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ОБЩО СЪБРАНИЕ 
СЪС СЕМИНАР НА МОСГБ

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪСТЕЗАНИЕ „WILLEM C. VIS 
МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ”

Четете в броя:

В цялата страна вече се провеж-
дат  отчетните събрания в нашите 
първични и териториални органи-
зации.  

Няма съмнение, че тези съ-
брания са едни от най-важните. 
Защото точно там – в селата и в 
градовете, нашите членове усещат 
най-осезателно както проблемите 
на всекидневието ни, така и до-
брото в съвместната ни работа. И 
е изключително важно да се чуят 
техните предложения. Защото там 
е пулсът на живота.

Днес ви предлагаме първите 
кореспонденции, дошли от наши-
те сътрудници..

Вижте на стр. 3

Състезанието „Willem C. 
Vis International Commercial 
Arbitration Mooting” е най-голе-
мият форум за студенти с инте-

рес в областта на международ-
ното търговско право и арби-
траж. Вече за 24-а година форма-
тът събира студенти от стотици 

университети от цял свят, които 
се включват в решаването на 
казус - търговски спор пред ар-
битражен трибунал.  Събитието 
ще се проведе от 7 до 13 април т. 
г. в столицата на Австрия, Виена. 

Отборът на University College 
Dublin (UCD)  е в състав Мариана 
Вердеш, Изабел д’Арси, Дерек 
Хайес-Мориарти, Андрю МакКо-
ун, София Калинова, Джозеф Бре-
нън и Шизу Ланг, които са студен-
ти в бакалавърска и магистърска 
степен по специалността „Право” 
в Юридическия факултет.

Продължава на стр. 2

ПРЕДСТОЯЩО

Една изключително важна и полезна среща на членовете на Младежката организация при Съюза на глухите в България (МОСГБ) се състоя наскоро във 
високопланинския  курорт Мальовица. Събитието  бе организирано съвместно със Съюза на глухите в България и МОСГБ.

От 3 до 5 март повече от 60 представители на ръководните органи на МОСГБ от цялата страна обсъждаха проблемите на своите членове по 
места, участваха в семинари и следиха интересни презентации. На проведеното Общо събрание на МОСГБ  

бе представен отчет за работата  през 2016 година. Утвърден бе и приет план за работа през настоящата година.
От 3-и до 5-и март 

тази година по време на 
зимния лагер в курор-
та „Мальовица”, МОСГБ 
проведе своето годиш-
но отчетно събрание. 
В рамките на тези три 
дни организирахме и 
множество изяви, които 
спомогнаха за изясня-
ване на нашите цели. 
И по-важното -  дадоха 
отговор на възможност-
ите, с които можем да ги 
реализираме. 

Постарахме се да 
направим това с ино-
вативни методи, които 
не само да привлекат 
вниманието на младите 
участници, но и да ги на-

правят истински автори 
на идеите, които ще реа-
лизираме оттук нататък.

Програмата на нашето 
тридневно събитие бе 
наистина много натова-
рена и богата. Но ние се 
постарахме да я напра-
вим интересна за млади-
те хора, като включихме 
в работата през тези дни 
нови и съвременни въз-
можности за предста-
вяне на информацията. 
Включихме и достатъчно  
свободно време, както 
и часове за контакти по-
между ни, време за спорт 
и за веселие.

И успяхме.
На стр. 4-5

В НЕЗАБРАВИМИЯ
ПРАЗНИК НА ЛЮБОВТА И 

УВАЖЕНИЕТО
8 март. Денят, в който най-хубавото 

се вижда само със сърцето. 
Денят, в който нашите жени бяха щастливи!

Четете на стр. 6-7

На снимката отляво надясно: Джозеф Бренън, Брайън Хътчинсън (ръково-
дител), Мариана Вердеш, Андрю МакКоун, София Калинова, Изобел д’Арси и 
Дерек Хайес-Мориарти. Фотограф: Zoe Brennan Whitmore
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Екскурзия с много  емоции до съседна Румъния

Подкрепена заетост на хората с увреждания

За празника Трети март, решихме да осъществим три-
дневна екскурзия до северната част в Румъния. Пътува-
хме с нашите приятели с увреден слух от Перник, Дуп-
ница, Варна и София. На отиване преминахме транзитно 
през столицата на Румъния - Букурещ и се отправихме  
в посока величествените Карпати и перлата им - краси-
вият курорт „Синая”. Настанихме се в хубав хотел и си 
отпочинахме след изморителното пътуване. В курорта е 
красиво и пълно с туристи. 

На втория ден посетихме замъка Бран, известен още 
като замъка на Дракула - ловната резиденция на граф 
Влад Дракула, забулена в мистерии и легенди. Замъкът е 
впечатляваща средновековна крепост, построена меж-
ду 1377 г. и 1382 г. върху скала, висока 60 м..

После отпътувахме за град Брашов - център на бъл-
гарската емиграция през Възраждането, където Петър 

Берон издава Рибния буквар. Живописният град е из-
вестен също с факта, че разделя Източните и Южните 
Карпати. Тук си направихме разходка, по време на която 
разгледахме прочутата катедрала „Черната църква”, ста-
рото кметство и красивия площад в центъра. 

Посетихме и замъка Пелеш, който  се намира  на око-
ло 130 км. северно  от Букурещ.  Дворецът Пелеш е стро-
ен в периода 1873-1883 година като лятна резиденция 
на румънския крал Карол I. Разгънатата площ на замъка 
е 3200 кв.м. Няма думи, с които би могло да се опише 
този прекрасен замък! Не бяхме виждали никога такава 
красота. Вътрешният двор, в който влязохме, е невероя-
тен със своите скулптури, стенописи, фенери. 

