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СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ДА ВЛЯЗАТ В 
ОБХВАТА НА ЗАПАЗЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА СГБ 
„МИС&МИСТЪР ТИШИНА 2017”

- Г-жо Желева, от 2009 
г. сте управител на дру-
жеството „Тих труд – 
Стара Загора” ЕООД - гр. 
Стара Загора. Бихте ли 
представили накратко 
дейността на предпри-
ятието? 

- „Тих труд-Стара За-
гора” ЕООД е създадено 
като предприятие за хора 
с увреждания през 1958 
година и във времето се е 
развивало и като дейнос-
ти, и като модернизация 
на машини и оборудване. 
Работя в предприятието 
от 2002 година като главен 
счетоводител, а през 2009 
година бях назначена за 
управител, каквато съм и 

до сега. В предприятието 
винаги са се използвали 
всички възможности за 
модернизация на оборуд-
ването и машините пре-
доставени по проекти, 
както от Агенция за хората 

с увреждания (АХУ), а така 
и по европейски грантови 
схеми и във времето про-
дължаваме тази традиция.

През 2009 г. и началото 
на 2010 г беше финализи-
ран европейски проект 
по програма ФАР „Пови-
шаване конкурентоспо-
собността на българските 
предприятия” - за усъвър-
шенстване на дейността 
на цех „Шивалня” за 65 хил. 
лв. Въведена бе система за 
конструиране и модели-
ране на облеклото – т. нар. 
„Кат Кам” система, чрез 
която се градират и кон-
струират моделите, изра-
ботвани в шивашкия цех и 
се подреждат като бройки 

и размери с компютър. 
След изграждането на мо-
дела кройките се разпе-
чатват на плотер и се пре-
дават като настили в кро-
ялната. Това е голямо пре-
димство за цеха и спестя-
ва технологично време, 
следи се за спазване на 
разходни норми и иконо-
мия на плат и облекчава 
кроенето, особено при 
големи серии облекла. Це-
хът е оборудван по всички 
съвременни изисквания и 
спазване на условията на 
труд и безопасност при 
работа, (за което фирмата 
има две награди през 2007 
и 2008 г.), ПВС дограма, 
климатизация, прахоуло-

вителна система, ново ос-
ветление, нови модерни 
шевни машини, подновен 
покрив, ремонтирани тоа-
летни. Всичко е направено 
по проекти към АХУ през 
2010 г. и 2012 г. Във фирма-

та се изработват работни 
облекла в голям диапазон 
и разнообразие, посте-
лъчно бельо, операцион-
ни чаршафи и др.

Продължава на стр. 3

СЪОБЩЕНИЕ
СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ
уведомява всички правоимащи лица. че могат да подават 

документите за целевите помощи по чл. 51 от 
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората 

с увреждания / ППЗИХУ / за 2017 година.

Документите могат да се подават до районните бюра 
за жестомимичен превод към съответните районни 

организации на СГБ по места, 
в срок до 31 юли 2017 година.

Адресите на бюрата може да намерите на интернет 
страницата на СГБ.

Целевата помощ се предоставя за ползване на услугите 
в държавни или общински администрации, в здравни, 

образователни и културни институции.
Всеки нуждаещ се може сам да избира преводач-тълковник 
в зависимост от сложността на проблема му. Той може да 

посочи освен квалифициран преводач и свой близък или член 
на семейството, владеещ в задоволителна за него степен на 

жестовия език.
Предоставянето на целевите помощи чрез съответното 

бюро за жестомимичен превод в РО на СГБ става с формуляри, 
включващи:

1. Молба-декларация и 2. Служебна бележка.
Броят на служебните бележки не се ограничава.

Сумата, която ще бъде предоставена на правоимащите лица, 
ще бъде гласувана от УС на СГБ през м. септември в зависимост 

от броя на регистрираните.

Изплащането на сумите ще бъде 
през м. октомври и ноември.

На интернет страницата на СГБ www.sgbbg.com може да 
се запознаете със съдържанието на договора между СГБ и 

АХУ за отпуснатите целеви средства по чл. 51 от ППЗИХУ и да 
изтеглите необходимите документи.

Право на целева помощ за ползване на жестомимични 
услуги - до 10 часа годишно, имат всички лица с увреден 

слух, които отговарят на условията, независимо дали 
членуват или не в СГБ.

Ръководство на Съюза на глухите в България

ТАЗИ ГОДИНА КОНКУРСЪТ ЗА 
„МИС И МИСТЪР ТИШИНА 2017” 
ЗАЕДНО С НАЦИОНАЛНИЯ ПРО-
ЛЕТЕН БАЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 
25 МАРТ В „ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО” – ГРАД ВЕЛИКО ТЪР-
НОВО. 

За тези, които не знаят, наско-
ро Велико Търново бе определен 
за един от най-добрите градове 
в света, а също е и на първо мяс-
то в класацията на „Панорама” за 
най-красиви места в света. 

Тези, които желаят да присъст-
ват на бала, могат да пристигнат 
по-рано, за да имат възможност да 
разгледат многобройните му исто-
рически и забележителни места, 
някои от които са къщата-музей 
„П. Р. Славейков”, историческият 
музей, къщата-музей „Филип Тотю”, 
Къщата с маймунката, Сарафкина-
та къща, Самоводската чаршия и 
др. „Интерхотел Велико Търново” 
се намира в центъра на града, на 
2 километра от крепостите „Царе-
вец” и „Трапезица”.

Записването на кандидатите 
за конкурса и на желаещите да 
присъстват на бала ще става в ра-
йонните организации по места. 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА МИС И 
МИСТЪР:

1. Те трябва да са на възраст 
между 18-30 години, като изис-
кването за ръст за момичетата 

е минимум 160 см., а за момче-
тата – 165 см. Разходите им се 
поемат от районните организа-
ции по места. Те предоставят на 
кандидатите и формулярите за 
участие, които трябва да бъдат 
изпратени до 15 март на e-mail: 
miss_mister.udb@abv.bg. 

2. Конкурсът ще се проведе в 
пет кръга: първият – с ежедневно 
облекло; вторият – с облекло за 
плаж; третият включва изява на 
талант; четвъртият е с официално 
облекло и петият – интервю. 

3. Участниците в конкурса 
ще нощуват в хотел „Етър”, който е 
близо до „Интерхотел Велико Тър-
ново”. 

4. Началото на  конкурса е 
от 16 ч. Класиралите се на първо 
място в конкурса ще участват в 
световния конкурс в Прага, Чехия, 
а тези на второ и трето ще получат 
подобаващи награди. 

ВАЖНО ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА 
ПРИСЪСТВАТ НА БАЛА:

1. Записването за участие ста-
ва в РО. Срокът за събирането на 
средствата от желаещите да при-
състват на събитието е до 17-ти 
март. Записването е към съот-
ветната районна организация, в 
която членуват. 

2. Нощувката е в „Интерхотел 
Велико Търново”. За легло в двойна 
стая се заплаща по 36 лв. на човек.

3. Кувертът  е на стойност 35 
лева. Менюто включва овчарска 
салата, пиле ала крем, хляб, пала-
чинка със сладко, безалкохолна 
напитка, ракия и чаша вино. Има и 
детски куверт на стойност 17 лв., 
в който са включени пилешки ка-
ренца със сотирани бейби карто-
фки, гарнитура от пресни зеленчу-
ци, хляб, парче шоколадова торта 
и безалкохолна напитка. 

СГБ не поема отговорност за 
нощувки в гр. Велико Търново. 
Това е изцяло ангажимент на ра-
йонните организации или на упъл-
номощени от тях лица, които да се 
погрижат за резервации.  

Лица за контакти от СГБ: Роси-
ца Караджова - skype: royshlle и 
Силвана Павлова - skype: Silvana_
Pavlova Павлова.

От ръководствата 
на СГБ и МОСГБ

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

ПРЕДСТОЯЩО

Вестник „Тишина” продължава и в този брой, уважаеми читатели,  да  представя дейността на нашите предприятия „Тих труд” ЕООД  в страната. 
Рубриката се осъществява съвместно с направление „Производствено-стопанска дейност” към Съюза на глухите в България.

