубави срещи, приятели!”
Йорданка Димитрова
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ПРАГА ОТНОВО СЪБРА НАЙ-КРАСИВИТЕ
МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ

За пореден път конкурсът
„Miss & Mister Deaf World, Europe
and Asia” се проведе в „златна”
Прага, Чехия. Организатор на
това доказало се през годините
квалитетно международно събитие бе г-н Жозеф Улхир, президент
на конкурса още от създаването
му. Тази година участниците бяха
от 24 страни от цял свят: претедентките за мис - 24 момичета, а
за мистър – 23 момчета.
Участниците от България
бяха „Мис Тишина 2017” Азизе
Реджеп и „Мистър Тишина 2017”
Тончо Иванов. А аз - Катрин Хаджицинова, ги придружавах в
качеството си на „Мис Тишина
2012”, „Мис Европа 4-а” и „Мис
Свят 5-а” за 2012 година, а също
като участник във „Fashion show”
и модел с над 7-годишен опит в
сферата на модата.
Организаторите отново се бяха
постарали да направят международното събитие мащабно, което
да има широк медиен отзвук, за да
може обществото да научава все
повече за изявите на глухите представители от цял свят. Така бе организирано „Fashion show” в три поредни вечери, в които дефилирахме
с официално вечерно облекло, а за
финал и ефектен акцент на шоуто бе
дефилето с народни носии.
„Fashion show” се проведе на 3
различни места: в град Прага, в град
Теплице и в едно голямо вилно селище на 100 км. северозападно от
Прага. Многобройната публика, която присъстваше и на трите поредни
вечери, говореше за големия интерес на хората към модните изяви на
глухите избраници от цял свят.
Кулминацията на конкурса „Miss
&Mister Deaf World” бе, както винаги,
в последната вечер, когато е финалът на събитието, който тази година
беше на 15 юли. Според регламента
на конкурса претендентите преминаха през 4 кръга. В 1 кръг те трябваше
да дефилират с национално облекло; във 2-и кръг - по бански костюм,

в 3-и кръг участваха само момичета,
които имаха за задача да представят
предварително подготвено изпълнение (танц, пантомима или синхронно
пеене с жест), за да демонстрират
артистичните си качества и в последния, 4-и кръг участниците трябваше
да дефилират с официално вечерно
облекло. Нашите участници достойно
представиха България и в 4-е кръга
на конкурса. В 3-я кръг, в който момичетата се изявяваха с индивидуални
артистични изпълнения, нашата Азизе демонстрира своя талант на сцената, като представи модерен танц, който бе подготвила със съдействието
на Кристина Григорова - танцьорка,
дългогодишен самодеец и активист
на СГБ.
На финалния 4-и кръг всички
участници бяха красиви и елегантни
във вечерните официални облекла,
с които се представиха. Нашата „Мис
Тишина” Азизе Реджеп беше с дълга
кашмирена рокля в тъмносин цвят
с дантела и мъниста, дело на дизайнера Стоян Радичев, а „Мистър Тишина” Тончо Иванов бе с класически
черен костюм с бяла риза и червена
папийонка, дело на дизайнер Марияна Папаличева от модна къща
„Агресор”. След като приключиха
дефилето в последния кръг, журито
бе готово с избора си и обявиха победителите на конкурса.
Това бяха: „Мис Свят 2017” –Чутима Нетсурионг, Тайланд, 1-а
подгласничка - Мария Пупоска,
Македония (за първи път в тяхната история); 2-а подгласничка
- Инна Демидова, Беларус.
„Мистър Свят 2017” - Ерик
Паскуал от Испания.
„Мис Европа 2017” - Пета Глучова, Чехия.
„ Мистър Европа 2017” - Чехи
Бан, Франция.
„Мис Азия 2017” - Ман Хао, Китай.
„Мистър Азия 2017” - Ю Чен
Лин,Тайван.
Въпреки, че нашите участници не
се класираха на никое от тези места,
ние се гордеем с тяхното достойно