След като показахме нашите европейски карти за 
хора с увреден слух  на касата, ни пуснаха безплатно, 
за което сме много благодарни. Влязохме в кралските 
покои на замъка, снабдени с калцуни. Нашата екскур-
зоводка Мая подробни ни обясняваше, а до нея отго-
ворничката Даниела Минева от София превеждаше на 
жестов език. Този замък има 168 стаи, а  ние обиколихме 
само 35 на първия етаж - кабинети, столова, библиоте-
ка, кино салон и още много.... Видяхме богата колекция 
с произведения на изкуството – едни от най-добрите в 
Източна и Централна Европа - живопис, мебели, оръжия 
и доспехи, златни и сребърни изделия, изключителна 
стъклопис, гоблени, книги, както и огледалото с уни-
кална  кристална рамка от цветя. Бяхме едновременно 
възхитени и удивени от видяното в замъка. Искаше ни 
се да останем там още дълго и дълго, но екскурзията за 
нашата група бе ограничена по време.

Затова много часове след това си говорихме за кул-
турното богатство, което видяхме. Всички бяха много 
доволни, а и  времето беше превъзходно -   приятно, 
меко, слънчево и   усмихнато.

На третия ден потеглихме за Букурещ, където видяхме 
Двореца на парламента (или още Палата на парламента, 
Дом на народа) -  втората по големина административна 
сграда в света след Пентагона в САЩ (по площ) и третата 
най-голяма сграда в света  след Кейп Канаверал в САЩ и 
Хеопсовата пирамида в Египет (по обем). Отпред видя-
хме и невероятните фонтани. 

Радвам се, че бяхме на такава прекрасна екскурзия 
до Румъния. Пожелавам и вие да отидете там. Няма да 
съжалявате!

 Поздрави от Даниела Минева от София

От стр. 1
София Калинова е 

първата глуха студент-
ка по право и е вече във 

финалната година от 
бакалавърската си сте-
пен по специалностите 
„Право” и „Политология” 
в юридическия и полито-
логическия факултет на 
University College Dublin, 
в Дъблин, Ирландия. 

По време на лекциите 
и упражненията си през 
студентските години, Со-
фия е научила нов жес-
тов език, който е вече 
нейният четвърти жестов 
език. 

С него тя може сво-

бодно да комуникира в 
глухото общество и без-
проблемно се адаптира в 
университетския живот с 
или без жестов преводач. 

Ирландският и англий-
ският жестов език ще бъ-
дат езиците на комуника-
ция за София на състеза-
нието във Виена.

Според програмата 
на състезанието, което 
е в два кръга, екипът от 
седемте студенти от Дъ-
блин ще премери сили 
със свои колеги от Хам-

бург, Хърватия, Саудит-
ска Арабия и Мексико в 
първия кръг от двете по-
зиции - ищец и ответник. 
Отборът на UCD, както 
и останалите участници 
на състезанието са под-
готвили писмена защита 
за позициите полза на 
ответника и на ищеца по 
импровизирано арби-
тражно дело. 

В подготовката си сту-
дентите от отбора са ръ-
ководени от адвокатите 
Луиза Рейли и Брайън 

Хътчинсън. Участието на 
отбора в престижното 
състезание е подпомог-
нато финансово от юри-
дическия факултет на 
University College Dublin 
и адвокатското друже-
ство „Arthur Cox”, които от 
много години подкрепят 
и финансират подобни 
каузи. В свой репортаж 
BBC определи събитието 
като „Олимпийските игри 
на правото”.

Милена Гъркова

Състезание „Willem C. Vis Международен търговски арбитраж”
ПРЕДСТОЯЩО

ПЪТЕШЕСТВИЯ

ОТ НАШИТЕ СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ Юбилеен поздрав

На 13 март Гергана Николова, дългогодишен слухо-
во-речеви рехабилитатор в детската градина към сто-
личното училище за глухи деца, имаше мило тържество 
по случай 60-годишния си юбилей. 

Освен, че получи много цветя и подаръци, Гери, както я 
наричат всички, бе изненадана приятно от колегите си с 
мил видео поздрав, запечатал незабравими мигове от близо 
40-годишната рехабилитационна работа в градината и с 
казаните от сърце думи: 

„Честит рожден ден на нашата Гери! 
60 години живот! 40 години отдадени на децата с увреден 

слух! Майка, баба, дъщеря, сестра, любима, приятел, колега, 
жена – всичко това на 100% е тя! Поздравяваме я от сърце!”

Проектът „COACH@WORK” е тригоди-
шен проект, който стартира през 2014 г. 
и допринася за усъвършенстването на 
услугите по подкрепена заетост в Ав-
стрия и Испания, а в България и Турция 
тази методология предстои да бъде 
въведена. Проектът „COACH@WORK” 
2014-1-BG01-KA202-001529 е финанси-
ран от програма ЕРАЗЪМ+ на Европей-
ската комисия. 

Подкрепената заетост е метод на 
работа с хора с увреждания и други не-
равнопоставени групи от населението 
с цел осигуряване на платена и дълго-
трайна  заетост на пазара на труда. 

 До момента по проекта са проведе-
ни пет международни срещи на парт-
ньорите - две в Пловдив, България и по 
една в Грац, Австрия; Истанбул, Турция 
и Валенсия, Испания. На 4 и 5 юли т. г. 
предстои последната среща на парт-
ньорите в Бургас, България.  

Проведоха се и три мобилности в 
градовете Грац, Истанбул и Валенсия, 
в които участваха представители на 
целевите групи, като предстои про-
веждането на последната мобилност в 
Бургас, България в периода 3-7.07.2017 
г. Мобилностите спомагат на участни-
ците в тях да обменят опит на място и 
да изследват добри практики, в това 
число и обучения в страните-партньо-
ри участници в проекта.

 Националната федерация на ра-
ботодателите на инвалиди имаше 
трима свои представители в участие-
то по мобилности по проекта от спе-
циализираните предприятия – „Авис” 
ЕООД-Бузовград, „Лозана” ЕАД-София и 
ЕТ „Савина”- Ямбол. 

 В рамките на проекта бяха прове-
дени и работни срещи на Национал-

ния консултативен борд по проекта 
„COACH@WORK”, с представители на 
омбудсмана на Република България, 
Министерството на труда и социалната 
политика, Агенцията за хората с увреж-
дания, неправителствени организации, 
научни среди от БАН и други заинтере-
совани страни.