Четете поредното интервю на Любка Герасимова, експерт „Производстено-стопанска дейност” при СГБ, 
с г-жа Ирена Желева, управител на „Тих труд – Стара Загора” ЕООД.
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Размисли след събранието на НАПЖЕБ

ХЕЙ, СЕГА ЩЕ ОТЛЕТИ ПРОЛЕТТА, КОЯТО ВЕЧЕ Е ПРИ НАС. И ЩЕ ДОЙДЕ ЛЯТОТО

И това събитие от нашия обществен живот отмина, отразе-
но с обширна информация, както във фейсбук, така и на стра-
ниците на обичания вестник „Тишина”. Но аз не мога да скрия в 
себе си емоциите и размислите, които общото събрание поро-
ди у мен. Чувствам потребността да споделя с всички вас голя-
мото си морално удовлетворение, че дочаках, благодарение  
на доброволните усилия на членовете на управителния съвет 
на НАПЖЕБ и на нейната етична комисия още първата година 
от избирането си, асоциацията заработи ефективно, след бли-
зо 10 години бездействие. Радостна съм да видя, че зрънцето, 
което посадих, най-после пусна кълнове и набира скорост да 
цъфне, за да даде добри плодове в бъдеще. Впечатлена съм 
и от оказаната подкрепа от страна на съюзното ръководство 
при подготовката на събранието на асоциацията. 

И се връщам във времето назад, когато  отчаяно търсехме 
средства и начини, за да бъде справедливо заплащан отговор-
ният труд на преводачите на жестов език. В папката, която се 
съхранява в музея на СГБ, има  писмо с дата 12. 01.2000 г., с 
което тогавашната председателка на  Съюза на преводачите в 
България отговори на отправеното от ръководството на СГБ 
запитване дали жестови преводачи могат да станат негови 
членове, за да ползват тяхната тарифа за заплащане на прево-
даческия труд. В отговора бе отбелязано, че: „...Според Устава 
на СПБ, за колективни членове се приемат юридически лица, 
представили решение на колективния си  представителен 
орган, според техния устав за членство, с упълномощен пред-

ставител. Кандидатстването се извършва с писмена молба до 
съюзния съвет на СПБ. За индивидуално  членство  евентуал-
но ще могат да  кандидатстват Ваши членове, след като наш 
конгрес одобри създаването на нова секция „Жестомимичен 
превод”, за което своевременно ще Ви уведомим.” Трябваше да 
разработим проектите за една поредица от необходими доку-
менти: за „Секция  преводачи на и от  жестомимичен език  към 
ЦС на СГБ – София”; „Наредба  за реда и начина за извършване 
на преводачески услуги от и на жестомимичен език в помощ 
на лицата с увреден слух”, с цел да се проведе учредително 
събрание, с чийто протокол да кандидатстваме за колективен  
член на Съюза на преводачите в България. Беше създаден спи-
сък  на учредителите, в който влязоха имената на част от слу-
жителите на Централния съвет на СГБ,  председателите, прево-
дачите и секретарите на РО и някои от учителите-преводачи 
от специалните училища – общо 50 души. Това бе направено, 
за да се използва  годишното събиране на  съюзния актив, кое-
то се проведе в Старозагорските минерални бани през 2001 г. 
За съжаление, заради някои негативни тенденции, това добре 
подготвено и организирано събиране бе спряно и не изпълни 
целта си, за да станем колективен член на Съюза на превода-
чите в България! Последваха нови усилия и на 17 май 2005 г. 
в София се проведе учредително събрание на Национална 
асоциация на жестомимичните преводачи. Няма да продължа 
по-нататък. Почти всички днешни членове на НАПЖЕБ са живи 
свидетели на последвалите събития. 

В  една последваща статия  ще си направя труда да разка-
жа  как се развиха нещата за осигуряване на справедливо за-
плащане труда на преводачите, защото е важно да го научат и 
разберат всички. Както и се надявам, че всички ще разберат 
моето вълнение и морално удовлетворение, че най- после 
тази дълго създавана асоциация в защита  труда и правата на 
жестовите преводачи живна. Както това вече е направено и в 
другите държави. И ще  се радвам, ако  в скоро време НАПЖЕБ 
се присъедини към голямото семейство и на световната асо-
циация на жестовите преводачи.

Другото, което искам да отбележа, и което е  ново  в дей-
ността на НАПЖЕБ е, че към нея вече има  Етична комисия,  
чиято цел е  да следи за честните и етични отношения между 
жестовите преводачи и ползвателите  на техните услуги – съ-
юзните членове. Или казано по-просто – да следи дали се спаз-
ва етичният кодекс на жестовите преводачи. Това означава, че  
всеки член на СГБ има право да отправи своите оплаквания 
или недоволство от извършения жестов превод, а също и 
своето мнение или предложения за подобряване на дейност-
та на НАПЖЕБ в писмен вид. 

Писмата до комисията се изпращат на адрес: София-1000, 
ул. „Денкооглу”, № 12-14, Съюз на глухите в България – ЗА ЕТИЧ-
НАТА КОМИСИЯ НА НАПЖЕБ.

 В заключение, пожелавам  на двете ръководства на добър 
час и попътен вятър! 

Миряна Мошева 

Както и в предишните години, така 
и през настоящата Съюзът на глухите 
в България ще изпрати своите пред-
ставители, след излъчването на по-
бедителите в националния конкурс 
„Мис&Мистър Тишина 2017” за да 
вземат участие в световния конкурс 
„Мис&Мистър Тишина Свят-Евро-
па-Азия 2017”, който ще се проведе 
в Прага, Чехия. Досега българка се е 
класирала на финал само веднъж, през 
първия световен конкурс през 2001 г. 
След това Мария Делчевска през 2007 г. 
спечели приза „Мис Ямаха” (Miss Yamaha), 
а Катрин Хаджицинова през 2012 се кла-
сира в първата десетка - на пето място.

Традицията на пролетните балове 
на глухите хора съществува още от 70-е 
години на миналия век, когато всяко от 
районните дружества на СГБ провежда-
ше свой пролетен бал по повод Първа 
пролет, на  който избираха „Мис Пролет”. 
През 1994 година, когато се провежда 
първият национален съюзен бал, побе-
дителката в конкурса за красота е обяве-
на за „Мис Тишина”. Тази година, според 
хронологията, националният пролетен 
бал на СГБ с конкурс за „Мис&Мистър 
Тишина 2017” е двадесет и трети по ред 
- десетият се е състоял в престижния хо-
тел „Марица” Пловдив през 2004 година, а 
двадесетият – в хотел „Принцес” в София. 

Ще припомня, че домакин и организа-
тор на конкурса в продължение на близо 
15 години беше ръководството на район-
ната организация в Пловдив. А идеята 

конкурсът за мис „Тишина” да се съчетае 
с пролетния бал на хората с увреден слух 
е на Спаска Джангозова, тогава органи-
зационен секретар на пловдивската ор-
ганизация. Официалното решение за ут-
върждаването на националния конкурс 
за красота на СГБ е взето през 1997 го-
дина. Затова тазгодишният конкурс има 
своеобразен юбилей – той е двадесетият 
по ред в историята на СГБ. 

От няколко години  организирането и 
провеждането на пролетния бал с кон-
курс за „Мис&Мистър „Тишина” се осъ-
ществява със съдействието и активното 
участие на ръководството на Младеж-
ката организация към Съюза на глухите 
в България (МОСГБ). Проведеният през 
миналата година бал с конкурс в Бургас 
показа, че това съвместно сътрудничест-
во е не само ползотворно, но и успешно.

Двадесетгодишнината на конкурса е и 
повод да припомня имената на победи-

телките от последните години (до 2013 г. 
конкурсът бе само за титлата „Мис Тиши-
на”): Мария Гюлмезова – 2003 г.; Мариела 
Янакиева – 2004 г.; Силвия Чапкънова – 
2005 г.; Мария Делчевска – 2006 и 2007 г.; 
София Калинова – 2008 г.; Кристина Гри-
горова – 2009 г.; Росица Караджова – 2010 

г.; Нефизе Мустафа – 2011 г.; Катрин Хад-
жицинова – 2012 г.; Тина Николова – 2013 
г.; Силвия Чан и Лъчезар Живков – 2014 г.; 
Стела Петкова и Драгомир Драгомиров – 
2015 г. и Велмира Стефанова и Кирил Сла-
вов – 2016 г.

Петра Ганчева

Факти от историята на пролетните балове и конкурсите за красота

ЛИЧНИ

НЕ ОСТАНА ВРЕМЕ!

