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НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

ОЧАКВАМЕ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ДА БЪДАТ ПО-ДОБРИ

ПРАЗНИЦИ, ПРАЗНИЦИ…

90 ГОДИНИ ОБЩОРУСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ

  Уважаеми читатели, продължаваме нашата рубрика, в която съвместно с направление „Производствено-стопански 
въпроси” при Съюза на глухите в България ви представяме дейността на съюзните дружества „Тих труд” – ЕООД.  

 Четете днес  интервюто на Любка Герасимова, експерт „Производствено-стопански дейности” 
при СГБ с Пламен Кръстев, управител на „Тих труд” ЕООД в Дупница

ДУПНИЦА

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

- Г-н Кръстев, Вие сте уп-
равител на дружеството „Тих 
труд” в Дупница от  2011 г., но 
сте в предприятието от 1991 
г. Бихте ли представили дей-
ността му, както и да сподели-
те за трудностите през които 
то е минало в този период? 

- Започнах работа в „Тих Труд” 
ЕООД в края на 1991 г. (тогава 
беше СПП), като началник на 
„Енергомеханичен” отдел, тъй 
като съм електроинженер. Към 
този момент в предприятието 
се развиваха 4 вида производ-
ствени дейности: пластмасова, 
шивашка, мебелна и полиграфи-
ческа.

 През 1995 г. бях назначен за 
заместник управител, като моята 
задача беше да отговарям за ця-
лостната производствена и тех-
ническа дейност на дружеството.  
Цехът за пластмаси работеше из-
ключително за „Арома” в София; 
шивашкият цех изпълняваше по-
ръчки предимно за вътрешния 
пазар; цехът за мебели изработ-
ваше мебели и дограма изключи-
телно от дървесина, тъй като ма-
шинният парк беше съобразен 
за такава дейност; а полиграфи-
ческият цех произвеждаше про-
дукция, както и сега, за фирма 
„Фармация” (сега „Актавис” АД).

Продължава на стр. 3

В самия край на ста-
рата, вече заминала си 
година, от близо и да-
леч започнаха да прис-
тигат снимки с хора, чи-
ито лъчезарни усмивки 
стоплиха сърцата ни. 
Напук на всичко лошо, 
напук на трудности и 
несгоди, на грижи и 
тревоги – които не бяха 
малко през 2016-а, съ-
юзните членове изпра-
тиха със смях и шеги, 
много танци, хорà ста-
рата година и вдигнаха 
наздравици за новата – 
с надеждата да е по-до-
бра и благодатна. 

И с пожелания за 
много години живи и 
здрави към близки, 
приятели, колеги и съ-
мишленици.

Честита да е новата 
година, скъпи прияте-
ли! 

През декември в Русия всички регионални поделения 
на общоруската организация на глухите – ВОГ – отбеляза-
ха подобаващо 90-годишнината на организацията, като 
един от най-мащабните концерти, посветен на юбилея, 
бе в Санкт Петербург. Под надслов „Ние заедно” той се 
състоя на 4 декември в Културния дом „Московски”.

Организаторите бяха подходили доста оригинал-
но към честването на юбилея – в първото фоайе пред 
концертната зала зрителите и почетните гости можеха 
да се снимат за спомен с хаштага „Ние заедно” и да качи 
още там, в момента, снимката си в интернет мрежите. 
Във второто фоайе на огромен телевизионен екран бе 
излъчена мултимедийна телевизионна презентация на 
90-годишната история на ВОГ. В по-малкото фоайе до 
него пък имаше представена миниекспозиция от сним-
ки на тема „ВОГ: минало, настояще и бъдеще”, допълнени 
с рисунки на глухи деца за бъдещето на организацията. 

Продължава на стр. 7

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАПЖЕБ

П О К А Н А
НОВА ДАТА - 28.01.2017 г., 

ЗА СВИКВАНЕ ОБЩОТО ГОДИШНО 
ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАПЖЕБ

Във връзка със своето решение от 05.12.2016 г. за отлагане 
на общото събрание за януари 2017 г., и на основание чл.26 и 
чл.27 от Устава на НАПЖЕБ, Управителният съвет  на НАПЖЕБ 
на 27.12.2016 г. взе решение за нова дата на общото годиш-
но отчетно събрание на НАПЖЕБ, което ще се проведе на 28 
януари 2017 г. (събота), от 10:00 ч. в гр. София, ул. „Иван Ден-
кооглу”, № 12-14, в ЦУ на СГБ, голямата зала на трети етаж, при 
следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Управителния съвет (УС) за дейността на 
НАПЖЕБ за 2016 г.
2. Финансов отчет на НАПЖЕБ за 2016 г. 
3. Доклад на Етичната комисия на НАПЖЕБ за спазването през 
2016 г. на Етичния кодекс на преводача от и на жестов език. 
4. Приемане на Програма за дейността на НАПЖЕБ през 2017 
г.
5. Обсъждане от Общото събрание (ОС) на получените проек-
ти на лого на НАПЖЕБ. Вземане решение от ОС за одобряване 
на лого на НАПЖЕБ. 
6. Съгласно чл.22 от Устава на НАПЖЕБ, вземане на решение 
от Общото събрание за предсрочно прекратяване на мандата 
и освобождаване на член на УС на НАПЖЕБ, и избор на негово 
място на нов член на УС на НАПЖЕБ. 
7. Разни.

При липса на кворум към 10:00 ч., 
на основание чл. 28 от Устава, Общото събрание ще се 
проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място и при 

същия дневен ред.

От Управителния съвет на НАПЖЕБ
27.12.2016 г., гр. София

Снимките са от празненствата в Русе, 
Пловдив, Благоевград, Пирдоп и Сан-
дански

Четете още на стр. 4

РУСЕ ПЛОВДИВ

БЛАГОЕВГРАД

ПИРДОП

САНДАНСКИ
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Какво влиза в сила от 1 януари 2017 г.

За силата, търпението и вярата на майката 

През първия ден на 2017 г. онлайн из-
данието „Дневник” по традиция припомня 
административните решения, които влизат 
в сила от първия ден на новата година и 
засягат личните доходи и задълженията на 
гражданите. Влизат в сила новите правила 
за възраст при пенсиониране: Жените ще 
се пенсионират при навършване на 61 г. и 35 
г. и 2 м стаж, а мъжете - на 64 навършени го-
дини и осигурителен стаж от 38 г и 4 м.

Осигурителната вноска за пенсия се 
повишава с 1 процентен пункт за всички ка-
тегории труд.

Минималният осигурителен доход (за 
самоосигуряващи) се увеличава в зависи-
мост от дохода, получен през 2016 г.: до 5400 
лв. - 460 лв.; от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв.; 
от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.; над 7500 
лв. - 600 лв.

Минималният размер на пенсията за 
осигурителен стаж и възраст става 161.80 лв.

Минималната заплата се вдига от 420 
лв. на 460 лв.