В края на 2016 г., по време на нацио-
налния семинар на тема „Въздействи-
ето на програма Еразъм+ в България”, 
Елка Тодорова, председател на Нацио-
налната федерация на работодателите 
на инвалиди, представи значението на 
партньорството в проектите, ефектив-
ността на заложените цели и качестве-
ното изпълнение на дейностите, като 
представи и успешните резултати.

На 6.07.2017 г. предстои провежда-
нето на международна конференция 
в Бургас с 200 участници, на която ще 
бъдат представени резултатите от из-
пълнението на проекта.

Елка Тодорова, председател 
на Националната федерация на 

работодателите на инвалиди

За повече информация: 
координатор по проекта - 

zguraprojects@gmail.com

НФРИ – 
партньор по проекта – 

nfri@abv.bg
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Как  издействахме целевите средства за жестовите преводачи 

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ В 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЛИЧНИ

Кюстендил
Годишното отчетно 

събрание на терито-
риалната организация 
на глухите се състоя 
на 18 март от 10,30 ч. 
На него, освен ръко-
водството и членовете 
на ТО, присъстваха Го-
рица Милчева, коор-
динатор на районната 
организация на глухи-
те в Дупница и Петра 
Ганчева, член на ра-

йонния съвет на РО-Дупница и редактор във в. „Тишина”.
Преди да започне събранието в клуба на ТО гостуваха кан-

дидати за народни представители от БСП, които представи-
ха своята платформа за бъдещото управление на страната и 
поднесоха малка почерпка от соленки, бисквити, бонбони и 
кафе с минерална вода. След изказването им Горица Милчева 
накратко им представи основните нерешени все още сериоз-
ни проблеми на хората с увреден слух, които биха намерили 
своето решение с подкрепата на държавата – узаконяването 
на жестовия език, липсата на поръчки и работа в предприя-
тията „Тих труд”, липсата на възможности за адекватно профе-
сионално образование на младите глухи хора и др.

Гостите бяха изпратени сърдечно, с обещание за бъдещи 
срещи и разговори относно помощта и съдействието им, след 
което събранието бе открито от председателката Гергана Ни-
кифорова. Тя представи накратко извършената през отчетния 
период дейност и след като нямаше желаещи за допълнител-
ни изказвания, продължи с предстоящата за годината дейност, 
предвидена да бъде същата, каквато и през 2016 г. 

Г-жа Горица Милчева в тази връзка предложи на ръко-
водството и членовете на ТО в Кюстендил вместо постоянно 
провежданите екскурзии, да организират и проведат нещо 
по-различно и ново, като например изложба на произведе-
ния, изработени от членовете. 

Тя разясни и процедурата по приемането на молбите и слу-
жебните бележки за предоставяне на жестов превод по чл. 51 
и изплащането на парите; даде и подробно разяснение в отго-
вор на запитвания за провеждането и участието в тазгодиш-
ния туристически събор със състезание по риболов.

Поради изчерпване на дневния ред, Гергана Никифорова 
закри събранието с пожелание към членовете да бъдат по-ак-
тивни и  инициативни при осъществяването на бъдещите ме-
роприятия на организацията.

Петра Ганчева                   

Добрич

На 19 март в клуба на териториалната организация на глу-
хите в Добрич се състоя годишното отчетно на организацията. 
Както беше планирано събранието да започне в 10 часа, така 
и стартира, понеже имаше необходимия кворум. До края на 
2016 г. членският състав на ТО-Добрич наброява 52 членове. 

До момента 1 е отпаднал, поради смяна адресна регистрация 
и имаме  новоприети две млади дами, които с желание идват 
на проявите и са редовни членове. От 53 присъстваха 33 чле-
нове, дойдоха дори тези, които живеят в отдалечени от Доб-
рич места – от Генерал Тошево, Балчик, Паскалево и дори от 
Воднянци, което е на 45 км. Гости на събранието бяха Диян Де-
миров, член на УС, заместник председател на СГБ и председа-
тел на районната организация на глухите във Варна, към която 
е и ТО-Добрич, и Радка Стойкова, координатор на РО-Варна. 

По първа точка взе думата председателката Петя Митева, 
която накратко разказа за дейността на организацията през 
изминалата 2016 г. От името на членовете тя изказа благо-
дарност към РС на РО-Варна и УС на СГБ за своевременните 
мерки, при ремонта на сградата. Беше подчертано, че въпреки 
ремонтните дейности сбирките в клуба не са били преуста-
новявани. Членовете са получавали своевременно подкрепа 
при посещенията си в различни институции, помощ при по-
пълване на документи и др. 

Тъй като нямаше допълнения или критики към отчета за из-
вършената дейност, се премина към плана за текущата година. 
Надяваме се да сме здрави и да имаме възможност да изпъл-
ним това, което сме си запланували. Разбира се, повечето от 
мероприятията ни ще са съвместни, с членовете на РО-Варна 
– радостно е, че не ни забравят, че винаги заедно отбелязваме 
Деня на СГБ 12 юли и си прекарваме страхотно. 

Събранието продължи с въпроси, свързани с промените 
в законодателството, относно инвалидните пенсии и пенси-
ониране поради навършване на възраст и стаж. Обсъждаха се 
възможности за двустранни спортни срещи между други ТО и 
РО, но се оказа, че за целта трябва да се търсят спонсори. Въ-
преки това, не сме обезсърчени и решихме, че каквото зависи 
от нас ще го направим. Вярваме, че съюзният живот се крепи 
на колективното участие във всеки един аспект, а не едни да се 
раздават всеотдайно, а други само да консумират и приказват. 
Трябва всички заедно и наравно да се включваме в проявите 
от дейността и всеки да даде своя принос, за да има прием-
ственост и идващите поколения  да трупат знания от нашия 
опит. 

След приключване на деловата част членовете останаха на 
приятелска раздумка в клуба и останахме много приятно из-
ненадани от жеста на председателя на РО-Варна, който почер-
пи всички с голяма, вкусна торта.