2007

2013

2010

2014

2012

И през 2017 година Цен-
тралното управление на Съ-
юза на глухите в България 
организира за своите членове 
почивка в базите на СГБ: хотел 
„Тишина”, хотел „СЗМБ”, хотел 
„Студенец” и ТБ „Албатрос”.

Почивните бази са напъл-
но обновени. Особено голям 
ремонт е извършен в хотел 
„Тишина” – във всяка стая има 
климатик, телевизор и хла-
дилник. Всеки може да се хра-
ни в обновените ресторанти, с 
изключение на ТБ „Албатрос”, 
като там са предвидени усло-
вия за самостоятелна подго-
товка на храната.

Цените и през тази година 
остават непроменени.

Заявки и резервации се по-
дават в РО на глухите. 

Крайният срок за получава-
не на заявките от РО в ЦУ на 
СГБ е 28 април 2017 година.

Цени в почивните бази на СГБ за сезон  2017 година
  

В НЕАКТИВЕН 
СЕЗОН

 В АКТИВЕН 
СЕЗОН

Цена на легло в двойна стая в
хотел „Тишина” в Приморско

11 лв. 12 лв.

Цена за апартамент в
Приморско

45 лв. 50 лв.

Цена на легло в двойна стая в
„Студенец”

9 лв. 10 лв.

Цена на легло в двойна стая в 
„Албатрос”

9 лв. 10 лв.

Цена на легло в двойна стая в 
СЗМБ

9 лв. 10 лв.

- За деца до 2-годишна възраст - безплатно, не ползват легло.
- За деца от 2 до-12 годишна възраст  - 9 лв. на ден в „Тишина”, 
Приморско;
7 лв. на ден в „Студенец”, „Албатрос” и  „СЗМБ”.
- За организационни мероприятия на СГБ в „Тишина”, Приморско в 
неактивен   
   сезон – 13 лв. за ден легло в двойна стая.
Храна – пълен пансион на блок-маса в хотел „Тишина” - 17 лв. на 
ден.
Храна на пълен пансион в хотел „СЗМБ”  - 16 лв. на ден„
Храна на пълен пансион  в хотел „Студенец” – 16 лв. на ден.

Пълен пансион  за храна включва – закуска, обяд и вечеря.
Храната се заплаща допълнително във всяка база.
Цените са с ДДС.
Доказването стана с членска карта и заверена служебна 
бележка за служителите.
Допълнително се заплаща такса „Курортен фонд”, която всяка 
година е различна и се определя от общината.
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СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ДА ВЛЯЗАТ В 
ОБХВАТА НА ЗАПАЗЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НОВО ПРИЯТЕЛСТВО: „СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ”

От стр.1

През 2010 година спе-
челихме европейски про-
ект за модернизация на 
оборудването на строи-
телните бояджии, като за-
купихме 2 ножични вишки 
на стойност 86 хил. лв., 
както и нови системи за 
боядисване, с което зна-
чително беше облекчена 
и подобрена работата на 
строителните бригади. 
Модернизирането на обо-
рудването на строителни-
те бояджии има особено 
значение за нас, тъй като 
почти изцяло дейността 
им е в двете топлоцентра-
ли – ТЕЦ „Марица изток 2” 
и „Контур Глобал Марица 
изток 3”.

- Какво отчитате като 
успех през изтеклата 
2016 година?

- Предишната година 
беше сравнително добра 
в производствен и фи-
нансов план. Използваме 
възможностите, които ни 
се предоставят от държа-
вата и кандидатствахме 
за 5 запазени поръчки за 
специализирани предпри-
ятия, както за шивашкия 
цех, така и за строителни-
те бояджии. Спечелихме 
3 от поръчките. Израбо-
тихме зимното и лятното 
работно облекло за ТЕЦ 
„Марица изток 2”, с която 
поддържаме добри и ко-
ректни взаимоотношения. 
Сключихме нови дого-
вори за строително-боя-

джийски услуги с „Контур 
Глобал Марица изток 3” и 
„Марица изток 2”.

- Какви са Вашите пла-
нове за 2017 г.?

- Очакваме нови успехи 
и добри финансови ре-
зултати. През 2017 г. пла-
нираме отново участие 
в обществени поръчки 
за изработка на работно 
облекло, както и нови по-
ръчки за строително-боя-
джийски услуги на центра-
лите в Маришкия басейн. 
Поради факта, че държа-
вата извади строителните 
услуги от Списъка за стоки 
и услуги, които се възла-
гат на специализираните 
предприятия с Решение 
591 от 18.07.2016 г., ще 
кандидатстваме на общо 
основание с всички оста-
нали строителни фирми и 
се надяваме на успех.

Ще кандидатстваме и в 
конкурса за социални про-
екти към АХУ, за да можем 
да ремонтираме покрива 
над складовите помеще-
ния и част от шивашкия 
цех. Фирма „Тих труд Стара 
Загора” ЕООД ще защити 
отново сертификатите по 
системата за управление на 
качеството ISO 9001;2008 и 
системата за управление на 
здравето и безопасността 
при работата в съответ-
ствие със стандарта OHSAS 
18001;2007, които са задъл-
жителни при участие в про-
цедури по ЗОП.

- Като дружество, 
собственост на Съюза 

на глухите в България, в 
предприятието работят 
хора със слухови про-
блеми. Как те се справят 
с изпълнението на тру-
довите норми и как са 
интегрирани в колекти-
ва?

- В предприятието ра-
ботят 58 работници, от 
тях със слухови проблеми 
са 36. Всички, които имат 
слухови проблеми, имат 

добри трудови навици, 
съвестни изпълнители са 
и голям процент имат и 
висока производителност 
на труда. 

- Предприятията „Тих 
труд” са специализира-
ни предприятия за хора 
с увреждания и като та-
кива са част от предпри-
ятията на социалната 
икономика. Според Вас 
какво още би могла да 

направи държавата за 
тези предприятия?

- Мисля,че държавата, в 
лицето на изпълнителната 
власт и нейните норма-
тивни актове за запазени 
поръчки за специализи-
рани предприятия, помага 
в значителна степен. Но 
фактът, че бяха извадени 
от списъците дейности, 
съществували от години, 
като строителни услуги, 

производство на обувки и 
др., не създава условия да 
се подпомагат предприя-
тията от социалната ико-
номика, а да бъдат закри-
вани дейности. Необходи-
ма е корекция на Решение 
591 от 18.07.2016 г., защото 
когато се създава норма-
тивна база, тя винаги може 
да бъде в полза на специа-
лизираните предприятия.

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

В рамките на една седмица 21 сту-
денти надникнаха в света и езика на 
глухите по време на кратък курс по 
жестов език, организиран от сту-
дентското движение „Студентски 
живот” съвместно със Съюза на глухи-
те в България. 

Студентите, които взеха участие в кур-
са, проявиха голям ентусиазъм и учеха 
старателно знаците. Накрая всеки участ-
ник представи стихотворение или песен 
на жестов език пред групата и препода-
вателката Силвана Павлова, дългогоди-
шен преводач. 

Студентите останаха много доволни и 
коментираха, че желаят курса да продъл-
жи по-дълго. От „Студентски живот” и от 
СГБ се надяват да са ги провокирали да 
продължават да изучават този език, за да 
могат да общуват с хора, за които това е 

единственият начин на комуникация.
Идеята за курса беше на Александър 

Алексовски, който работи в „Студент-
ски живот”. Александър е македонец и 
е израснал в семейство на глухи, което 
го подтиква да стане преводач по жес-
тов език в Македония. Докато е студент 
в Скопие и доброволец в „Студентски 
живот” там, организира подобен курс за 
македонските студенти, на който той е 
преподавал. След като идва да работи 
със студенти в София, в него се заражда 
желание да даде тази възможност и на 
студенти в България. 

Емилия Градева, една от участничките, 
след приключването на курса, сподели 
своите впечатления: „Истински съм бла-
годарна, че успях да бъда част от този 
семинар, да се докосна до езиковата кул-
тура на хората със слухови проблеми. 