Линията на бедност през 2017 г. е 314 
лв., с 14 лв. повече отколкото през миналата.

Данъци
От 2017 г. има и ново облекчение - ако всич-

ки придобити доходи  се получават по банков 
път и 80% от тях също се харчат по банков път, 
ще се спести 1% от дължимия данък, но не 
повече от 500 лв. Облекчението ще се ползва 
при подаване на данъчните декларации за до-
ходите от 2017 г. - в началото на 2018 г.

Образование
От 1 януари 2017 г. дейностите по издава-

не на удостоверение APOSTILLE на образова-
телни и удостоверителни документи, изда-
дени от висшите училища, от институциите в 
системата на предучилищното и училищно-
то образование и от Министерството на об-
разованието и науката и неговите звена, ще 
се извършват от Националния център за ин-
формация и документация (НАЦИД). Досега 
дейностите по издаване на удостоверение 
APOSTILLE се извършваха в Министерството 
на образованието и науката.

Спорт
Влиза в сила новият списък за забранени-

те за употреба препарати на Световната ан-
тидопингова агенция (WADA) за 2017 г. 

Към досегашния списък е добавен ари-
мистан, който попада в графата забранени 
хормони и метаболитни модулатори. Веще-
ството може да се намери свободно в много 
страни на света. 

То се използва за намаляване на нивата 
на естроген, който може да стимулира рас-
тежа на мускулите.

УСМИВКИ ОТ 
СТАРИЯ АРХИВ

В предпразнични-
те дни най-голям брой 
гледания естествено, 
имаше видеопоздра-
вът на председателя на 
СГБ Николай Нинов – 2 
328 души (снимка 1), на 
второ място се нарежда 
новината от онлайн из-
данието на в. „Дневник” 
– „Какво влиза в сила от 
1 януари 2017 г.” – 801 
души (снимка 2). На тре-
то място по гледания и 
прочит е новината за Ба-
бинден – 593 души.

Броят на феновете на 
страницата вече е достиг-
нал и надхвърлил 1600 
души (със 126 души по-
вече от месец ноември – 

снимка 4)  а за последния 
месец от последната годи-
на страницата е посетена 
от рекорден брой хора: 
цели 12 643 души, от които 

2 099 души са прегледали 

последните публикации от 

месец януари (снимка 5).

Петра Ганчева

Поредната колонка на администратора от страницата на СГБ във Фейсбук

Много пъти сме публику-
вали материали, посветени 
на децата с увреден слух, на 
тяхното израстване и вграж-
дане в обществото с безре-
зервната всеотдайност на 
родителите си. Акцентът в 
тези публикации винаги беше 
поставен върху децата. В 
настоящия материал пре-
разказваме съдбата на една 
майка на дете с увреден слух 
от излъчено в някогашната 
ТВ7 предаване на Диана Але-
ксиева.

Мария Касимова-Моасе гос-
тува в предаването на Алекси-
ева заедно с дъщеря си Елица и 
в отговор на въпросите на теле-
визионната журналистка споде-
ля, че родила дъщеря си по вре-
ме на Световното първенство в 
САЩ през 1994, в дни и вечери, 
в които се крещеше, пееше от 
радост. Тези викове обаче не са 
я събуждали от сладкия й сън. 
Защото тя се ражда в тишина - с 
диагноза „пълна глухота”. 

Пред телевизионната ауди-
тория Мария разказва за това, 
какво е да разбереш, че едного-
дишното ти момиченце е напъл-
но глухо и най-вероятно никога 
няма да чуе гласа ти; за силите, 
нужни на една 25-годишна май-
ка, за да се мобилизира въпреки 
диагнозата и да намери вратич-

ка дори в нея...
Разказва за щастието, което 

изпитали, когато разбрали, че 
има спасение за детенцето им 
и за покрусата, когато научили, 
че това спасение струва 100 000 
марки - сума, която нямало откъ-
де да съберат. И за безкрайните 
мисли денем и нощем как да на-
мерят парите за операцията, за 
да видят своето тригодишно мо-
миченце как чува за първи път 
чува света около себе си...

Мария е родена на 5 октомври 
в София. Дъщеря е на известния 
актьор Хиндо Касимов, майка й 
по това време е режисьор в те-
левизията. Тя има щастливо дет-
ство в артистичната си фамилия, 

но когато е на 16 г. губи баща си. 
Седем години по-късно се влюб-
ва безумно и се омъжва. 

През 1994 г. се ражда дъщеря 
й Елица. Както всяка майка, Ма-
рия си води дневник за всичко, 
което прави бебето. Още докато 
Елица била бебе, Мария осъз-
нава, че детето й има проблем 
със слуха. На 19 септември 1995 
г. отиват на изследване в ИСУЛ, 
което установява, че детето е на-
пълно глухо и според мнението 
на докторите Елица ще изкара 
живота си в пълна тишина.

Български лекар в Австрия 
урежда операция във Виена, 
която е три пъти по-евтина от ре-
алната цена, защото лекарският 
екип се отказал от хонорарите 
си, когато разбрали, че пациент-
ката им е дете на 3 г., а и знаели в 
каква криза се намирала Бълга-
рия по това време. След опера-
цията през 1997 г. момиченцето 
се сдобива с кохлеарен имплант, 
който я спасява завинаги от при-
нудителната тишина. Днес Елица 
общува пълноценно с приятели 
и родители, завършва с отличен 
успех средното си образование. 
Днес Мария и семейството й са 
щастливи и живеят на остров 
Менорка в Испания.

Да, ако не бяха силата, тър-
пението и вярата на Мария, 
днес Елица нямаше да е това, 

което е - една уверена в себе 
си, във възможностите и пос-
тигането на мечтите си млада 
жена. И е обяснимо защо сега, 
след абитуриентския бал на 
дъщеря си, Мария е изпълне-
на с благодарност, вяра и щас-
тие - защото е успяла в стре-

межа си нейното малко Еличе 
да израсне като пълноценна 
личност и да поеме уверено в 
ръцете си своето бъдеще. 

Интерпретация на 
излъченото предаване 

Петра Ганчева

Преди 
28 години…

Мариана Маркова от Русе 
сподели с нас една снимка, на коя-
то преди 28 години е запаметен 
важен от живота й миг – 24 май, 
завършването на училището. 

На снимката първата отляво 
е Мариана заедно с Нели Делиева, 
Анелия Кемова, Стефка Тодоро-
ва, Мая Вутова и Детелина Пан-
кова.