Петя Митева, председател на ТО-Добрич

В Сандански и Петрич:
С добра организация 
по дейността

Проведоха се отчетните събрания в териториалните орга-
низации в  Сандански -  на 17 март,  и в Петрич - на 18 март.  
Отговорник  и  гост на тях бе Петър Тричков, председател на 
районната организация на глухите в Дупница и член на Упра-
вителния съвет на СГБ.  

Събранията преминаха  при присъствието на  изключи-
телно голям брой от съюзните членове. Хората знаеха, че съ-
бранията са сериозни – отчиташе се дейността – кой какво е 
направил, кой какво е постигнал през отминалата година. Но 
и бяха жадни за новини. Г-н Тричков ги запозна с програмата 
за дейността на СГБ през 2017 г. Разисквания имаше по много 

въпроси и най-вече къде и кога ще се проведат по-големите  
събития – туристическият събор със състезание по риболов, 
както и 12-юли – денят на Съюза на глухите в България. 

С пожелания за бъдещи срещи и отчитане на успехи в про-
фесионален и личен план на всеки от присъстващите, събра-
нията приключиха своята работа.

Г-н Тричков изказа благодарност на ръководствата на 
ТО-Сандански и ТО-Петрич, както и на секретарите им, за до-
брата организация по дейността.

Горица Милчева, координатор на РО-Дупница

Бургас:
Всяка организация – 
с конкретни решения за работа

Една от основните насоки в работата на Съюза на глухите в 
България е организационната дейност. Събранията на терито-
риалните организации на Бургас преминаха по различен на-
чин. В смисъл, че всяка териториална организация си имаше 
свои приоритети на дейност и различни теми, които ги въл-
нуват.  

В териториалната организация на град Поморие се вълну-
ваха от състоянието на клуба, на който покрива тече от близо 
четири години, с годините все по-трудно и по-трудно се под-
държа. А клубът е място за срещи не само на поморийци, а и 
на гости от цялата страна. Интерес имаше към новите безкон-
тактни дебитни карти, от това какви права им дава тази карта 
и как могат да се защитят парите в нея. 

В териториалната организация на град Карнобат положе-
нието почва да се подобрява и все повече хора изказват бла-
годарности към сегашния председател, който с много ходене 
и намиране на спонсори успя да направи хубаво и приветливо 
помещението. А вратите на клуба вече са отворени не само 
всяка сряда, а и по един час сутрин, с което членовете от Кар-
нобат се надяват да привлекат повече и повече хора. За тях 
помещението беше от първостепенно значение и в бъдеще ще 
могат да планират повече дейности.

За градската организация в Бургас приоритетите са различ-
ни.  Хората основно се вълнуваха от туристическата дейност. 
Предложиха се места за отбелязване на 12 юли – Деня на съ-
юзната организация; за 1 юни – деня на детето и много други 
предстоящи празници. Единствено на това събрание имаше 
предложение за промяна в Устава на СГБ, което се отнася за 
живеещите извън пределите на България членове.  

Но може да се каже, че екскурзиите са обединяващото зве-
но за всички териториални организации. Все повече хора се 
вълнуват къде могат да отидат заедно, какви места да посетят. 
Имаше много предложения за екскурзии до различни места 
в България, като Равадиново и пещерите около град Ловеч. 
Имаше и интересни предложения за двудневни екскурзии до 
Истанбул, Турция или Румъния - замъка на граф Дракула. Това 
показва, че много от хората желаят да отидат, защото това е 
начин да се докоснат от друга култура.

В заключение може да се каже, че провеждането на отчетни 
събрания, на които се отчита дейността и се набелязват бъде-
щите задачи на организациите по места е най-важната част 
от дейността. Защото на събранията се предлагат и мерки за 
подобряване на бъдещата дейност в различните териториал-
ни организации, които са част от районната организация на 
глухите в Бургас. 

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

(Продължение)
В предишната си статия обещах, че ще раз-

кажа как се развиха събитията  за осигуряване 
справедливо заплащане труда на жестовите 
преводачи. От 1970 г. датира регистърът,  който 
се води в тогавашния Централния съвет на СГБ 
за обучението на жестовите преводачи, които 
да улесняват общуването между чуващите и 
нечуващите хора в нашата страна, за да могат 
тези последните да получават пълноценна ин-
формация  от околния звучащ свят. С течение 
на времето се установи, че  преводаческия труд 
води до професионално заболяване, който 
факт ни принуди да потърсим помощта на екс-
перти. В резултат, на което днес разполагаме с 
експертно решение, което доказа, че вслед-
ствие постоянното артикулиране без глас се 
получава заболяване на лицевите дъвкателни 
мускули. Вследствие напрежението да се вни-
мава какво се говори, за да може веднага да се 
предаде текстът с жестове, настъпва психиче-
ска умора. Към това се добавя и двигателната 
умора на ръцете от непрекъснатото  жестикули-
ране. Не е за подценяване и отговорността на 
този преводачески труд – от напрежението да 
се разчита и тълкува аграматичната реч на  по-
вечето глухи хора. Защото и най-малката греш-
ка в обратния превод води до непоправими 
загуби, особено при съдебните, полицейските 
и медицинските жестови преводи, които биха 
били фатални за глухия човек. И тази отговор-

ност на преводача не бива в никакъв случай 
да се подценява.

Затова и потърсихме начини за заплащане-
то на този отговорен и изморителен труд. След 
като  не успяхме да сторим това чрез Съюза на  
преводачите в България, се обърнахме с пис-
мо-молба до Общоруското общество на глухите 
– ВОГ, които  вече бяха решили този въпрос и 
от тях научихме, че на жестовите преводачи в 
Русия се заплащат 10% от минималната работ-
на заплата. По това време (2000-2004 г.) у нас 
този минимум беше около 80 лв. И така бе ус-
тановена първоначалната сума от 8 лв. на час за 
заплащането на труда на жестовите преводачи. 
Разработени бяха съответните подкрепящи и 
отчитащи документи как да стане това запла-
щане и как да се отчита в съюзните поделения. 
С така подготвените документи отидохме в 
социалното министерство. Уреди се законово  
глухите хора у нас да  имат право на 10 часа 
годишно  безплатни жестови услуги. Съответно 
предоставихме на държавните органи  прогно-
зна сметка за необходимите целеви средства за 
тази цел. И вече няколко години държавата от-
пуска тези целеви средства за осигуряването 
на безплатни преводачески услуги. 