Много бях впечатлена от: методите на 
работа на Силвана Павлова. Много ми ха-
реса желанието и позитивната енергия, с 
която работи с нас, желанието й за малко-
то време, което имахме, да опознае всеки 
един от нас. Хареса ми, че езикът беше 
пречупен през личните ни интереси - ци-
тати от любимата на всеки литература, 
думи и изказвания, които бихме да иска-
ли да знаем на жестов език. Мога да кажа, 
че за 5 часа успях да науча много знаци 
и да се забавлявам в процеса на работа. 
„Студентски живот-София” е страхотно 
сдружение, изпълнено с много лъчезар-
ни и организирани хора. Беше огромна 
радост и удоволствие за мен да премина 
през този семинар. Смятам, че ще ни бъде 
много полезен в бъдещата ми работа в 
областта на логопедията, психологията, 
и педагогиката. И определено не смятам 
да спра до тук и възнамерявам още пове-
че да навляза в тази интересна култура. 
Надявам се в бъдеще да имам времето да 
довърша началните си знания и да завър-
ша курс по жестов език, понеже за мен, 
освен полезно, това е и нещо изключи-
телно красиво.”

„Студентски живот” е международно 
студентско движение, чиято цел е да из-
гради студентите като лидери. Екипът на 
движението разпознава, че студентите са 
идните лидери на държавата и вярва, че 
са група от обществото, в която си заслу-
жава да се инвестира. Организацията на-
сочва усилията си не само в развитието 
на лидерски способности в студентите, а 
и в развитието на характера и ценност-
ната система, които определят дали бъ-

дещите лидери ще имат позитивно или 
негативно влияние в обществото. Ор-
ганизацията се застъпва за цялостното 
развитие на личността във всяка една об-
ласт, в която човек може да се развива – 
интелектуална, социална, емоционална, 
духовна и физическа. 

Някои други събития, които „Студент-
ски живот” организират, ще бъдат семи-
нар по емоционална интелигентност; 
семинар по лидерство; спортни инициа-
тиви; летни лагери в страната и в чужби-
на; студентски излети; дебати; английски 
клубове и други. Организацията предла-
га и лично менторство на студентите и им 
помага да създават и напредват в плана 
за личностно развитие. 

Силвана Павлова
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НИЦИ И ТРАДИЦИИБЪЛГАРСКИ ПРАЗ
Прекрасни февруарски дни в ТО-Перник

Излет до хижа „Селимица” 
На 19 февруари ръководството на 

териториалната организация на глу-
хите в Перник (ТО-Перник) организира 
една прекрасна разходка до хижа „Се-
лимица”. В уречения ден 17 души енту-
сиасти се събраха в село Кладница и 
тръгнаха пеша нагоре към хижата.

Историята на хижа „Селимица” за-
почва още в първият етап от разви-
тието на туристическото движение в 
България. Както е известно, „Витоша” е 
първият природен парк в България и на Балканите. Освен това, в него са включени 
два резервата – „Бистришко бранище” и „Торфеният резерват”. И все пак, планината 
Витоша е урбанизирана (Урбанизацията е продължителен процес на нарастване на 
броя, ролята и големината на градовете с увеличаване на относителния дял на град-
ското население, променяне на функциите на градовете и разпространяване на град-
ския начин на живот. – бел. ред.) Планината е с най-гъсто разположената материална 
база за отдих, туризъм и спорт в сравнение с останалите български планини. Първи-
ят, който разпалва идеята за строителството на туристически бази в планината сред 
пернишките туристи е роденият в Русе минен инженер Хелмут Брокс и именно под 
неговото ръководство, в дъното на каменната река под връх Селим се строи хижа „Се-
лимица”, която се открива през 1930 година на рождената дата на инженера - 17 май. 

Днес хижата е любимо място за почивка и подслон на планинари и туристи. 
Най-приятното, което се случи на групата туристи от Перник беше, че заваля сняг и 
това създаде атмосфера за игри и закачки. Накрая всички леко уморени, но безкрай-
но удовлетворени, тръгнаха обратно за дома. 

И един юбилей
А имаше и друг празник, който с много топлина 

отбелязахме през тези дни в нашата ТО – предсе-
дателят на ТО  Валери Лозанов навърши 50 години. 
Роден на 16 февруари 1967 г. в село Ярджиловци, 
окръг Пернишко, през 1974 г. постъпва в специал-
ното училище за деца с увреден слух в София. През 
1980 г. постъпва в УПП „Труд” в Горна Оряховица, по 
специалността „стругарство” и след това завършва 
и вечерната гимназия в столичното специално учи-
лище за глухи деца. През 1986 г. е приет за член на 

Съюза на глухите в България. През 1992 г. е избран за председател на ТО и до сега  
продължава да се грижи за слуховоувредените хора в Перник и региона.

На своя юбилеен празник Валери Лозанов получи много сърдечни пожелания от 
присъстващите за здраве, благополучие, късмет и много успехи.

Николинка Лозанова

Уважаеми читатели,  в следващите страници на вестник „Тишина”  ви представяме  великолепните кореспонденции на 
нашите сътрудници от  страната, от които научаваме за събитията  в нашите съюзни организации  през изминалите дни. 

Вижте ги. 
Такива са били дните ни - изпълнени с празници и веселие. Но много повече са били родолюбивите  ни помисли - за 

почит към историята, за  вдъхновяващи изяви  на националното ни самосъзнание. 

Прощавай! - Простено!
В неделя, 26 февруари, се почита традиционната 

Прощална неделя или ПРОШКА. Сирни заговезни (По-
клади) е празник на всеобщото опрощение, който е 
винаги седем седмици преди Великден. На трапезата 
се слагат само млечни и яйчени ястия, затова се нари-
ча още „Сирни заговезни”. Последната неделя преди 
Великия пост се казва и „Прощална неделя”, защото в 
този ден всеки иска и дава прошка за волни или не-
волни обиди, недобри помисли и намерения спрямо 
своите близки, приятели и познати. В някои краища 
на страната в този ден казват: „Простено - Прости!”, т. 
е. „Аз ти прощавам и ти ми прости!” А обичаят хората 
да се маскират по Заговезни датира още от Среднове-
ковието и дори много преди това. Днес у нас все още 
съществува само в някои краища. Маските трябвало 
да прогонят злите духове, които бродят между хората 
и са чудесен повод за организиране на празник-кар-
навал с много веселие и обща трапеза.

На такава обща трапеза, с изпълнение на обичая 
„хамкане” (завързва се на конец халва или яйце и се 
върти между хората, за да го уловят с уста) си спрет-
наха жените от шивалнята в „Тих труд” – Дупница, по 
инициатива на ръководството на женсъвета към РО 
на глухите в града. В края на работния петъчен ден те 
се събраха заедно, като донесоха за общата трапеза 
баници и разни вкусотии, направени с много любов 
от сръчните им ръце. А Елена Тричкова допринесе за 
всеобщото веселие, въртейки свареното яйце между 
мераклиите да го хапнат.

Накрая всички се разделиха с думите: „Прощавай-Простено!” и си тръгнаха, запази-
ли в душите си хубавите спомени от прекарания заедно празник.

Петра Ганчева

В памет на Васил Левски – 
Апостола на свободата

В СУУУС „Свети Иван Рилски” в Търговище 
традиционно учениците почитат паметта 
на апостола на свободата Васил Левски с 
различни  инициативи по проект „Твоят час”. 
144-годишнината от гибелта му бе отбелязана 
с урок по родолюбие, викторина, изложба  и 
състезание по „лъвски скок“ на 16.02.2017 г.

Инициативите започнаха с  презентация за 
живота и делото  на Васил Левски, подготвена 
от ученици от секция „Гражданско общество и 
ние” с ръководител Тодорка Димова. Последва 
викторина „Васил Левски - великият син на 
България”, в която слуховоувредените  ученици 
показаха отношението си към героя с много 
знания. Урокът по родолюбие завърши с рецитал на стихове за Апостола.

В едно от фоайетата на сградата присъстващите имаха възможност да разгледат 
изложба на секциите „В света на изкуството” с ръководител Галяна Георгиева и 
„Ръчичките ми творят” с ръководител Недрет Сеидова. Учениците от секция „Ние 
спортуваме” с ръководител Стойчо Стойков се състезаваха по „лъвски скок”. Това 
състезание е традиция -  тази година е неговото 18-о издание. Спечели го Марин 
Розов от VIII клас. За спортсменския дух спомогнаха и мажоретките от секция „Музика 
и танци” с ръководител Антония Колева.

„Да пребъде във вековете делото на Апостола! Да бъдем достойни да следваме 
неговите завети, за да осъществим неговите мечти за една просперираща европейска 
държава!” – призова в обръщението си към учениците директорът на училището 
Росен Милачков. И те с дела доказват, че са достойни граждани и родолюбиви синове 
и дъщер и на България.