Ще се радваме, ако и други 
наши приятели от близо и далеч, 
подобна на Мариана, споделят 
с нас своите незабравими мо-
менти – обещаваме им, че ще ги 
публикуваме в новата ни рубрика 
„Усмивки от стария архив”!
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ОЧАКВАМЕ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ДА БЪДАТ ПО-ДОБРИ

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

Пламен КРЪСТЕВ, управител 
на „Тих труд“ ЕООД - Дупница

Продължава От стр.1
- След 1997 г. поради извърш-

ващата се приватизация и осво-
боден внос на стоки от чужбина, 
поръчките рязко намаляха. Ние 
не можехме да отговорим на 
конкурентните цени от вноса и 
различните видове производ-
ства започнаха да отпадат едно 
по едно. Първоначално затво-
рихме пластмасовото производ-
ство. Шивашката дейност пре-
мина изключително на ишлеме 
с много ниски цени. За периода 
2000-2008 г. с помощта на раз-
работени проекти пред АХУ ус-
пяхме да преоборудваме до из-
вестна степен мебелния цех, със 
съвремени машини за мебелно 
производство от съвременни 
материали MDF; НDF, ОSB. След 
световната икономическа криза 
през 2008-а поръчките от стро-
ителството паднаха до минимум 
и затова бяхме принудени през 
2010-а да затворим мебелния 
цех. Тогава ръководството на 
дружеството, начело с покой-
ния инж. Георги Пешев, взехме 
решение – за да съхраним пред-
приятието, е необходимо да раз-
виваме приоритетно полигра-
фическо производство.

След създаването на 
Агенцията за хора с увреждания 
държавата ни даде много добри 
възможности чрез разработва-
не на проекти, финансирани от 
нея, да подобрим условията на 
труд в дружеството и да преобо-
рудваме машинния си парк. През 
този период от време, чрез тези 
проекти и със собствено участие 
успяхме да инвестираме:
• за подобряване условията на 

труд – над 200 хил. лв.;
• за машини и съоръжения – 

повече от 400 хил. лв.;
• отоплението на цялото дру-

жество е чрез климатични 
системи (до спирането на па-
ровата централа използвахме 
мазут около 200 тона годиш-
но);

• спряни бяха всички течове от 
покрива;

• основно бе ремонтирана во-
допроводната мрежа;

• подменено беше осветление-
то по цеховете с по-енерго 
ефективно;

• основно бяха ремонтирани 
всички тоалетни в дружество-
то;
По направление на инвести-

ционната дейност беше закупе-
но ново съвременно оборудва-
не предимно в цех „Полиграфия” 
– рециклирани машини и съ-
оръжения от ново поколение 
като: офсетни печатни машини 
с обръщане на печата (двустран-
но печатане), машини за рязане 

на хартия и картон, машини за 
сгъване на изделия от хартия, 
машини за щанцоване, машини 
за пакетиране.

- Какво отчитате като ус-
пех през изтеклата година? 
Споделете Вашия опит от 
участието с проект финанси-
ран от Агенцията за хора с ув-
реждания, тъй като през 2016 
г. вие реализирахте успешно 
такъв проект.

- Благодарение на тези нови 
машини предимно с компютър-
но управление и коректното 
отношение на ръководителите 
на фирма „Актавис” АД, която е 
основният ни работодател, ус-
пяхме за периода 2010- 2016 
г. да вдигнем двойно обема на 
произвежданата продукция и 
да изведем предприятието на 
печалба (през 2010 г. предприя-
тието бе на загуба около 70 хил. 
лв. от основната дейност). През 
тази година разработихме и спе-
челихме проект за закупуване 
на един брой офсетова печатна 
машина с обръщане на печата 
на стойност 95 хил. лв. без ДДС, 
като собственото участие беше 
15 хил. лв.

- Какви са Вашите планове 
за 2017 г.? 

- Отиващата си 2016 г. се 
оказа доста трудна, поради ня-
кои обстоятелства извън нас. 
Продължаваме да работим с на-
шите основни клиенти „Актавис” 
АД за полиграфията и фирма 
„Галтекс 2006” в шивашкия цех. 
За следващата година имаме 
уверението на фирмите, че не-
щата ще се стабилизират и ще 
имаме възможност да достиг-
нем планираните финансови 
резултати. Очакваме финансо-
вите резултати за 2017 г. да бъ-
дат по-добри от тези през 2016 г. 
Планираме ремонтни дейности 
за около 60 хил. лв.

- Като дружество, собстве-
ност на Съюза на глухите в 
България, в предприятие-
то работят хора със слухови 
проблеми. Как те се справят 
с изпълнението на трудовите 
норми и как са интегрирани в 
колектива?

- В предприятието работят 
общо 66 работници и служите-
ли, като 24 от тях са със слухови 
проблеми. Мога да ви уверя, че 
хората със слухови проблеми се 
справят отлично със служебни-
те си задължения. Няма пробле-
ми с тяхната трудова дисципли-
на. Голяма заслуга за това имат, 
разбира се, ръководителите 
на отделните звена и особено 
Петър Тричков, който е съще-
временно председател на ра-
йонната организация и отличен 
оператор на няколко вида ма-
шини. 

- Предприятията „Тих труд” 
са специализирани предпри-
ятия за хора с увреждания и 
като такива са част от пред-
приятията на социалната ико-
номика. Според Вас, какво 
още би могла да направи дър-
жавата за тези предприятия?

- Аз виждам ролята на дър-
жавата, по-точно някои нейни 
институции, да успее да се пре-
бори с Европейската комисия 
за отпадането на прословутия 
регламент 1407 от 2014 г. За по-
следните две години от както 
действа този регламент, сме за-
губили само от преотстъпените 
данъци близо 80 хил. лв.
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Жените в София изпратиха старата година

Изложбата премина при голям успех

Дано по-често 
се срещаме така!

На 14 декември в голямата 
зала в културния дом на Съюза на 
глухите в България в столицата се 
състоя новогодишно тържество 
на жените и пенсионерите.

 Приветствено слово отправи 
председателят на СГБ  Николай 
Нинов.

На тържеството присъстваха 
много наши членове. То премина 
с много веселие, имаше музика 
и танци. 

 Украсата на залата направи 
Николина Лозанова, а всички 
бяха донесли вкусни баници, 
сладкиши и напитки.

Милка Костова 

Мария Тойтова, пред-
седател на младежката 
организация на глухите в 
Дупница, споделя: 

Под надслова „Ние 
можем всичко” на трети 
декември, международ-
ният ден на хората с ув-
реждания, в общината 
на Сандански бе открита 
изложбата на Вяра Кифо-
ва (заместник председа-
тел на МО). Експозицията 
продължи до 10 декем-
ври и премина при голям 
успех.”

Текста подготви 
Петра Ганчева

На 18.12.2016 г. ние, членовете от ТО в Пазарджик, отпразнува-
хме Коледа и Нова година. На тържеството присъстваха  Красимир 
Альов, председател на РО-Пловдив, ръководството от РО-Пловдив и 
Мила Личева  от  общината в Пазарджик. От името на ръководството 
на ТО Румен Велков, председател,  поздрави с „Добре дошли!” при-
състващите и им пожела здраве, късмет и успех в живота и весело 
прекарване, като изрази и желанието да бъдат винаги заедно и ор-
ганизацията да е единна в празници, и делници.