Имам пълното право да запитам: защо 
тези целеви държавни средства, извоюва-
ни от СГБ, за да се плаща труда на превода-
чите въз основа на експертното становище, 
бяха раздадени на самите глухи хора, за да 

си плащат сами преводаческите услуги? И 
по нечие  чиновническо хрумване беше пред-
ложено тези пари да се дават на всички  хора с 
увреден слух у нас, независимо от степента на 
загубения слух и независимо дали владеят жес-
товия език или ползват жестов превод?! И това 
стана причина  първоначалните 8 лв. на час, за 
да стигат за всички, да бъдат намалени на 5 лв.! 

Сега по чл. 41 от ЗИХУ и чл. 51 от ППЗИХУ 
средствата са наречени  „целеви помощи” и 
се дават  лично на хората с увреждания (с 
глухота) за ползвани жестови услуги. Защо? 
Може ли някой да обясни логиката на такова 
решение? А фактически  при тази ситуация 
какво получават жестовите преводачи? 

Ще направя едно сравнение: на всички 
хора с увреждания тези целеви помощи се 
дават за лично ползване. Дали е справедлива 
една такава уравниловка? Докато незрящите 
хора и тези с физически увреждания могат  да 
помолят някой човек от улицата да им помогне 
и веднага могат да му платят, така ли е при хо-
рата с увреден слух? За да получат безплатна 
преводаческа услуга, те трябва да имат на 
разположение професионално подготвени, 
образовани жестови преводачи. А по-горе 
отбелязах, че да си жестов преводач  е и от-
говорност!

Мит е, че те могат да получат такива жестови 
услуги от своите чуващи близки! Първо, защото 
не всички наши глухи имат такива близки. По-

вечето са самотни или живеят самостоятелно, 
без чуващите си родители. А второ - даже и да 
ги имат, тези близки владеят само ограничената 
битова жестова реч, с която не може да се пре-
вежда в съд, полиция, болници, в университета, 
на форуми и беседи, лекции и пр., където се 
иска професионална подготовка. Има и такива 
случаи: в едно семейство майката, бащата и две-
те деца са глухи. И всяко от тях при сегашната 
ситуация взема   по 50/80 лв. Така семейството 
си осигурява  200/360 лв. като социална помощ 
годишно! Искам и да попитам: дали всички 
наши глухи съюзни членове, които получават 
тези пари,  постоянно имат нужда от жестов 
превод? Къде тогава отиват парите за пре-
водаческия труд?

Във всички наши районни организации за-
дължават координаторите, които са и жестови 
преводачи, в работно време да осигуряват без-
платни преводи за нуждаещите се съюзни чле-
нове. А в същото време, по закон  нечуващите 
граждани у нас получават: а) социална пенсия; 
б) интеграционна добавка, в) добавка за лекар-
ства и храна ако имат  хронични заболявания, г) 
облекчения и безплатни такси, ако имат малки 
деца и др. Заедно с това искам и да попитам: 
тези 10 часа за преводачески услуги достатъч-
ни ли са ако човекът е хронично болен, което му 
налага по-често да посещава болнични заведе-
ния, напр. за хемодиализа, операция, клинична 
рехабилитация и пр.? Или е студент и трябва да 

ползва преводач по време на лекции? В същото 
време има хора със слухови увреждания, които 
нямат постоянна нужда от жестов превод?

Получава се парадокс:  в момента дър-
жавата дава целеви средства, за да могат 
глухите хора да си плащат жестовата услуга, 
която те възприемат като социална помощ, 
за всичко друго, но не и за жестов превод! 
А в същото време подготвени, квалифици-
рани жестови преводачи не получават съ-
ответното възнаграждение за извършената 
от тях  преводаческа услуга! Няма и тарифа 
за техния квалифициран труд. Затова и в по-
следно време жестовите преводачи отказват да 
превеждат. Или се пораждат неквалифицирани 
договорки за договорено заплащане!

Заслужава да се  замислим и за още един 
аспект. През  2005 г. в Националната квалифика-
ция на професиите  и длъжностите в България 
под код 3460/ 3017 е вписана професията 
„преводач от и на жестомимичен език” и се 
изготвят държавни образователни изиск-
вания за тази професия – ДОИ. Тази нова 
постановка изисква съвсем друга и нова 
трактовка  в  Закона  за понятието  „превода-
ческа услуга” в  член 51 на ППЗИХУ. Защото 
тук вече не става въпрос просто за услуга, 
а за използването на  квалифициран труд и 
неговото  съответно заплащане!

Миряна Мошева 
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ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪС СЕМИНАР НА МОСГБ

От стр. 1
След официалното откриване на срещата от Росица Караджова, председа-

тел на МОСГБ, всички бяха запознати с основните правила  за провеждането и 
ръководството на този форум. Всички не само ги приветстваха, но изразиха и 
свое лично ангажирано желание за участие. 

Всъщност, случи се  най-важното – общото ни желание да бъдем единни, 
когато работим. Не с еднакво мнение! Но с единно желание нашите решения 
да бъдат добри за всички млади глухи хора в България.

Ще представя на читателите на вестник „Тишина” една наша инициатива, 
която заслужава внимание. По време на младежката среща проведохме и се-
минар на тема „Знакова система”. Много години вече се говори за това! Но и 
много от нас са толкова млади, че не знаят всичко. А ние сме тези, които тряб-
ва да я създаваме и прилагаме!