Дияна Минева, главен учител

С Масленица посрещат пролетта в парк „Рила”
Днес посрещнаха пролетта с Масленица. 

Този празник се пресъздава от Руския клуб 
„Все вместе” („Всички заедно”) в Дупница вече 
11 години, като след откриването на парка 
честват Масленица там. Гостите се посрещат 
с топли палачинки, водка и с добро настрое-
ние. На всички се предлага да напишат лоши-
те неща, които им се случиха през годината, 
за да бъдат изгорени в края на тържеството 
заедно с чучелото на Масленица.

Гостите имат възможност да участват и в 
различни състезания, като покажат своята сръчност и бързина - теглене на въже, ска-
чане в чували, ходене на кокили, обръщане на палачинка в тава. Всички победители 
получават награда. Накрая се провежда ритуално изгаряне на чучелото на Маслени-
ца с всичко лошо и всеки може да се пречисти, като скочи през огъня.

В клуба членува и Миникамал Стоянова от районната организация на глухите в Дуп-
ница (на снимката е в средата, с очилата и червено-жълтата носия).

Петра Ганчева

Кукеровден в Зидарово
Зидарово е със стародавна история - основано през 17-ти 

век от преселници от някогашното село Свети Никола (днес 
Черноморец) и се е казвало Дюлгерлий. Прекръстено на Зи-
дарово след края на турското робство, през 1913 г. вслед-
ствие геноцида над българското население в Одринска Тра-
кия от турската армия, в него се заселват десетки бежански 
семейства от Лозенград и Бунархисар. Някога селото е било 
посещавано два пъти от Апостола (Васил Левски). Днес бли-
зостта му до планината и морето го прави приятно курортно 
селище. През него преминава река Факийска, която се влива 
в Мандренското езеро (язовир), най-голямото езеро на тери-
торията на страната. Най-известната забележителност в Зи-
дарово е „Аязмото” - носят се легенди, че слепите, след като 
си измият очите с водата от него, проглеждат и че каквото си пожелаеш там, се сбъдва.

С традициите жителите на Зидарово са съхранили и уважението към своите ро-
дители и прародители. Един от най-обичаните от зидаровци традиционен празник 
е Кукеровден, който продължава два дни и се чества на Месни заговезни. Целта на 
извършваните ритуали по време на празника е да бъдат прогонени злите сили и всич-
ко негативно, събрано през зимата. Кукерите в Зидарово са запазили през годините 
непроменени своите костюми от кожа (обикновено черно-бели), както и страхови-
тите маски и поясите, окичени обилно с най-различни хлопки и звънци. Освен тях, 
задължително присъства и образът на булката, чиято роля се изпълнява от мъж. Има 2 
булки, които са момчета, облечени в традиционни женски носии. Едната е вечерна – в 
събота, другата дневна – в неделя. Булките, заедно с кукерите (за да я пазят) обикалят 
от къща на къща и гонят злите духове, а стопаните дават по някой лев, колкото им е на 
сърце. В неделята, преди да излезе дневната булка, се появява т. нар. „рачарин”, който 
маже със сажди лицата на хората, за да са здрави през цялата година. И след като бул-
ката и кукерите обиколят всички къщи, се събират на мегдана и жителите на селото 
започват да „орат” за да е плодородна годината. След „орането” избират булките и ра-
чарина за следващата година и за финал всички се хващат на хорото. Зидаровци са с 
много развито чувство за ритъм, почти няма човек, който да не може да пее и танцува.

 Не случайно всички от фамилията Калинкови, членове на РО на глухите в 
Бургас, чиято снимка публикуваме, до един са музикални и обичат народните 
песни и танци!

Петра Ганчева
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НИЦИ И ТРАДИЦИИБЪЛГАРСКИ ПРАЗ
Празник на виното и 
любовта

На 14 февруари българите празнуват 
деня на виното, а отскоро и деня на 
влюбените, посветен на свети Валентин. 

В празнично украсения клуб на 
районната организация на глухите в 
Бургас уважихме и двата празника. 
Предложението бе на председателя на 
младежката организация Иван Иванов, 
а в предварителната подготовка за 
празнуването им активно участваха Янка 
Стоянова, Иванка Михова и др. 

Вечерта започна с приветствие, отправено от Янка Стоянова към всички 
присъстващи от името на градската организация, с много красиви стихове за любовта: 
„Любовта е танц прекрасен, птица, която трябва да лети. Тя може веднъж да ни 
докосне, но вечно тя да продължи!” И пожела на  всички да танцуват цял живот танца 
на любовта…

След нея и Иван Иванов поздрави всички празнуващи и им пожела много 
любов и вино, вино и любов, а Евдалина Тодорова, председател  на РО, която също 
отправи своите пожелания за приятно и весело прекарване, отбеляза радостта си от 
присъствието на толкова много млади и влюбени хора.

Трогателно беше да се види как млади и влюбени мъже подаряваха разкошни 
букети с цветя на своите любими. 

Празникът продължи с програма от забавни игри, закачки, смях и много снимки за 
спомен около празничната трапеза.

Матилда Чорней, координатор РО-Бургас 

Празнуваха Деня на 
влюбените

Младежката организация към 
районната организация на глухите 
в Ямбол организира и проведе на 
18 февруари празненство по повод 
Деня на влюбените в красивия парк 
„Боровец”. Петнадесет млади хора 
с увреден слух от Ямбол и Сливен, 
заедно с две млади семейства от 
Търговище се веселиха до късно 
вечерта в ресторанта, а след полунощ продължиха с танци и забава в дискотеката до 
сутринта.

Организаторката на тържеството Койна Антонова направи празника още по-
интересен и весел със забавните игри и атрактивните награди от томболата. Тази 
прекрасна и незабравима вечер ще остане задълго в спомените на всички, които бяха 
заедно.

Живка Димова, координатор РО-Ямбол

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ
   

Традиционно всяка година старозагорската район-
на организация  на хората с увреден слух отбелязва 
всички български празници. Така бе и сега -  на Първи 
март,  празника на Баба Марта, символ на пролетта и 
носещ пожелание за здраве и плодородие. 

Обичай на този ден, възникнал още от времето на 
прабългарите, е усукването на бяла и червена вълне-
на нишка, тъй наречената мартеница. Белият цвят  
символизира дълъг живот, а червеният - здраве и сила. 

 Мартеницата е символ на мир и любов, на здраве 
и щастие. В белият цвят е втъкана чистотата и ис-
креността на отношенията, а червеният- топлота-
та, на приятелството и взаимната обич. 

 В народните вярвания Баба Марта е олицетворе-
ние на месец Март. Според преданията тя е сестра на 
Голям и на Малък Сечко (януари и февруари) и винаги е 
люта, защото двамата й братя всяка година изпива-
ли виното и не я оставяли дори да го опита. От тук 

идва и поверието, че Баба Марта трябва да се умилостиви, защото настрое-
нието й оказва силно влияние върху времето. Когато е засмяна, времето е слън-
чево и топло, но ядоса ли се, задухва силен вятър и облаци закриват слънцето.

                      
* * * 
И така, в късния след обед на Първи март в клуба заприиждаха нашите членове. По 

традиция досега, всяка година жените изработваха мартеници вкъщи и ги носеха в 
клуба да се представят и да ги разменят помежду си.

Но този път решиха друго -  да ги изработят на място, в клуба.  И да покажат в сърев-
нование своите умения и сръчност.

 Масите в залата се изпълниха с 
бели и червени прежди и матери-
али  - от хубави по хубави. И се за-
почна изработването. 

По време на творческата рабо-
та по създаване на мартениците, 
мъжете пък използваха времето за 
друго приятно занимание - напра-
виха си импровизирани приятел-
ски игри по шахмат. 

След около два часа всички бяха 
готови. Подредиха се на масите  
изящно изработените мартеници 
– коя от коя по-интересна и уни-

НА ПЪРВИ МАРТ

кална. А специална  комисия оцени и 
класира най добрите. 

Първо място зае Мария Михале-
ва - ежегодната победителка; на второ 
място се класира Антония Хубенова; на 
трето - Катерина Миленова; на четвърто 
- Янка Гочева и на пето - Детелина Ко-
лева. 

Всички участници в този така хубав 
празник бяха поздравени от председа-
теля на районната организацията Кра-
симир Михалев, като имаше и награди 
за всички.