     Дядо Коледа и Снежанка раздадоха  подаръци и целувки на 
присъстващите, а масите бяха отрупани с ястия, баници, кексове, 
безалкохолно и напитки - от всичко, което членовете бяха донесли.  
Накрая тропнахме хоро и се разкършихме с модерни танци. Разо-
тидохме се весели и доволни, изпълнени с приятни и незабравими 
спомени. 

    Дано по-често имаме  такива  приятни сбирки и участващите да 
се увеличават, клубът да има активен живот!

Румен Велков, председател на ТО-Пазарджик

Рождественско тържество в енорийския център

И тази година недеделното училище за деца с увреден 
слух отбеляза Рождество Христово заедно с приятели-
те си от енорийския център към храм „Рождество Бого-
родично”. Още в началото на църковната учебна година 
беше решено тържеството да бъде насочено към тради-
ционното посрещане на рождественската нощ в семей-
ството. Това бе подтикнато от факта, че повечето дечица 
са лишени от родителска грижа и няма кой да ги запознае 
с посрещането на раждането на Божия син. 

Тържеството беше открито от Силвана Павлова, която 
разказа подробно за традицията на Бъдни вечер. Най- 
важното за децата беше да разберат, че всички члено-
ве на семейството са заедно на тържествената трапеза, 
която е постна.

„Под софрата се слага слама, напомняща за витле-
емските ясли, в които е родила дева Мария. Най-въз-
растният представител от рода кади с тамян трапезата 
и къщата и прочита молитва”,започна разказа си тя. Тук 
всички деца казаха молитвата  „Отче наш” с ръце, думи 
и дух. В молитвата се включиха и всички присъстващи 
в залата. Всяко дете от групата със слухови увреждания 
излезе на сцената и каза своя стих, свързан с тържестве-
ната нощ на Рождеството. 

След това разказът бе продължен: „В огъня през цяла-
та нощ трябва да гори дъбово или крушово дърво, нари-
чано бъдник, което с топлината и светлината символизи-
ра раждането в света на Христос. През нощта коледари 
тръгват по къщите, пеейки народни и църковни песни и 

разнасят радостната вест за Христовото Рождество.” 
В този момент група деца излезе на сцената и изпъл-

ни програма с коледарски, църковни песни и стихове, 
които се превеждаха на жестов език през цялото време. 
Рециталът им завърши с фолклорно изпълнение на пра-
во хоро, на което се хванаха всички присъстващи. 

В края на програмата децата се събраха около пряс-
но опечената питка, символ на „плътта Христова”. Пре-
ди да бъде разчупена и раздадена на всички, отново 
бе казана молитвата „Отче наш”. Разбира се, имаше и 
подаръци, които тази година бяха осигурени от асоци-
ацията на децата с увреден слух - АРДУС, за което бла-
годарим от сърце!

Силвана Павлова

Честит юбилей, Елена!
Много години минаха –
в радост и тъга;
много години минаха;
но още повече ти помъдря!
Много години минаха –
но усмивката грее на лицето ти!
Много години минаха, 
но все така те обичаме 
и ти пожелаваме всичко на света!
Честит 60-годишен юбилей на нашата Елена 
Донева от ТО-Благоевград!

Елена и Петър Тричкови

Елена Тричкова от Дупни-
ца ни изпрати тази снимка 
по повод първия ден от нова-
та 2017-а година. Малките 
сурвакари на нея са Жулиета 
(7 г.) и Красимир (6 месеца), 
внуци на сестра й Диана. 

В селото, където живеят, до 
ден днешен почитат и спазват 
отколешни традиции, сред 
които и сурвакането за здраве 
на стари, млади и дечица:

Сурва, весела година,
догодина до амина!
По Йордановден да има
люта снеговита зима!
По Гергьовден из нивята
дъжд да напои житата!
По Петровден благо слънце
да погали всяко зрънце!
Та Кръстовден да ни свари
със препълнени хамбари!
Сурва, весела година,
догодина до амина!

Сурва, весела година!
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Две скъпи снимки

УСМИВКИ ОТ СТАРИЯ АРХИВ

С тази публикация, скъпи читатели, откриваме новата ни рубрика – „УСМИВКИ ОТ СТАРИЯ АРХИВ”. 
Преди време на страниците на вестник „Тишина” бяхме публикували статия за скромното тържество в клуба на 

РО в Русе, посветено на годишнината от първия поход на глухи туристи по маршрута „Ком-Емине”, на което при-
съствали останалите живи от участниците му.

Оказва се, че и софиянци с увреден слух, начело 
с ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ, също са участвали в такъв по-
ход, посветен на  50-годишнината от първия преход 
Ком-Емине. Ето и неговия разказ към вече старичка-
та снимка:

„Изминахме прехода за 16 дни по билото на Балкана. 
Имахме само един почивен ден – на 2 август на хижа 
„Грамадлива”. Всичко, което видях и опознах, беше уни-
кално за мен. Маршрутът - от западния до източния край 
на страната ни на територията на дивната Стара плани-
на, беше изпъстрен с разнообразни и красиви пейзажи, 
които трудно се описват думи. Потеглихме 40 човека, но 
до нос Емине стигнахме тридесет и двама. С групата ни 
тръгна и един микробус, натоварен със съоръженията 
за биваците и с по-голямата част от багажа ни. Движеше 
се ус¬поредно с нас, но по подбалканския път. Спира-
ше там, където пренощувахме, с изключение на хижи-
те „Мургаш”, „Ехо” и „Добрила”, поради лошите „черни” 
пътища. Ще похваля и благодаря на „печения” шофьор 
Васко, които безпроблемно, по заявка от нас, ни осигу-
ряваше храната през цялото време.

Маршрутът Ком-Емине не беше тежък, а приятен, 
поне за мен. Въпреки, че в грамотата, която получих 
след приключване на прехода, пише „Изминати 720 км.” 
Може някой да ме обяви за луд или за герой, но хората, 
които познават планината знаят, че такива километражи 
са в рамките на нормалното.

Пътят като цяло е в добро състояние. Само пътеката 
над с. Стъргел към връх „Етрополска баба” е пообрасла. 
Навлиза се в площ от млади борови дървета и храсталаци 
от шипка и трябва да се бориш с трънливите им клони. 
До връх „Шипка” времето беше променливо. Но на връх 
„Ботев” ни посрещна вятър, преминаваща мъгла и слаб 
леден дъжд, поради което не успяхме да видим най-тяс-
ната част на Старопланинското било – „Амбарица-Купе-
на”. Вместо да вървим по алпийския участък, минахме по 
южната пътека (над хижа „Васил Левски”. Така се скрихме 
от неприятния северен вятър. После грейна слънце - от 
историческия връх, та чак до края на прехода. 