представяне на България по време на
конкурса и целия престой в Прага. И
не е само това – ние пак имаме повод
за гордост. Може да не сме спечелили
конкурса, но спечелихме друго нещо,
което също е много важно. Имах огромната чест да получа предложение
да стана част от екипа и от 11 юли
официално съм в ръководството на
„Miss & Mister Deaf World” като мениджър на конкурса и ще се уча от президента на конкурса за всяка стъпка
и начин на работа за това мащабно
събитие, заедно с още 6 глухи организатори. Надявам се този опит, който
ще натрупам, след време да приложа
като модела на управление и организация и в България.
След 7 дни активна работа, репетиции и участия, последният ден
бе свободен ден – ден за разходка
из Прага. Първото място, което посетихме, е най-известният площад
в Чехия - „Староместски” и до него
на южната фасада е златният астрономически часовник. Посетихме и
най-красивия, „Карлов” мост, разположен над река Вълтава, с многото
скулптури на светци по него. След
като преминахме моста, се изкачихме
и до Пражкия замък, резиденция на
президента на Чехия. И накрая посетихме катедралата „Св. Вит”, седалище
на архиепископа на града, построена
в чест на най-важните чешки светци
Вит, Вацлав и Войтех. Опиянени от
красотата на „златната Прага”, се върнахме обратно в хотела, удовлетворени от разходката. Същата вечер бе
прощалното парти в „Японската градина” на хотела. Усмивките не слизаха
от лицата ни, срещнахме стари и нови
приятели, създадохме си добри отношения, но когато наближаваше дванадесетият час, очите ни се изпълниха с тъга, че настъпи времето, в което
тази приказка трябваше да свършва.
С прегръдки, целувки и обещания за
нови срещи! Така и неусетно бързо,
ние се прибрахме в България.
Искам да благодаря от мое
име и от името на участниците
Азизе Реджеп и Тончо Иванов на
г-н Николай Нинов, председател

на Съюза на глухите в България
за финансовата подкрепа, за решителността му да ни осигури
всички необходими условия, за да
представим България по най-достойния начин на конкурса!
Също така искам специално и
с топли чувства да благодаря на
Елена Кристиано, която с нейната финансова подкрепа, ми даде
възможността да бъда част от
това събитие!

Благодарности и на Стоян
Радичев и Марияна Папаличева,
модна къща „Агресор” за предоставянето на официалните вечерни облекла!
Без вашата помощ може би
нямаше да бъда част от „Miss &
Mister Deaf World, Europe and Asia
2017”!
С най-искрени благодарности!
Катрин Хаджицинова

Спорт
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Отзвук от 23-е летни Дефлимпикс’2017
 Девето място – Атанас Иванов (98)
Резултати в свободния стил:
 Бронзов медал – Панайот Димитров (57 кг.)
 Две пети места – Христо Кличуров (70) и Ангел Ценов (86)
 Седмо място - Дилян Димитров (65)
 Девето място – Атанас Иванов (97)
 Дванадесето място – Христо Павлов (74)