И нека в тази връзка да отбележа презентацията на лектора Митко Якимов. 
Тя бе съпроводена от поредица слайдове, които един подир друг  насочваха 
последователно вниманието на участниците към най-важните  и съществени 

проблеми на този изключително важен за нас процес.  Всъщност презентаци-
ята бе насочена към едно най-важните за нас изисквания – как да издигнем  
културата на жестовия превод.

Не мога да не спомена и още една презентация – на  Александър Иванов на 
тема „Лидерство”, която завладя всички ни. Започнахме с айсбрейкинг игра (от 
английски айс – лед и брекинг – счупвам – бел. ред.) – за опознаване и „раз-
чупване на ледовете” между нас, в която участвахме с удоволствие. Последва 
и уъркшоп (от англ. workshop – работилница, симпозиум, семинар, бел. ред.) 
на тема „Какви са разликите  между лидерство и мениджърство”. Всъщност, 
в тази „работилница на идеи”, ние сформирахме четири групи и един лидер, 
които в крайна сметка направиха блестяща дискусия. А идеите, които всички 
аплодираха, ще приложим в нашата бъдеща работа. 

Определено мисля, че това е работещият подход и метод за бъдещата ни 
дейност в младежката организация.

На стр. 5
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ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪС СЕМИНАР НА МОСГБ

От стр.4

Невероятни идеи и невероятни възможности за развиване и усъвър-
шенстване на интелекта на хората от нашата  общност видяхме тук. Всъщност, 
ние можем повече от другите. Така се оказва.

И като потвърждение на това -  интересни  бяха и резултатите, които постиг-
наха  участниците в последвалите уъркшопи  по тези въпроси.

И ако някой иска  да се запознае с тях -  нека ни се обади още сега, нека ни 
пита за всякаква информация – на страницата на МОСГБ във фейсбук.

Ще бъдем признателни да обсъждаме заедно!
Накрая:
На 4 март 2017 г. се състоя Общо събрание на Младежката организа-

ция при Съюза на глухите в България.
Ръководството на МОСГБ в лицето на Росица Караджова, председател 

на МОСГБ, Маринчела Пеева, зам.председател, Ева Аврамович, секретар, 
Иван Иванов, отговорник за спорт и туризъм и Павел Кирвиков – отговарящ 
за информация и медии, представи своя отчет за извършеното през 2016 г.

Нека кажем, че то не бе малко. И всички признаха това с пълно съгласие.

Председателката на МОСГБ Росица Караджова  представи и новия план за 
работа през 2017 година.

Този план бе предложен на делегатите за обсъждане - както изискват чест-
ните правила за демократично действие, разбиране и за нови инициативи за  
преодоляване на проблемите.

Обявено бе, че в новия план автопоходът ще бъде вместо до Видин, до Буку-
рещ в Румъния. Също така, че летният лагер тази година се предвижда да бъде 
в Созопол.  Бе обявен и годишният бюджет на МОСГБ за 2017 година.

После думата бе дадена на делегатите.
 Във връзка с обсъждането на годишния план, с възможност да пред-

ставят работата си, думата бе дадена на всеки един представител на  органи-
зацията от страната. И всеки го стори. С проблемите си на своето място, но и 
със съзнанието за общата отговорност, която ни предстои.

А след тази  среща на прекрасната Мальовица, ние вече имаме и по-добро-
то самочувствие на значими и можещи хора. И ще се стремим с делата си да 
го увеличаваме.

А толкова много ни предстои!
Росица Караджова, председател на МОСГБ
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В НЕЗАБРАВИМИЯ ПРАЗНИК  НА ЛЮБОВТА И УВАЖЕНИЕТО
На 8 март в София:
Най-хубава изненада 

На 8 март Клубът на жените и пенсионерите при столичната районна организация 
на глухите организира приятно тържество. По традиция, а и сега, по този повод залата 
на първия етаж в културния дом на СГБ бе препълнена с хора. Този ден на жената се 
празнува всяка година. Това е ден за международно признание на икономическите и 
обществени постижения на жените. А мъжете изразяват своята симпатия, уважение и 
внимание на жените около тях. И сега на нашия празник имаше много хора, а масите 
бяха отрупани с различни сладкиши, сандвичи и питиета. 

Изненада на нашия празник направи председателят на СГБ Николай Нинов. Той 
честити празника на всички дами с пожелание да бъдат винаги красиви, очаровател-
ни и усмихнати. И подари на всяка една по едно цвете. 

Това ни трогна. Истински. И нека винаги да живеем заедно в такава хармония и 
взаимно уважение!

Милка Костова, председател на Клуба на жените и пенсионерите, 
и Лидия Николова, заместник председател

Осми март в Пловдив      
Има ли друг празник, при който в 

един ден любов и уважение, и благо-
дарност се преплитат така плътно, как-
то в деня посветен на майката и жена-
та? Осми март е празник, пробил си път 
през недоволството на ниско платените 
жени, през протестите им за равнопра-
вие с мъжете във всички обществени 
сфери на живота. Тръгнал от чисто по-
литическите подбуди на онеправданите 
работещи жени, денят се превръща в 
международен символ на икономиче-
ските, политическите и обществените 
постижения на жените. Днес в много 
страни политическата и социална ок-
раска на празника е преминала в чис-
то човешка благодарност към мило-
видната женска същност на майката и 
любимата – благодарност за нежните 
грижи, безсънните нощи, постоянното 
присъствие, домашния уют; за силата, 
обичта, подкрепата, наставленията, 
вдъхновенията и още, и още…

Като една уважаваща себе си орга-
низация, районната организация на 
глухите в Пловдив почете дамите си и 
им поднесе своята почит и уважение. 
Празникът събра не само представите-
ли на нежния пол, но и на силния. Така 
забавлението беше всеобщо, интерес-
но и увлекателно, защото нашите дами бяха подложени на малки забавни изпитания, 
а господата бяха или жури, или помощници, или партньори в надпреварите. 