Единственият ни почивен ден, който превърнахме 
в чудесен празник, беше на хижа „Грамадлива”, която 
отбелязваше 55-я си рожден ден. В него се включиха и 
няколко туристи ветерани, участници в първия поход 
преди 50 г. Имаше състезания по футбол, бадминтон, 
скачане с чували и въже, в които участвах, без да чувст-
вам умора от изминатия пеш половината път от сръбска-
та граница до морето.

Бях много щастлив, когато стигнахме нос Емине. На-
правихме си снимки, „гръмнахме” шампанско". След това 

слязохме под отвесните скали и се потопихме в пре-
красното ни море. Като че ли бяхме в рая...

Привечер се качихме на автобус, който ни отведе до 
с. Сарафово. Последва чудесна галавечеря в един към-
пинг край селото и връчване на грамотите. На следва-
щия ден отново ходихме на плаж, а по обяд трябваше 
да се сбогуваме. Беше ми тъжно, защото не исках да се 
разделям с хората от сплотената ни туристическа група.

Ако отново имам повече свободни дни пак ще тръгна 
на поход и отново ще премина прехода от връх „Ком”!

Стоян Герджиков, един от дългогодишните 
артисти-самодейци на пловдивската 
районна организация споделя за „Усмивки 

от стария архив” две скъпи на сърцето му 
снимки. Едната е от времето преди да блесне 
за първи път страхотният му талант като 
ученик в техникума през 1989-а (на общата 
ученическа снимка Стоян е най-горе вдясно, 
ограден с кръгче). А втората снимка ни го 
показва в типичното му амплоа – песните, още 
от ученическите му години…

Сигурни сме, че нашите прекрасни и талантливи 
артисти пазят много такива свидни мигове от 
живота си. Ще се радваме да ги споделят и с нас, и с 
всички читатели на вестника!

Походът Ком-Емине

Спомен за Спаска И още една архивна сним-
ка – в памет на почетния 
член, дългогодишната съюз-
на деятелка Спаска Джанго-
зова… Тя завинаги ще ос-
тане едно от ярките имена 
в съюзната история. За нея 
в един от старите броеве на 
вестник „Тишина” разказва 
ГЕОРГИ МАРКОВ:

„Слънцето току-що е над-
никнало от източния хълм на 
Асеновград и по моста над 
река Чая отмерено потропват 
токчетата на една млада жена 
на път за гарата. Да, това е 
Спаска Джангозова, дъщерята 
на глухите Костадин и Мина 
Джангозови. След гимнази-
ята тя постъпва на работа в 
„Тих труд” - Пловдив. Годината 
е 1963. Спаска вече е член на 
СГБ. Вечно усмихната и кон-
тактна, тя бързо си спечелва 

обичта на глухите в предпри-
ятието и картонажния цех, в 
домакинската работа и в мла-
дежката организация, където 
дейността й е високо оценена.

По-късно Спаска се пре-
мества на работа в районното 
дружество като инструктор по 
туризъм, после в културно-ма-
совата дейност, а от 1983 г. е 
организационен секретар. 

Днес тя е закръглила 50 го-
дини в СГБ и 30 като коорди-
натор. Освен като опитен орга-
низационен работник с твърди 
позиции към единството на 
СГБ, Спаска Джангозова е един 
от признатите дългогодишни 
ръководители на художестве-
ната самодейност в Пловдив. 
Тъкмо там бе чествана и 60-го-
дишнината на художествената 
самодейност, което не е никак 
случайно.

Спаска е един от авторите 
на жестомимичния речник, ре-
дом с Васил Панев и Миряна 
Мошева. Много години ръко-
води и курсове по жестов език, 
благодарение на което са полу-
чили подготовката си десетки 
преводачи. Заедно с Христина 
Гъркова, Спаска Джангозова е 
преводач в пловдивската об-
ществена телевизия…”

На снимката е запаметен 
един от най-вълнуващите мо-
менти за Спаска Джангозова 
- на тържествения концерт 
по повод 80-годишнината на 
Съюза на глухите в България 
първото произнесено име, с 
което бе обявено, че е избра-
на за почетен член на органи-
зацията, бе нейното…

Рубриката подготви 
Петра Ганчева
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ПОЛЕЗНО, ЗАНИМАТЕЛНО И УВЛЕКАТЕЛНО!

СЕДЕМТЕ ПРИНЦИПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

Цветан Кунчев, педаго-
гически съветник в столич-
ното специално училище за 
деца с увреден слух, горещо 
препоръчва на родителите 
на глухи деца да се запоз-
наят с „Букварино”. Книгата 
е модерен учител по право-
пис, правоговор, история и 
математика. 

Играта ще даде възмож-
ност на детето Ви да се пото-

пи в историческия лабиринт 
на познанието.

За много деца учене-
то е досадно задължение. 
Има начин как да обърне-
те представите им за това. 
Иновативната игра „Буква-
рино” улеснява децата и 
възрастните да разширяват 
познанието си за древната 
българска история и бъл-
гарския език. 60 карти за 

игра с исторически лично-
сти превръщат обучението 
по история и български език 
в удоволствие. Българската 
история и език носят свеще-
но познание.

С „Букварино” се гордееш, 
че си българин!

С книгата-игра може да се 
запознаете онлайн в сайта 
www.azbukari.org

Петра Ганчева

Има от какво да се поучим и да почерпим с 
шепи от опита на другите страни, за да да-
дем пълноценно и качествено образование 
на децата си: „Или се учим да сме готови за 
живота, или, за да сме готови за изпитите. 
Ние избираме първото”.

Образованието във Финландия се смята за 
едно от най-добрите. Според международните 
изследвания, които се провеждат от авторитет-
ната организация PISA веднъж на 3 години, уче-
ниците във Финландия показват най-високото 
ниво на знания в света. Освен това са най-че-
тящите деца на планетата, на 2-ро място са в 
областта на естествените науки и на 5-то място 
по математика. Но даже не това възхищава педа-
гогическата гилдия. Невероятното е, че при тези 
високи резултати учениците прекарват най-мал-
ко време в учене.

Средното задължително общообразовател-
но обучение във Финландия включва две степе-
ни:

- Долен курс (alakoulu), от 1 до 6 клас;
- Горен курс (yläkoulu), от 7 до 9 клас;
В допълнителния 10 клас учениците могат да 

подобрят оценките си. След това децата отиват в 
професионален колеж или продължават обуче-
нието си в лицей (lukio), еквивалентно на 11-12 
клас в нашата образователна система

Кои са 7-е принципа на училищното образо-
вание:

РАВЕНСТВО 
1. Равенство на училищата.
Няма елитни, нито „слаби” училища. В най-го-

лямото училище в страната учат 960 ученици. В 
най-малкото – 11. Всичките имат абсолютно ед-
наква оборудване, възможности и пропорцио-
нално финансиране. Почти всички училища са 
държавни, има десетина частно-държавни. Раз-
ликите между тях са частичното заплащане от 
страна на родителите и повишените изисквания 
към учениците. Като правило, това са своеобраз-
ни „педагогически” лаборатории, следващи из-
брана педагогика: Монтесори, Френе, Мортан и 
Валфдорска педагогически системи на Щайнер. 
Към частните се отнасят и учреждения с препо-
даване на английски, немски, френски. Следвай-
ки принципа на равенството, във Финландия 
съществува паралелна образователна система 
„от детската градина до университета” на швед-
ски език. Не са забравени и интересите на саам-
ския народ, който в северните райони може да 
се обучава на родния си език. Доскоро е било 
забранено да се избира училището. Следвало е 
децата да учат в „най-близкото” училище. Забра-
ната е премахната, но болшинството родители 
продължават да записват децата си в училището, 
което е „по-близко”. Та нали всичките училища са 
еднакво добри.