Още една олимпиада на глухите влезе в световната
история на тихия спорт и в историята на Спортната
федерация на глухите в България. На поредните - 23-е
летни Дефлимпикс (18 - 30 юли т. г.) в турския град Самсун,
участваха 3 000 спортисти от 82 страни по света, България
- с 21 спортисти в 8 спортни дисциплини (лека атлетика,
бадминтон, борба - двата стила, джудо, тенис на маса,
стрелба и карате), 10 треньора, лекар, масажист, двама
преводачи (международен жестов език и английски) и
ръководител – Николай Бозев, изпълнителен директор на
федерацията.
46-и конгрес на МКСГ
Преди олимпиадата се състоя поредният конгрес на
Международния комитет за спорт на глухи. В работата му
участва и Сам Рамсами, председател на Комисията “Спорт в
активно общество” към МОК, който приветства конгреса от
името на Томас Бах, президент на МОК. Обсъди се развитието
на спорта сред подрастващите и младите. Утвърдено беше в
началото на 2019 г. младежките игри да се проведат в Буенос
Айрес. Домакинът на 24-е летни Дефлимпикс’2021, ще се обяви
в края на настоящата година.
Награди на МКСГ
По време на конгреса СФГБ беше отличена от МКСГ с найвисокото отличие за заслуги за развитието на спорта
за глухи - наградата “Рюбенс-Алке” (за втори път). Това е
признание за приноса на федерацията към спорта в световен
мащаб.
“Почетен медал на МКСГ” получи председателят на СФГБ
- Николай Николов - за заслуги към Международния комитет.
Под негово ръководство България е била домакин на различни
международни прояви и два пъти на летни олимпийски игри –
1993-а и 2013-а години.
Българското представяне
Страната ни зае 43-о място по брой на медали.
Борба
В класическия стил е първият ни медал - бронзов. Борецът
Иван Стоилов (66 кг.) е медалистът. По пътя за третото място
той победи иранеца с 9:3 точки и украинеца с 8:0, но на
полуфинала, въпреки двете му победи, в резултата отстъпи
пред бъдещия шампион от Русия с 21:12 точки. В битката за
бронзов медал Иван победи венецуелеца с 10:0 т. и взе бронза.

Карате
Бронзов медалист стана 21-годишният кюстендилец
Николай Христов, с треньор Борислав Иванов. За втори път
е на голямо състезание, след Дефлимпикс’ 2013-а в София,
където стана пети. В Самсун, в дисциплината “кумите”,
категория 75 кг., спечели бронза. При първата си среща
каратистът победи венецуелеца с 3:1 и отиде на полуфинал. Но
загуби от украинеца с 2:0. В борбата за третото място обаче,
надигра италианеца с 4:1 и стана бронзов медалист.
Джудо
Джудистите Благой Поповчев (+100 кг.) и Христо Станойчев
(73 кг.) заеха съответно 5-о и 9-о място.

При завръщане в родината,
спортният министър Красен Кралев награди бронзовите
медалисти. Връчи почетни медали на Панайот Димитров, Иван
Стоилов и Николай Христов, на главния треньор по борба
Денислав Чемишки и на треньора по карате Борислав Иванов.
От името на СФГБ, изпълнителният директор Николай Бозев
връчи на министъра сувенирен медал на Дефлимпикс.

Лека атлетика – хвърляне на копие
Нов дефлимпийски рекорд – 49.20 м., постави хърватката
Лаура Стефанач. Нашата състезателка Елена Узунова – отлична
спортистка (през януари т. г. претърпя тежка операция на
рамото), се класира на 4-о място, с резултат 43.65 м.

Бадминтон
Огромна конкуренция. По време на състезанията
бадминтонистите ни разбраха за кончината на треньорката
им - доц. Анета Янева, което ги срина психически. Но се
мобилизираха и дадоха всичко от себе си.
Скандално съдийско решение при борбата отне поне още
един медал за България. В битката, отново за бронз, Христо
Павлов (80 кг) беше ощетен от съдиите при схватката с турския
представител. Секунди преди края на срещата, с резултат
2:1 за Христо, реферите я прекъснаха и анулираха точките
на Павлов. Делегацията ни подаде контестация за очевадно
грешно решение, но контестационната комисия реши, че
състезанието е по правилата и турският състезател се качи на
подиума, а Христо остана пети.
Подобен беше случаят и с Ангел Ценов (85 кг). При срещата
му с иранеца, благодарение на съдийско рамо, взе златото, а
Ценов остана пети.
Треньорът Денислав Чемишки сподели пред журналисти,
цитирам:
“От години съм в борбата, но такова чудо не бях виждал. С
двамата ми колеги треньори разбрахме, че у дома и стените
помагат. Не е нормално и честно да спреш срещата, и да
анулираш точки. Подадохме контестация, но не я уважиха.
Ужасно е да има несправедливост пред очите ти!”...
Резултатите в класическия стил:
 Бронзов медал – Иван Стоилов (66 кг.)
 Три пети места – Панайот Димитров (59); Христо Павлов (80)
и Ангел Ценов (85)
 Седмо място – Христо Кличуров (75)
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Спортна стрелба
Двама стрелци – Марин Филипов и Мариета Салтова. За
първи път са на крупна проява. Състезаваха се в 10 м. стрелба
с въздушен пистолет. При мъжете - от 18 участници, Марин
се класира 16-и, а при жените – от 15 състезателки, Мариета
стана 12-а.