Първото предизвикателство се състоеше в надпревара за бързо и изкусно зашива-
не на копчета – хем различни по големина, хем с няколко вида дупки. Тук сили преме-
риха Димка Васева, Мариана Скоклева и Илияна Абрашева, като Димка успя да изпре-
вари съперничките си по бързина. Журито от трима мъже отсъди, че не само е бърза, 
но и копчетата � са зашити в красив прав ред както на лицето, така и на опакото. И 
трите дами бяха наградени с малък подарък, съдържащ козметични принадлежности. 
Всъщност този ден всички дами си тръгнаха с подаръци. На всяка една бяха поднесе-
ни мили думи с благопожелания, поздравления и благодарности, и скромен подарък.

Последва нова игра и други четири дами премериха сили, този път в плетене на ши-
рит. Най-бърза от всички се оказа Карамфила Емирска. Смехът не спря дотук, защото 
последва забавното и бързо пълнене на бутилки с вода – нашите дами не си поплюват 
и както умеят да въртят манджи, така и вода могат да ви налеят, че даже и да ви поле-
ят; тъй де, по вода да ви върви! В тази надпревара Емилия Бечевска се нареди първа, 
след нея Красимира Гребчева, а трета остана Здравка Зурнова. До този момент наши-
те господа бяха все с поддържащи роли, но дойде момента, в който те бяха водещия 
фактор в играта, а дамите да им партнират. Наложи им се да покажат сила и бързина 
в надуването на балони, а техните нежни вдъхновения трябваше да спукат балоните 
с ръце. Дуетът Гангови взе надмощие над другите два отбора, като изпревари екипа 
Дечева – Витков, които имаха очевидна бързина почти през цялото време. Трети се 
нареди тимът Пенка и Христо Георгиеви. 

В приятна и топла атмосфера премина този ден за всеки присъстващ, с много смях, 
шеги и настроение. Дамите бяха повече от доволни и щастливи, приятно изненадани 
от игрите и предизвикателствата, и макар че всички казваха: „Не няма да участвам”, 
след краткото импровизирано състезание всяка бе широко усмихната и ентусиазира-
на, желаеща да продължи да участва; а малкото пространство в ресторант „Тромпета” 
се оказа още по-тясно за такива приятни провокации. Но игрите бяха премерени и 
организирани така, че да се включат максимално всички по веднъж. За следващия път 
изненадите и предизвикателствата ще са повече, за да ни е още по-забавно и весело. 

       Районната организация на глухите в Пловдив обича своите нежни вдъхновения 
и знае, че на тяхната борбеност, всеотдайност, неуморност, артистизъм и желание се 
крепи нейния успех. С много обич и признателност благодари на всички жени, чле-
нове на РО–Пловдив, за приноса им в културния, социалния и съюзния живот и по-
желава сили и смелост за още подвизи! Бъдете живи и здрави, дами, вие сте нашето 
вдъхновение и стимул!

Тилка Кайрякова

Във Варна:
Участвахме в прекрасна 
благотворителна изява

„Най-хубавото се вижда само със сърцето.
 Най-същественото е невидимо за очите.“
Антоан Дьо Сент Екзюпери, „Малкият принц“

Трябва ли жените да имат специален 
празник? Или всеки ден трябва да бъде 
празник на жената? Сигурно всички 
хора имат мнение по въпроса, но аз ще 
използвам повода – Осми март, за да ви 
разкажа за няколко жени от град Варна.

Те участват активно в арт-терапията 
на ЦСРИХУС-Варна. Стана вече тради-
ция с уникалните им изделия, изработе-
ни с много вкус, търпение и изящество, 
да бъдат организирани благотворител-
ни изяви по различни поводи. Излез-
лите от техните ръце произведения на 
приложното изкуство се радват на голям интерес от жители и гости на града.

Тази година жените откликнаха на предложението на фондация „Св. св. Константин 
и Елена” да се присъединят към доброволците, които подпомагат каузите й с труда си 
и изработиха 400 мартеници за благотворителния базар „Баба Марта за  децата”. При-
ходите от него ще отидат в подкрепа на домове за деца в  неравностойно положение. 
Това е седмата поредна година, през която фондацията подкрепя с дейността си деца, 
лишени от родителска грижа и настанени в ЦНСТ „Изгрев”, ЦНСТ към Дом „Другарче”, 
Дом „Княгиня Надежда” и помощното училище с интернат в село Кривня. Събраните 
средства от цялата мартенска кампания – над 3500 лв. – ще бъдат изразходвани за 
творческите и спортни занимания на подрастващите през ваканциите, за летни лаге-
ри, за организация на свободното време чрез посещения на различни културни съби-
тия, кино, концерти и развлечения, пожелани от децата.

Ръчно изработени мартенички зарадваха и възрастните хора настанени в домове-
те „Гергана” и „Св. Йоан Златоуст”.

Има много хора по света, които се нуждаят от подкрепа, усмивка или просто от 
добра дума. Има и много хора по света, готови да им подадат ръка в тежки периоди от 
живота им. Опитът на човечеството показва, че отварянето на сетивата ни към страда-
нията на другите ни прави по-силни, по-добри, по-щастливи и пълноценни личности.

Ние, от клуба по арт-терапия към ЦСРИХУС-Варна, се радваме, че бяхме част от 
една добра инициатива, която ще върне усмивките по много детски  лица и вярата им 
в бъдещето и доброто.

Росица Георгиева, РО-Варна

В Бургас:
Веселихме се по женски – от сърце!

И тази година жените от районната ор-
ганизация на глухите в Бургас не пропус-
наха да отбележат международния ден 
на жената. Решиха  да го проведат на 12 
март, за да може в самия ден да бъдат за-
едно със семействата и децата си. 

В прекрасната обстановка на механа 
„Изгрев”, обзаведена с най-добрите тра-
диционни български елементи, жените 
дойдоха пременени празнично и готови 
за забавления. Когато всички бяха вече 
насядали,  Евдалина Тодорова, предсе-
дател на РО, отправи кратко и сърдечно 
поздравление с пожеланието да са все 
така истински жени, майки и съпруги. 
Съдбата да си жена може би е най-труд-
ната от всички - защото да дариш живот, да бъдеш смисъл на живот и да закриляш 
живот, това го може само жената! И нека в тази тяхна съдба да има повече светлина и 
усмивки в сивото ежедневие; сила и кураж, с които да продължават да преодоляват 
трудностите; и, разбира се,  да бъдат все така обичани и да даряват любов!