2. Равенство в изучаването на всички 
предмети.

Задълбоченото изучаване на едни предме-
ти за сметка на други не се приветства. Тук не 
смятат, че математика е по-важна, например, от 
изкуството. Напротив, единственото изключе-
ние за създаването на класове с надарени деца 
могат да бъдат склонностите им към рисуването, 
музиката и спорта.  

3. Равенство между родителите.
Какво работи родителят (какъв е социалният 

му статут) учителите разбират най-накрая и само 
в случай на необходимост. Въпросите на учите-
лите, анкетите, касаещи местоработата на роди-
телите, са забранени.

4. Равенство между учениците.
Финландците не сортират учениците си в 

класове според способностите или кариерните 
им предпочитания. Там също няма „лоши” и „до-
бри” ученици. Сравняването на учениците един 
с друг е забранено. Както гениалните деца, така 
и тези с големите дефицити в интелектуалните 
способности са смятани за „особени” и учат за-
едно с всички. В общия колектив се обучават и 
децата в инвалидни колички. Към обикновено-
то училище може да е създаден клас за учащи с 
проблем в зрението или слуха. Финландците се 
стараят максимално да интегрират в общество-
то онези, които имат нужда от особено отноше-
ние. Разликата в нивото между слабите и силни-
те учащи е най-малката в световен мащаб. „Въз-

мути ме финландската образователна система, 
когато в училището учеше моята дъщеря, която 
по тукашните мерки може да бъде отнесена към 
надарените. Но когато училището започна да 
посещава моят син, който е с всевъзможни про-
блеми, на мен моментално ми хареса”, - споделя 
впечатленията си майка имигрантка.

5. Равенство при учителите. 
Няма „любими даскали” или „омразни вещи-

ци”. Учителите също не изпитват особени сан-
тименти към „своя клас”, не харесват „любимци” 
, нито пък ненавиждат шумните и невъздържани 
деца. Всякакви отклонения от нормата завърш-
ват с прекратяване на договорите на подобни 
учители. Финландските учители трябва един-
ствено да си вършат работата, като наставници. 
Всички в трудовия колектив са еднакво важни: и 
„физиците”, и „лириците”, и учителят по трудово.

6. Равенство в правата на възрастния (учи-
теля, родителя) и на детето.

Финландците наричат този принцип „уважи-
телно отношение към ученика”. На децата от 1 
клас им се обясняват техните права, в това чис-
ло и правото „да се оплачеш” от възрастните на 
социалния работник. Това стимулира финланд-
ските родители към разбиране, че детето им е 
самостоятелна личност, която е забранено да 
бъде обиждана с думи или да й се прилага физи-
ческо насилие. Педагозите не могат да унижават 
учениците, заради особеностите на професията 

учител, приети във финландското законодател-
ство. Главната особеност се състои в това, че учи-
телите сключват договор само за 1 учебна годи-
на, с възможно (или не) удължаване и освен това 
получават високо заплащане (от 2 500 евро, като 
помощник, до 5 000, като учител по предмет). 

БЕЗПЛАТНО
Освен самото обучение, безплатни са: обеди-

те; екскурзиите, музеите и цялата извънкласна 
дейност; транспортът, който превозва детето, 
ако най-близкото училище се намира на раз-
стояние, по-далеч от 2 километра; учебниците, 
всичките канцеларски материали, калкулатори-
те и дори лаптопите и таблетите. Всякакво роди-
телско финансиране, за каквито и да било цели, 
е забранено. 

ИНДИВИДУАЛНОСТ
За всяко дете се съставя индивидуален план 

на обучение и развитие. Индивидуализацията 
касае съдържанието на използваните учебни-
ци, упражнения, количеството класна и домаш-
на работа и отделеното време за тях, а също 
така и преподавания материал. Едни получават 
обстойно и подробно излагане на материала, а 
от онези, от които се иска само повърхностно 
знание – кратко изложение за най-важното и 
базисно в преподаваната материя. В час децата 
от един и същи клас изпълняват упражнения с 
различна трудност. Оценяват се, съгласно персо-

налното ниво. Ако се справят отлично със „свое-
то” упражнение с начална сложност, получават 
отлична оценка. На следващия ден ще получат 
задача с по-високо ниво и ако не се справят, от-
ново получават по-лесна задача.

Във финландските училища, наред със стан-
дартното обучение, има две уникални разновид-
ности на образователния процес:

1) Поддържащо обучение на „слабите” учени-
ци – това, което при нас се практикува от част-
ните учители. Във Финландия частните учители 
не са популярни, защото учителите доброволно 
се справят с допълнителната помощ по време на 
час или след него.

2) Коригиращо обучение – свързано е с по-
стоянните общи проблеми, свързани с усвоява-
не на материала, например заради неразбира-
нето на неродния финландски език, на който се 
води обучението, или във връзка със сложности 
при запомнянето, с математически навици, а 
също така с асоциалното поведение на някои 
деца. Коригиращото обучение се провежда ин-
дивидуално или в малки групи.

ПРАКТИЧНОСТ
Финландците казват: „Или се учим да сме го-

тови за живота, или, за да сме готови за изпитите. 
Ние избираме, първото”. Затова във финландски-
те училища няма изпити. Контролните им про-
междутъчни тестове се правят по усмотрение на 
учителя. Съществува само един задължителен 

стандартен тест след завършването на средното 
общообразователно училище. При това учите-
лите не се интересуват особено от неговите ре-
зултати, пред никого не се отчитат в тази връзка 
и децата не се подготвят специално за него.

В училище се преподава само онова, което 
ще потрябва на детето в живота. Устройството 
на доменната пещ, например, няма да е полезно, 
затова и не се изучава. За сметка на това децата 
от малки знаят какво е портфолио, договор, бан-
кова карта. Могат да изчислят процента на данъ-
ка от полученото наследство или от получения 
доход, да си направят визитка в интернет, да 
изчислят цената на стоката след няколко нама-
ления или да изобразят „розата на ветровете” на 
дадена местност. 