МНЕНИЯ
Николай Николов, председател на СФГБ:
- От опита, натрупан през годините, който федерацията
има, организацията на игрите не беше на това ниво, както
в миналото. Но от наша страна всичко мина нормално,
състезателите бяха подготвени, а и помощ ни оказа ММС и
най-вече министърът.
Два медала в борбата, които трябваше да вземат
нашите борци, отидоха като подарък при състезателите
на домакините. Но..., станалото, станало. Момичетата
и момчетата, както винаги, се държаха като истински
спортисти. Работата на федерацията беше оценена от ОК
на МКСГ с отличието, което ни връчиха. Федерацията ще
продължи да работи за вливането на млади хора в отборите
на СФГБ и за развиване на други видове спорт.
Благодарен съм за медала, с който ме удостоиха. Ще
продължавам да давам всичко от себе си за развитието на
спорта на глухите.
Николай Бозев, изпълнителен директор на СФГБ, водач
на спортната делегация:
- Имаше пропуски при организацията. Липсваше
информация в залите за състезанията, а автобусите не бяха
точни с времето. Хотелът ни беше общежитие, храната - не
такава, каквато трябва да бъде за спортисти – калорична.
Съдийският състав – не беше коректен във всички спортове,
особено в борбата.
Като цяло представянето на българите е добро, особено
в борбата, каратето и джудото. Но можехме и по-добре,
въпреки голямата конкуренция. Продължаваме напред. На
големите първенства ще покажем това, което наистина
можем.
Благодаря на Министерство на младежта и спорта, на
министър Красен Кралев, за помощта при подготовката и за
посрещането като на големи спортисти
Мария Михайлова
Снимки Камелия Ангелова и СФГБ

Класирането:
 Двойки жени - 9-о място за Силвия Бозева – Габриела
Колицова
 Двойки мъже - 9-о място за Людмил Гетов – Никола Тянков
 Индивидуално жени – Бозева и Колицова не успяха да
излезнат от групите
 Индивидуално мъже - 16-32 място за Людмил Гетов; 32-64
място за Никола Тянков
 Смесени двойки – Людмил Гетов – Силвия Бозева и Никола
Тянков – Габриела Колицова - не успяха да се класират за
медал.

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

Тенис на маса
 Индивидуално 11-о място за Петър
Колев; 14-о място –
за Халит Хасан и 22-о
място за Иван Недев
 Двойки – 2528-о място за Халит
Хасан и Петър Колев
 Отборно – 14-о
място

За олимпийския град и за емоциите на нашите
участници по време на игрите,четете в интересния
пътепис на Камелия Ангелова в следващия брой на
вестник „Тишина“.

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

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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Първият учебен ден дойде с радост и надежда!
И в Специалното училище
за ученици с увреден слух
„проф. д-р Дечо Денев”
празникът събра ученици,
учители, родители и гости.
Най-важни, разбира се,
бяха първокласниците,
които с трепет пристъпиха
училищния праг.
На добър час!