Мария Каварджикова, 
координатор  РО-Стара Загора

НАЙ-УНИКАЛНАТА ТРАДИЦИЯ В СВЕТА

Баба Марта дойде с Първи март - най-обичаният от българите ден, в който 
цялата страна сякаш преливаше от усмивки, докато млади и стари си връзваха 
и закичваха мартенички за здраве и късмет. 

Уникалната и неповторима традиция на мартеничките е единствена в света 
и е разпространена само в България. И тя не е прекъсвала повече от 13 века! Има 
различни предания и легенди за възникването на този стародавен обичай, най-
разпространената от които е за хан Аспарух и сестра му Калина. Когато прабългарският 
хан Аспарух тръгнал от дома си в далечните тибетски планини, за да дири плодородна 
земя за народа си, стигнал до земите на славяните, които го посрещнали като скъп 
гост. Славянки, с бели дрехи му носели бокали с напитки, а трапезите били отрупани 
с ястия - всичко, което се ражда по тази благословена земя. Но на хана не му било 
весело, защото той тъгувал за дома си и за своите близки - за майка си и сестра си 
Калина. Седял един ден на брега на голяма река и със сълзи в очите се взирал към 
отсрещния бряг. Мислите му летели към дома... И станало чудо: на рамото му кацнала 
лястовичка. Ханът й разказал болката си, а тя литнала през поля и гори, през води и 
реки към земите, откъдето дошли прабългарите. Намерила Калина и с човешки глас й 
проговорила. Разказала за новите земи, намерени от брат й, но той страдал и тъгувал 
за нея и праща много здраве... Зарадвала се Калина и решила да изпрати хабер на 
Аспарух - усукала около стръкче здравец вълнен конец, направила възелчета за 
поздрав и помолила лястовичката да я занесе на брат й. Като мълния се понесло 
птичето и скоро кацнало на рамото на Аспарух. Като разчел по възелчетата поздрава 
на сестра си, ханът завързал китчицата с конеца на гърдите си. И оттогава, за да са 
здрави и да не забравят рода си, всички започнали да връзват на този ден на китките 
си пресукан бял и червен конец...

* * * 
Членовете на териториалната организация на глухите в Свищов към РО-

Плевен винаги са се включвали в съвместните инициативи с членовете на другите 
организации на хора с увреждания, една от които е  откриването  на традиционния 
базар за мартеници. Изработените от хората с увреждания в Центъра за рехабилитация 
мартеници са вплели в конците си не само техния майсторски талант, но и любовта 
им към традицията. Щандът с мартениците на центъра бе разположен в градинката 
на площад ,,Свобода” в града, в близост до едноименния паметник. На всеки, който 
си купи мартеничка, доброволците на щанда му дадоха и календарче с логото и 
информационна брошура за работата в центъра и за хората, които го посещават.

Със събраните средства от продадените мартеници ще бъдат закупени нови 
материали, пособия и уреди.

Петра Ганчева

Участвахме в 
благотворителен базар

През изминалия месец нашите членове, които ползват 
социалната услуга „Приложна арт терапия” към Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора 
с увреден слух, се включиха в инициативата на фондация 
„Св. Константин и Елена” за изработване на мартеници за 
благотворителен базар. Събраните средства бяха дарени на 
Дома за медико-социални услуги във Виница.

Приносът на нашите участници бе по достойнство оценен 
със специален сертификат от Фондация „Св.св. Константин и 
Елена”  в който е записано:

„Приемете искрената ни благодарност за съпричастността ви към благотворителната 
кауза да помогнем на децата в неравностойно положение. С личното си дарение и 
отношение към изкуството вие помогнахте за повече топлина, усмивки и надежди и 
казахте: „ДА!” за децата в нужда!”

Радка Стойкова, координатор РО-Варна

В подготовка за Първи март
Както всяка година, така и тази учениците от 

кръжока на художничката Елена Илиева в учили-
щето за глухи деца в София, се събраха, за да сът-
ворят поредните уникални мартеници. Ива, Георги 
и Летисия от 6 „А” клас, под умелото ръководство на 
своята учителка създадоха страхотни мартеници, 
които всеки българин би пожелал да има!

Цветан Кунчев

На стр. 6
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БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ

Седми шахматен турнир за хора с увреждания 
в Бургас

В навечерието на най-българския празник 
– Трети март - се състоя традиционният 
шахматен турнир за хора с увреждания в чест 
на Освобождението. Турнирът се провежда 
ежегодно, за да напомня за героизма на 
загиналите за националната ни свобода.  

За седми път се срещнаха участници от три 
организации на хора с различни увреждания. 
Съпричастни към провеждания турнир бяха 
проф. Севдалина Турманова, заместник 
областен управител на Бургаска област, 
архитект Георги Долапчиев, общественик, 
Адриана Христова от общинската 
администрация и  други. Те поздравиха 
организатори и участници със сърдечни и 
окуражителни думи, като пожелаха да не 
престават да се чувстват горди българи и да 
продължават все така с традицията на този 
турнир.

Руският шахматист Вячеслав Тиличеев, който от две години живее в Бургас, 
откликна на поканата и безвъзмездно се съгласи да съдийства. Турнирът се проведе 
в пет кръга. Всеки от трите отбора се състоеше от четирима състезатели. От името на 
районната организация на глухите се състезаваха Гавраил Ларгов, Кръстю Георгиев, 
Дженко Дженков и единствената жена на турнира Мина Карагьозова.  Те показаха, че 
пред шахматната дъска всички се чувстват равни и с възможности, като се наредиха 
на второ място с минимална загуба от половин точка след състезателите от съюза на 
слепите.

Събитието протече в приятелска обстановка, а тъй като се проведе на първи март, 
се размениха мартенички. Турнирът достави удоволствие на всички участници и 
зрители - те се забавляваха, разочаровани нямаше,  всеки участник получи грамота, 
чанта, тефтер и чаша. А за сладък край на състезанието имаше лакомства и по една 
торта за всеки отбор.

Матилда Чорней, координатор РО-Бургас

„Твои сме и те обичаме, Българио!”

Така казаха учениците от училището за деца с 
увреден слух в София по време на патриотичното 
междучасие, посветено на два прекрасни български 
празника - единият свързан с радостта и здравето 
на хората; а другият – на свободата, изгряла в 
родината след 500 века робство.

За да покажеш уважение и почит не е нужна 
голяма сцена - нужен е дух и желание, а те не 
липсваха на учениците от началния курс в 
училището. В атмосферата на типична сценична 
треска малките артисти обличаха своите костюми, 
за да пресъздадат ролята на опълченците - 
пазители на нашата родина. Лицата на Галин, Алекс, 
Роналдо, Исус, Ивайло, Асен, Митко и Мони, грееха 
от щастие, озарени от широките им усмивки. Силно 
притеснени бяха и малките първокласници Деси, 
Мариелка, Хриси, Дени, Иван Т., Емо, Исус и Иван 
Зарев. Второкласникът Боби нежно ги успокояваше.

Веселата и игрива песничка за Баба Марта 
повдигна настроението на всички. Мартеничките 
блясват в малките ръчички и импровизираната 
сцена вече не ги притеснява. Шумни ръкопляскания 
посрещат детската армия. Музиката зазвучава, 
песента се лее, а ентусиазмът в децата нараства. 
Няма по-красива гледка от това да видиш националната носия върху раменете на 
онези, които носят бъдещето на България!

Можем да бъдем сигурни, че децата ще получат своето патриотично възпитание и 
наистина ще обичат майка България!

Надяваме се в училището винаги да има и такива всеотдайни учителки като Камелия 
Захариева, Костадинка Йорданова, Тодорка Иванова и Силвия Златанова.

Костадинка Йорданова, старши начален учител в СУУУС, София

На разходка в 
Одрин

На 4 март ние, група глухи 
варненци, си направихме 
еднодневна екскурзия до Одрин. 
Всеки път се чувствам доволна и 
щастлива, когато намеря начин 
да се откъсна, макар и за малко, 
от ежедневието и да се потопя в 
един друг свят, различен от моя. 
Времето беше слънчево и топло и 
екскурзията ни зареди с приятни 

НА ТРЕТИ МАРТ МАРТ

От стр. 5

емоции. Първо посетихме 
българската църква „Св. Георги”, 
а след това и каменната църква 
„Св. Св. Константин и Елена”, 
която отвътре е много красива 
като архитектура. В двора на 
църквата има паметник на 
Екзарх Антим І и три камбани, 
дарени от родолюбиви българи 
и от народния певец Илия 
Луков.