ДОВЕРИЕ
На първо място е доверието към училищ-

ните работници и учителите: няма проверки, 
комисии, методисти, както и изисквания за 
обучение на обучаващите. Програмата важи 
за цялата страна, но представлява само общи 
препоръки и всеки педагог използва онзи ме-
тод на обучение, който се счита за най-подхо-
дящ. На второ място е доверието към децата: 
по време на час всеки може да прави свои 
неща. Например, ако в час по литература се 
прожектира учебен филм, а на ученика не му е 
интересно, той може да чете книга. Смята се, че 

ученикът сам избира кое ще му е по-полезно.
ДОБРОВОЛНОСТ
Учи се онзи, който желае. Педагозите ще се 

постараят да привлекат вниманието на ученика, 
но ако у детето абсолютно отсъства всякакъв ин-
терес или способности към обучение, то ще бъде 
ориентирано към бъдеща практически полезна, 
„несложна” професия и няма да бъде тормозено 
с „двойки”. Не всички ще строят самолети, някой 
трябва да управлява автобусите.

В това финландците също виждат задачата 
на средното училище – да се разбере дали даде-
ният тийнейджър си струва да продължи обуче-
нието си в лицей, или му е достатъчно минимал-
но ниво на знания, на онези, за които е полезно 
да отидат в професионално училище. Трябва да 
се отбележи, че и единият, и другият път в стра-
ната се ценят еднакво.

Склонностите на всяко дете към даден вид 
дейност се определят чрез тестове и беседи от 
„учителите на бъдещето”, които са специалисти, 
част от училищния персонал.

  Общо взето обучителният процес във фин-
ландското училище е мек и деликатен, което 
съвсем не означава, че учението може да бъде 
занемарено. Контролът върху училищния ре-
жим е задължителен. Всеки пропуснат час ще 
бъде наваксан. Например, за един шестокласник 
учителят може да намери „прозорец” в разписа-
нието и да го сложи в час във втори клас, за да 
седи, скучае и мисли за живота. Ако ще пречи на 
по-малките – часът няма да се зачете. Ако не из-
пълнява задачата, дадена от учителя, не работи 
по време на час – никой няма да вика родители-
те, да заплашва, оскърбява, обръщайки се към 
умствената непълноценност или мързела. Ако 
родителите не са особено заинтересовани от 
учебния процес на своето чедо, то просто мир-
но и тихо няма да премине в следващия клас.  Да 
се повтаря учебната годината във Финландия не 
е позорно, особено след 9 клас. Към живота на 
възрастния се подхожда сериозно и затова във 
финландските училища има допълнителен (не-
задължителен) 10 клас.

САМОСТОЯТЕЛНОСТ
Финландците смятат, че училището трябва да 

научи детето на най-важното – да бъде самостоя-
телно в бъдещия успешен живот. Затова децата 
се учат да размишляват и сами да получават зна-
ния. Учителят не разказва новите теми – всичко 
се съдържа в книгите. Важни са не заучените 
формули, а умението да ползваш справочници, 
текстове, интернет, калкулатор – да привличаш 
нужните ресурси към решението на текущите 
проблеми.

Освен това педагозите не се намесват в кон-
фликтите на учащите, предоставяйки им въз-
можност всестранно да се подготвят към жиз-
нените ситуации, да развият способността да 
отстояват себе си.

Въпреки това учебният процес в „еднаквите” 
финландски училища е организиран по разли-
чен начин.

Накратко, така изглежда средното образова-
ние във Финландия. Може би на някой ще му се 
стори нередно. Финландците не претендират, 
че са идеални и не се спират върху постигнато-
то. Дори и в най-доброто може да се намерят 
минуси. Те регулярно изследват доколко учи-
лищната им система съответства на промени, 
случващи се в обществото. В момента се готвят 
реформи, предполагащи разделянето на мате-
матиката на алгебра и геометрия и увеличава-
нето на часовете за преподаване по тези пред-
мети, а също така отделянето на литературата и 
обществените науки, като отделни предмети.

Със сигурност обаче финландското образо-
вание се е справило с най-важното. Децата им 
не крещят през нощта от нервно изтощение, не 
мечтаят час по-скоро да пораснат, не изпитват 
ненавист към училището, не тормозят себе си 
и цялото семейство, докато се готвят за поред-
ния изпит. Спокойни, разсъдливи и щастливи, те 
четат книги, безпроблемно гледат непреведени 
филми, играят компютърни игри, карат кънки, 
велосипеди, съчиняват музика, театрални пие-
си, пеят. Те се радват на живота. И между всички 
тези занимания успяват и да учат.

Наталия Киреева, Хелзинки
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90 ГОДИНИ ОБЩОРУСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ПЪРВИТЕ ПАРАДЕЛФИЙСКИ ИГРИ

От стр 1.

Традиционно началото на концерта 
бе дадено с изпълнението на химна на 
ВОГ „Силата на ръцете” със синхронен 
жестов превод. След това официални-
те гости, представители на държав-
ни институции, организации на хора 
с увреждания и на градската управа 
отправиха своите сърдечни поздрав-
ления. На сцената бе поканен почет-
ният гост на концерта – вицепрези-
дентът на ВОГ Николай Чаушьян, за 
да му връчат наградата на активисти-
те на ВОГ от Санкт Петербургската и 
Ленинградската област.

За самия концерт не може да се 
разкаже с думи – снимките говорят 
повече. Зрителите ръкопляскаха 
безспир и на детските песенни из-
пълнения, и на видеопредставянето 
„Началото на пътя” с исторически 
кадри от живота на организацията: 
първия конгрес, първите делегати, 
животът на глухонемите в годините 
на съветската власт, работническите 
артели, началото на спортната дей-
ност на глухонемите… На екрана 
се появява надписът: „1937 година. 

Ленинградските глухонеми” и кадри 
с жертвите на сталинския терор и от 
Втората световна война. А после зри-
телите видяха и моменти от работата 
в заводите, където са били най-голе-
мите първични организации на ВОГ в 
Ленинград (предишното название на 
Санкт Петербург), снимки от трудо-
вия живот в ленинградските УПП…

Животът на членовете на ВОГ е не-
мислим без преводачите на жестов 
език. Това са хората, които играят ог-
ромна роля в живота на глухия човек, 
те са връзката между тях и чуващия 
свят.  На тях, преводачите, бе посветена 
песента „Твори добро!”, изпълнена от 
творческия колектив на петербургци.

А след това във филма „Бързо. 
Високо. Силно” зрителите се на-
сладиха на кадрите, представящи 
спортните постижения на глухите от 
Ленинград и Петербург и на съвреми-
ето в лентата „Новият век дойде”.

По време на изпълнението на 
„Съвременен танц” от групата към 
Международния център за съвре-
менна хореография на екрана се 
прожектираха кадри от седмицата на 
модата на глухите в Румъния, на коя-

то Наталия Полосина бе обявена за 
най-добрия дизайнер на модно дам-
ско облекло. 