ТЕХНОЛОГИИ

Силиконов имплант
спасява слуха

Знае се, че слуховата система е сложен механизъм, който
е прекалено крехък – застрашен е постоянно от инфекции с
последваща загуба на слуха или
пробиване на тъпанчето, особено при хронични заболявания
на вътрешното ухо. Обикновено
решението е чрез хирургична
намеса, при което се прави присаждане на тъкан, взета от самия пациент, в самата мембрана
на ухото. Често пъти се налага
пациентите да се връщат за повторна операция.
Но австралийски учени са
разработили нетрадиционно
и изключително модерно ре-

шение: силиконовата протеза
ClearDrum. С нея повреденото
тъпанче може да се „поправи”
само с една процедура. Имплантът е разработван осем години.
Според разработчиците пренася звука дори по-добре от
истинското тъпанче. Материята
му е съвместима с биологичен
материал, т. е. човешките клетки
могат да се увият около него и
с времето да го прикрепят още
по-добре в ухото. Тестването на
ClearDrum върху хора ще стартира през 2018 в Мелбърн.
Публикацията е от онлайн
изданието
„Хайком Нюзлетер”

КРЪГОСЛОВИЦА

Създадоха универсален преводач на
чужди езици, скоро и на жестов

Австралийската компания
Lingmo International под ръководството на основателя на
компанията е първата на пазара със своята слушалка-преводач Translate One2One. Продуктът превежда моментално от
един език на друг директно в
ухото в рамките на няколко секунди. Засега слушалките могат
да превеждат осем от най-популярните езици. Самият превод
отнема едва няколко секунди.
Преводът освен в аудио (глас),
е и в писмена (текстова) форма.
Технологията, която е в основата на приложението, е
разработена, за да бъде лесно
достъпна и разбрана от потребителите на телефони и
таблети с всички възможности.
Вградената
функционалност
позволява на потребителите да
превеждат точно разговорите и
командите на ключови езици в
глас и текст.
Оригиналното устройство
Lingmo бе патентовано през
2013 г. и след значителни подобрения и непрекъснато развитие официално стартира на
пазара през 2016 г. Слушалката-преводач беше представена
успешно за първи път по време
на срещата на върха на ООН
в Женева, Швейцария. Засега
езиците, на които превежда, са
английски (USA, UK), японски,
френски, италиански, испански,

бразилски/португалски, немски
и китайски, без да има нужда
от Bluetooth или Wi-Fi връзка
към друго устройство. Благодарение на това, че се използват
приложно-програмни интерфейси (API) от IBM, могат да се
превеждат думи и изречения в
рамките на три до пет секунди.
Слушалката е достъпна за закупуване с възможности за доставка до всички точки на света.
Освен слушалката, компанията
е разработила и приложението
Translate4me, с което огромните речници и неудобните бавни
преводи на мобилния телефон
остават в миналото. С натис-

СУДОКУ

кането само на един бутон ще
можете да преведете думите, от
които се нуждаете, на 8 езика.
Translation4me има два режима
на гласов превод. Можете да настроите приложението да превежда от един език в друг или да
запишете фраза на друг език и
да използвате Translation4me, за
да го преведете обратно на оригиналния език. Приложението
Translate4me може да се изтегли
от iTune магазин срещу 99 цента.
Компанията в момента
разработва
допълнително
приложение за превод на
американски жестов език.
Превод: Петра Ганчева

Судоку се играе на решетка, която се
състои от 9 x 9 пространства, разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9, без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 14

От кръгчетата със стрелкичка, по посока на часовниковата стрелка - при
правилно решение в кръгчетата от 1 до 8 ще прочетете името на наш революционер демократ, писател, публицист, историограф и етнограф (1821 – 1867):
1. Вид литературно произведение, в което се бичуват и осмиват отрицателните
страни на живота. 2. Флот, плавателните съдове на една държава. 3. Един от трите
основни литературни рода. 4. Архитектурен и декоративен стил от времето на Людовик VI. 5. Наш поет (1877 – 1914) „В полите на Витоша”. 6 Семейство дневни грабливи
птици. 7. Роман от Дико Фучеджиев. 8. Семейство дребни двукрили насекоми.
Съставила: Василка Кирова