Слизаме към центъра на 
града и прословутата Султан 
Селим джамия. Сградата е 
величествена - минаретата се 
издигат на повече от 70 метра. 
Пред нея има паметник на архитекта, по чийто проект е строена. След това посетихме 
и два от големите търговски центрове на Одрин, разходихме се из площадчетата и 
опитахме прословутия турски чай и локум. Доволни-предоволни от видяното, се 
отправихме към границата. Пожелахме си следващия път да видим пак такива красиви 
и интересни места.

Нели Панайотова
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ЕДИН ЖИВОТ НЕ СТИГА ЗА ВСИЧКО
Роден съм на 17.12. 1951 

г. - хубав декемврийски ден,  
в Пазарджик, в семейство на 
лекар-педиатър и учителка, 
които ми предадоха добри 
гени и интересни способ-
ности. Мисля, че от баща си 
наследих упоритостта в пре-
следване на целите си, а от 
майка си - влечението към 
литературата, историята и из-
куствата.

Когато бях на около 2,5-3  
години, много обичах да ди-
рижирам на дансинга пред 
живата музика в любимия 
ресторант на родителите си. 
Странно, но го  помня добре. 
Някъде по това време, през 
лятото, баща ми станал лекар 
на пионерски лагер в Бургас 
и с майка ме взели със себе 
си. За някакъв обед дали на 
децата консерви, които се 
оказали развалени и целия 
лагер се тръшнал с темпера-
тура и диария, като това не 
подминало и мен. Баща ми се 
справил със ситуацията, но 
като следствие от високата 
ми температура слухът ми се 
е увредил до близо 80% загу-
ба - нещо, което е забелязано 
след време. Не чувам високи 
и ниски тонове, някои типове 
гласове, но общо взето ком-
пенсирам дефекта с „четене” 
по устните и по-изострена 
наблюдателност. 

През 1969 г. завърших 
средното си образование 
в Пазарджик -гимназия  „К. 
Величков”, без проблеми и 
с активни участия в създа-
ването на стенлистове, те-
атрални постановки и др. 
Настройката ми беше да кан-
дидатствам в художествената 
академия в София, но първи-
ят път подходих наивно и се 
явих без добра подготовка. 
Майка ми, преценила по-ре-
алистично ситуацията, ме на-
сочи да кандидатствам пара-

лелно и зъботехника - това се 
оказа важна повратна точка в 
живота ми. В художествената 
академия не влязох, но зъбо-
техника завърших, като пак 
паралелно посещавах курсо-
ве по рисуване и дърворез-
ба. Кандидатствах втори път 
в академията, преодолях два 
кръга изпити, но се провалих 
на третия. 

Започнах работа като зъ-
ботехник в Пазарджик, но 
с мечтата за художествено 
образование. Подготвях се 
цяла година с рисуване, ком-
позиции, резба и скулптура. 
Съчетах  третия си опит в 
желаната академия с пара-
лелно кандидатстване и в 
Медицинската - профил сто-
матология, където се чувст-
вах сигурен. Съдбата поже-
ла да стана стоматолог и да 
практикувам това вече почти 
40 лета, а изкуствата ми оста-
наха хоби. Завършването на 
стоматологията без наличен 
добър слух си беше живо 
приключение и само аз си 
знам как съм си взимал из-
питите по вътрешни болести, 
хирургия. С баща ми „тре-
нирахме” преглед със сте-
тоскоп. Той слуша и ми казва, 
какво се чува, а аз си го за-
помням спрямо моя си слух и 

на изпитите не се случи про-
вал - никой не се и досещаше 
за  недостатъка ми, успехът 
ми беше чудесен. За практи-
куването на стоматологията 
липсата на добър слух е дори 
предимство, защото не чувам 
примерно писъка на турби-
ната, който ужасява повечето 
ми пациенти. Така характе-
рът ми се изгради спокоен, 
търпелив, а изострената ми 

наблюдателност ми помага 
в оценяване на поведение-
то на пациента. Погледнато 
прагматично така ситуацията 
се реши по-правилно, защо-
то професията ми осигурява 
стабилността, която пък ми 
позволява да експерименти-
рам в различните изкуства.

А изкуства дал Господ, 
любопитство също ми е дал 
и когато видях интересен 
клон от крушата ни, поже-
лах да направя нещо от него. 
Имах само три прави длета, 
много ентусиазъм и никакъв 
опит, но след доста зор из-
ваях роза, стана като жива. 
Последва каменен релеф от 
мрамор, после рисунките за 
изпити, дърворез при опитен 
майстор. Попаднаха ми мед-

ни листове и за да се науча 
да ги кова, чиракувах година 
при бакърджия, като накрая 
човекът си призна, че го над-
минавам по художествен усет. 
Заради една хубава ярешка 
кожа, която баща ми искаше 
да изхвърли, станах чирак и 
на кожухар, и там цяла годи-
на, но се научих да обработ-
вам кожи. Харесаха ми едни 
китеници и тъкани пана - хай-
де и това да пробвам, научих 
се да преда от бабите, усвоих 
различни тъкачни прийоми 
за вертикален стан и съчетах 
тъкани с резба - получи се чу-
десна комбинация.

Сега съм се кротнал от 
доста време в бронзовата 
скулптура, защото работата 
не е шумна и позволява да 
се практикува в домашни ус-
ловия - правя си стопяемите 
модели, давам ги на леяр и 
после обработвам отлятото. 

Работата е подобна на зъбо-
техническата и не ми е про-
блем. Дори използвам ден-
тални технологични принци-
пи, а понякога и материали, 
за да си улесня изработките. 
Научих се да обработвам и ка-
мък за фундаменти. Понякога 
правя и бижута от сребро, 

ахати, рог или кост - зависи от 
настроението и нуждите ми.

Основният ми девиз е: 
„Бързай бавно!” Случва се в 
тъжни моменти да родя и сти-
хове, не съм ги публикувал. 
Статии на тема стоматология 
или изкуство -  изкуствовед-
ски анализи, обаче публику-

вам и като гледам интереса 
на публиката, май ще продъл-
жавам в тази насока.

Жал ми е за сегашната 
всестранна и тотална липса 
на култура и у млади, а вече 
и у стари. Дали липсата на 
часове по рисуване, дали 
насажданото  от САЩ и доня-
къде от Европа национално 
обезличаване, дали излича-
ването на българското ни са-
мосъзнание и оттам липсата 
на познания за стари занаяти, 
обичаи, ритуали и умения, но 
ми се струва почти невъзвра-
тима национална загуба това, 
че културата ни изчезва. Все 
още има читалища или танцу-
вални центрове, които поне 
песните, хората и ръченици-
те ни запазиха, но занаятите и 
майсторите загиват ежечасно 
и непоправимо. В Пазарджик 
вече май само аз знам как се 
върти бакърджийски чук, как 
се коват гривни или пафти, 
как се щави кожа по народ-

ному. Не виждам младежи, на 
които да предам знанията си 
- от това най-много ме боли. 
Самият аз не успях да нау-
ча някои майсторски тайни, 
преди да починат знаещите 
ги. С всичко гореизброено е 
ясно, че няма как да скучая 
или да самотувам. Жал ми 
единствено, че един живот не 
стига за всичко, а вече вървя 
към залеза си.

------------------
Реших, че и за управата 

на СГБ, за  редакцията на в. 
„Тишина” , а и за всеки един 
от вас може да е интересен 
текста с моята изповед, още 
повече че отдавна ми се иска 
някак да се организират кур-
сове по занаяти за членове 
на нашия съюз. С помощта 
на Задругата на майсторите 
в София или чрез членовете 
и по места, може би идеята 
ми би била осъществима.  
Така доста хора биха станали 
по-самостоятелни психиче-
ски и финансово, а Съюзът с 
контактите си тук и по света, 
би могъл да помага в реали-
зацията на изработеното. 

С нетърпение очаквам ре-
акцията на всеки един.

Д-р Станимир Дяков 
Куюмджиев, 

член на СГБ, от 
Пазарджик

ИЗПОВЕД

 Денят на майката и жената – 
Осми март – е ден, в който жени-
те по цял свят отстояват своите 
равни права във всички сфери на 
живота. И много глухи жени със 
своите дарби и талант са извою-
вали свое място в световната ис-
тория и в обществото.