Краят на концерта завърши с пе-
сента „Бъдете щастливи!” и снимки за 
спомен. На сцената излязоха органи-
заторите и в залата прозвучаха за-

ключителните им думи: „Ние уважава-
ме миналото. Живеем в настоящето. 
Мислим за бъдещето. Честит юбилей, 
скъпи приятели! До нови срещи!”

Снимки: Олег Алексеев, 
ВОГинфо.ру

Превод Петра Ганчева

Неотдавна писахме за проведените за първи път в 
Москва Международни параделфийски игри с участие-
то на около 500 артисти, художници, журналисти и все-
странно надарени хора с увреждания от 40 региона на 
Русия и други страни. Сред участниците и лауреатите на 
игрите бяха и членовете на Общоруската организация 
на глухите – ВОГ.

Да припомним произхода на игрите – те бележат 
началото си през 582 г. от н. е. в древногръцкия град 
Делфи в подножието на Парнас, където се провеждали 
творчески състезания между музиканти и артисти в чест 
на бог Аполон. Провеждали се, както и олимпийски-
те игри, на всеки 4 години. През 1994 г. беше създаден 
Международен делфийски съвет, който организира и 
провежда игри и фестивали. На Москва се падна голя-
мата чест да е домакин на първите игри, организирани 
от него със съдействието на  ВОГ, ВОИ и ВОС, държавни 
институции, министерства и организации.

Мероприята на игрите се проведоха от 22 до 30 ноем-
ври, а в края на същия месец се състоя и заключителни-
ят гала концерт, посветен на лауреатите.

Мащабната проява се проведе на сцената на голя-
мата конгресна зала „Космос” в руската столица. Сред 

много талантливи състави и артисти от различни стра-
ни, глухите артисти бяха украсата на вечерта. Концертът 
беше открит с химна на Русия, изпълнен с жестов пре-
вод от децата на колектива „Ангели на надеждата”. Два 
пъти излизаха на сцената и артистите от Театъра на 
мимиката и жеста. А глухите артисти от башкирския ан-
самбъл „Агидел” възхитиха зрителите с виртуозното си 
изпълнение и оригиналните костюми. И московчани с 
увреден слух се представиха блестящо с техния „Руски 

танц” и жестовата песен „Радостта на срещите”; блесна-
ха ярко със своя „Виенски валс” Валерий Фролов и Даря 
Яргункина… 

Цели пет часа продължи концертът и хората с увреж-
дания получиха прекрасната възможност да покажат в 
него своите таланти. 

Снимки: Оксана Смидович, Владимир Чернявский, 
Ярослав Пичугин, ВОГинфо.ру

Превод Петра Ганчева
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СУДОКУ

Отговор от бр. 21

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

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

Зима? Магия? 
Или някой незнаен художник рисува на прозорците нощес?

ВОДОРАВНО:
1.Сполука. 6. Сандък за дрехи. 10. Поздрав за Коледа. 12. Ездитно живот-

но. 13. Название. 14. Българска телевизия. 16. Музикална нота. 17. Българ-
ска попгрупа. 18. Период от време. 20. Лоша миризма. 22. Заемодател. 25. 
Един от цветовете. 26. Отсъствие на война. 27. Домашно животно. 29. Град 
в Испания. 31. Обединена Арабска Република. 32. Единица за ел. съпроти-
вление. 33. Роман от Стивън Кинг. 34. Кехлибар.

ОТВЕСНО:
1.Преподавател. 2. Зародиш. 3. Куче. 4. Едноличен търговец. 5. Ръково-

дителят на катедрата по анатомия в Медицински университет. 6. Еврейски 
свещеник. 7. Инициалите на наш съюзен активист. 8. Северен елен. 9. Орга-
нично вещество при производството на боя. 11. Връх в Пирин. 15. Името на 
българска актриса. 19. Герой от „Илиада”. 21. Дъщерята на Катрин Деньов 
и Марчело Мастрояни. 23. Ходжа. 24. Част от тялото на човек. 25. Наша ка-
белна телевизия. 28. Хиляда килограма. 29. Министерство на отбраната. 30. 
Старинна японска игра. 

Съставил: Зоя ГЮРОВА

КРЪСТОСЛОВИЦА

ХЛЯБЪТ, БЕЗ КОЙ НЕ МОЖЕМ!

С цялата си власт, на която е способен, Голям Сечко нахлу в страната ни. Термометъ-
рът падна до минус 25 градуса, изви се такава виелица, че усещах как звънтят стъклата 
на прозорците… 

А на сутринта заварих  това, което виждате на снимките. Дали пък Голям Сечко с 
ледения си дъх не ми е направил този необичаен подарък от снежни цветя?

Петра Ганчева

КОЛЕДНАТА ПОГАЧА 
НА БОЖАНА СТЕФАНОВА
Няма спор – голяма майсторка е Божана от Русе! Кухнята е ней-
ната стихия и затова по празници цялото семейство се събира 
накуп, за да се наслади за пореден път на нейните вкусотии…
За Бъдни вечер Божана спретна традиционната постна трапеза, в 
която централно място зае великолепната и вкусна погача. Ето и ре-
цептата за приготвянето й:
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 550 гр. брашно, 21 гр. жива мая (1/2 
кубче), 3 средно големи яйца, 200 мл. топло прясно мляко, 20 гр. кра-

ве масло (плюс разтопено масло за намазване), 
1 ч. л. сол, 1 ч. л. захар и сусам за поръсване
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Маята се разтваря в 
50 мл от млякото, заедно със захарта и се оста-
вя да шупне. Брашното се смесва със солта, две 
разбити яйца, разтопеното масло и останалото 
мляко. Замесва се меко тесто, което не трябва да 
се лепи по пръстите. Покрива се и се оставя да 
втаса, докато удвои обема си. Пече се при пред-
варително загрята фурна.

АРОМАТНА ПИТКА
ПРОДУКТИ: 700г.брашно, 300 гр. прясно мляко,  
3 броя яйца, едно пакетче суха мая,
1,1/2с. л. захар и 1 с. л. сол.
ЗА ПЛЪНКАТА: 40-50 г краве масло,1-2 ски-
лидки счукан чесън, 1 щипка сол, щипка ма-
гданоз, копър, розмарин и естрагон на вкус. 
Всичко това се разбърква много добре.
ПРИГОТВЯНЕ: В по-голяма купа се смесват 
брашното, млякото, маята, захарта, солта, две-
те яйца и единия белтък (жълтъка заделяме за 
намазване на питката) и се замесва меко тесто, 
което се разделя на 5-6 топки. Всяка топка се 
разточва и се намазва с маслото с подправки-
те и се слагат една върху друга.  Като наредим 
всичките, навиваме на руло и нарязваме на пар-
чета с дебелина около 4 пръста. Подреждаме в 
тава и оставяме да втаса. Когато е готово, намаз-
ваме с жълтъка, предварително разбит с една 
супена лъжица олио, и слагаме да се пече. Пече 
се в умерена фурна, докато се зачерви.

Стефка Владимирова