 Днес, една млада глуха жена 
от кубински произход, стана све-
товно известна благодарение на 
видеорепортажа на Джоел Бей-
риш, излъчен в интернет. 

В едно от поредните предавания 
на Джоел Бeйриш „Без бариери” 
(„No Barriers with Joel Barish”) прочу-
тият глух пътешественик, обиколил 
света, ни разказва за невероятната 
фабрика на компанията „Джилда” 
във Флорида и за нейния вицепре-

зидент с увреден слух Джанис Блей-
зкез.

Джанис от малка не чува, но бла-
годарение на любовта и подкрепата 
на семейството си, не се предава и 
прави всичко, за да придобие под-
ходящото образование. Тя много 
искала да стане част от семейния 
бизнес, създаден някога от дядо й. 
Родовите корени на фамилията са 
от Куба, но след като се преместват 
да живеят в Съединените щати, про-
дължават традицията на компания-
та (която е на 97 години!), на новото 
място и в новата държава. 

Джанис от малка знае наизуст 
и най-малките детайли в произ-
водствения процес. Но с времето 
осъзнава, че освен практически 
познания, трябва да има и теоре-
тични. Затова завършва успешно не 
само колеж, но и висше, по специал-
ността „Мениджмънт и корпоратив-
но дело”. 

Днес е вицепрезидент на компа-
нията и по време на разходката в 
огромните производствени халета 

и складове показва нагледно как 
всъщност се правят различните 
продукти. В разговора си с Джоел 
тя споделя, че произвеждат над 47 
вида продукти – крекери, сухари, 
бисквити, соленки, снаксове, ми-
нитостове и кифлички с различни 
видове пълнеж и други сладкарски 
изделия.

„Компанията „Джилда” („Gilda”)”, 
продължава разказа си Джанис, „е 
създадена в Хавана, Куба през 1920 
г. Днес тя е добре установен и при-
знат лидер в САЩ, а също и в между-
народен план. Заводът-производи-
тел тук, в Хаялия, Флорида, продъл-
жава да е наша, семейна собстве-
ност, съществува от 1967 г., тогава 
стартирахме като производители на 
кубински бисквити. Постепенно, с 
годините, разширихме продуктова-
та си линия, като в допълнение към 
оригиналните кубински бисквити 
въведохме такива със сусам, чесън, 
масло, без сол и без захар; пълно-
зърнести, многозърнести, мини 
крекери и много други. Всички 

продукти се правят с най-добрите 
съставки, използваме традицион-
ните семейни рецепти. Изделията 
ни са без изкуствени добавки, без 
глутен или оцветители. Производ-
ството и пакетирането са с най-мо-
дерните технологии и машини. Аз 
съм трето поколение управители 
на компанията. Горда съм с всички 

наши постижения за тези 97 години 
и се чувствам щастлива, че работя с 
екип, който е като едно семейство. В 
момента при нас има 67 работници 
и служители, които притежават не 
само ненадминат опит, но и обичат 
работата си, лоялни и всеотдайни са 
и това ги прави незаменими.”

Петра Ганчева

ДЖАНИС БЛЕЙЗКЕЗ – „ЦАРИЦАТА” НА КУБИНСКИТЕ БИСКВИТИ, 
вицепрезидент на компанията „Джилда”
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 
ПЪРВИТЕ ПАРАДЕЛФИЙСКИ ИГРИ

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка.

1. Наш революционер (1853-1876). 2. Наш възрожденски деец, учител и книжо-
вник (1815-1869). 3. Космически кораб, с който е летял Юрий Гагарин. 4. Наш рево-
люционер, демократ, поет и журналист (1848-1876). 5. Село в Русенски окръг, на 
9 км. от гр. Бяла. 7. Наш революционер, председател на революционния комитет 
в Стара Загора (ок.1843-1876). 8. Планина между Рила и Витоша. 9. Борец против 
турското иго, един от водачите на въстанията в Северозападна България (ок.1803-
1870). 10. Хоризонтално водонепроницаемо закритие на корпуса на кораба. 11. Наш 
растениевъд, академик (1899-1965). 12. Наш учен и обществен деец, при сключване 
на парижкия мирен договор през 1856 г. развил активна публицистична дейност в 
полза на освобождението на българския народ (1792-1865). 13. Приспособление за 
разтоварване на вагонетки чрез обръщане. 14. Наш революционер, сподвижник на 
Васил Левски (1838-1898). 15. Деец на добруджанското революционно движение 
(1896-1931). 16. Езеро в южна Швейцария. 17. Село в Пазарджишко.

Съставила: Василка Кирова

КРЪГОСЛОВИЦА

ВКУСНО

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 провеж-
дали творчески състезания между музиканти и ар-
тисти в чест на бог Аполон. Провеждали се, както и 
олимпийските игри, на всеки 4 години. 

През 1994 г. беше създаден Международен делфий-
ски съвет, който организира и провежда игри и фести-
вали. На Москва се падна голямата чест да е домакин на 
първите игри, организирани от него със съдействието 
на  ВОГ, ВОИ и ВОС, държавни институции, министерства 
и организации.

Мащабната проява се проведе на сцената на голямата 
конгресна зала „Космос” в руската столица. Сред много 
талантливи състави и артисти от различни страни, глу-
хите артисти бяха украсата на вечерта. Концертът беше 
открит с химна на Русия, изпълнен с жестов превод от 
децата на колектива „Ангели на надеждата”. Два пъти из-
лизаха на сцената и артистите от Театъра на мимиката и 

жеста. А глухите артисти от башкирския ансамбъл „Аги-
дел” възхитиха зрителите с виртуозното си изпълнение 
и оригиналните костюми. И московчани с увреден слух 
се представиха блестящо с техния „Руски танц” и жес-
товата песен „Радостта на срещите”; блеснаха ярко със 
своя „Виенски валс” Валерий Фролов и Даря Яргунки-
на… 

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

Постни рецепти от Божана
Започнаха Великденските пости  и постните рецепти отново са акту-
ални. Божана Стефанова, член на РО на глухите в Русе, с удоволствие 
сподели най-интересните си постни рецепти - супа и основно ястие. 
И са лесно изпълними.

Крем супа от спанак 
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ ЗА ЧЕТИРИ ПОРЦИИ: два картофа, поло-
вин кг. спанак, една глава лук, 30 гр. олио, половин чаена чаша вода и 4 
яйца. Приготвянето е следното: измитите и обелени картофи се нарязват 
на едри парчета и заедно с обеления лук се слагат да се варят в тендже- рата, в която ще варите супата. Добавяте сол на 

вкус (около една чаена лъжичка). Варите зелен-
чуците докато омекнат, оставяте вода, колкото да 
ги покрие, а другата изливате. Добавяте добре из-
митият спанак към сварените зеленчуци и варите 
около 2-3 минути, след което пасирате получилия 
се зеленчуков бульон с помощта на блендер (па-
сатор) до получаване на еднородна смес. Връща-
те получената смес в тенджерата, като добавяте 
водата и олиото. Оставяте супата да поври около 
15 минути. Накрая, преди да сервирате, добавяте 
по едно забулено яйце във всяка купичка. Забуле-
ното яйце се приготвя, като във вряща подсолена 
вода се чупят едно по едно яйцата и се варят в нея 
около 4-5 минути, докато се забулят.

Пълнен червен лук
ПРОДУКТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ: 4 глави червен 
лук, 100 г пресни трохи от пълнозърнест хляб, 
1 чаена лъжичка листенца от прясна мащерка, 
1 чаена лъжичка пълнозърнеста горчица, 4 су-
пени лъжици зехтин. ПРИГОТВЯНЕ: Лукът се 
обелва внимателно, за да не се наранят външ-
ните слоеве и се отрязва капаче от връхната 
част. Всяка глава се намазва със зехтин и се уви-
ва в алуминиево фолио. Слагат се в тавичка и се 
пекат 1 час в загрята фурна на 200° С. На всяка 
глава лук се изваждат вътрешните слоеве. От-
делените части се нарязват на много ситно и 
се смесват с трохите, мащерката, горчицата, 1 с. 
л. зехтин, шарен пипер и смляна морска сол на 
вкус. Запичат се още 15 мин., докато се зачервят 
и плънката стане хрупкава отгоре. 

СУДОКУ

Отговор от бр. 4

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

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