Оригиналните картички с красиво изписаните индивидуални поздрави към всяка 
жена и томболата със сполучливо подбраните предметни награди допринесоха още 
повече за чудесното настроение и незабравимото прекарване на празничната вечер.

Матилда Чорней, координатор РО-Бургас

Осмомартенски 
празненства
В „Тих труд – Бургас”

Част от колектива на „Тих труд” - Бургас 
си организирахме тържество по случай 8 
март. Цонка Гроздева се погрижи не само 
за приятната обстановка, но и за веселите 
преживявания - беше направила томбола 
с приятни пожелания и интересни награ-
ди. Прекарахме няколко часа в приятна 
обстановка на сладки приказки, хапване 
и пийване след дългия работен ден!

В края на вечерта си обещахме, че пак ще направим подобно тържество съвсем 
скоро по случай Първа пролет или наближаващия Великден.

Тодорка Велинова

Празникът на жените
Дългоочаквания  ден на жените – 8 март, дойде. В този ден в клуба на районната 

организация на глухите в Ямбол започнаха да идват млади и вече не толкова млади 
жени, всички с усмихнати лица и цветя. За празника ръководството беше ангажира-
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В НЕЗАБРАВИМИЯ ПРАЗНИК  НА ЛЮБОВТА И УВАЖЕНИЕТО
ло отново красивия кафе-ресто-
рант „Стейдж”, където всички се 
събрахме заедно да го отбеле-
жим подобаващо.

Председателката на РО Радка 
Радева поздрави жените, като 
им пожела здраве, много радост 
и обич от съпрузите, децата и 
внуците. В приятната компания 
на приятелки и близки съседки 
празнувахме до късно след обяд.

Жените и младите момичета 
от сливенската териториална 
организация на глухите, заедно  
със съпрузите си и приятели-
те им  се събраха в приятната 

обстановка на ресторант „Мерканто”, където се веселиха до късно вечерта.
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол 

В Добрич
И тази година не пропуснахме 

да отбележим Международния 
ден на жената и майката. Съби-
тието започнахме да планува-
ме още през февруари, понеже 
решихме да е в един от най-ху-
бавите ресторанти в града ни – 
„Лебеда”, намиращ се до езерото 
в прекрасния, обновен градски 
парк! Направихме резервацията 
още тогава, понеже, както после 
се оказа, двуетажният ресторант 
беше препълнен. 

И... дългоочакваният ден 
най-после настъпи! Макар да 
беше работен, всички бяха заре-
дени с празнично настроение, го-
тови да го споделят заедно. Ока-
за се, че собствениците на заведението са съседи на наш член и бяхме посрещнати и 
обслужени много коректно, с голямо внимание през цялата вечер. 

Поради това, че повечето членове са почти напълно глухи, ни бяха приготвили 
маси близо до оркестъра, който свиреше „на живо” и през цялата вечер поддържаше 
настроението на всички. Дамите бяха поздравени с цветя от господата, а Венцислав 
Вълчев, който беше главен организатор на събитието, приветства всички с „Добре до-
шли!” и пожела  приятна вечер и още по-приятно прекарване. 

Нашето празнуване премина в сладки приказки, много танци и хора, които се вие-
ха непрекъснато. Естествено, глухите хора не отстъпваха на чуващите, за които беше 
изненада как усещаме ритъма на музиката и се включваме в танците. 

Умората от работния ден беше загърбена и всички се насладихме на празничната 
обстановка, вкусната храна, ароматното вино, приятната музика  и добрата компания!

Петя Митева

В Русе

Мариана Маркова и Божана Стефанова споделиха снимки от съвместното празну-
ване с мъжете на този обичан от жените ден, в който всяка една се чувства не само 
уважавана, но и почитана като майка, съпруга и жена.

Празникът, очаквано, преминал много весело и оставил незабравими мигове в ду-
шите на всички, които си дали обещанието да бъдат все така задружни и да се събират 
не само по специален повод.

В Стара Загора
Бяха много, бяха заедно и им се струваше, 

че празникът никога няма да свърши – толко-
ва хубаво си прекараха всички! 

Както младите, така и не тъй вече млади 
дами еднакво бяха кралици на празничната 
вечер и се чувстваха повече от прекрасно в 
уютната атмосфера на ресторанта „При кмета”.

Митко Илиев

Маскарадни игри в Стара Загора

На 4 март част от нас, членовете на районната организация на глухите в Стара За-
гора, бяхме на площада през общината, където близо три часа се наслаждавахме на 
игрите на кукерските групи. 

А те бяха много - над 800 кукери от областите Благоевград, Ямбол, Сливен, Си-
листра, Шумен, Пазарджик, Павел баня, Пловдив и Стара Загора участваха в XIX из-
дание на фестивала на маскарадните игри. Към тях се присъединиха и 5-6-годишните 
малчугани от детските градини „Българче” и „Светлина”.

Пъстрото шествие първо премина по централния булевард „Цар Симеон Велики” и 
една по една след това групите се представяха пред петчленното жури.

Фестивалът бе съпътстван от традиционния базар „Българско е!”, на който произ-
водители от Силистра, Русе, Видин, Монтана и др., заедно с местните майстори, бяха 
изложили своята разнообразна продукция: изделия от вълна, гравюри и дърворезби, 
произведения от природни материали, чанове и камбани, икони и др.

Текста подготви Петра Ганчева
Снимки Мария Михалева

Празнуваха деня на свети Валентин
Младежката организация към районната организация на глухите в Ямбол органи-

зира 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 се-
мейства 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-инте-
ресен и весел със забавните игри и атрактивните награди от томболата. Тази прекрас-
на и незабравима вечер ще остане задълго в спомените на всички, които бяха заедно.

Живка Димова, координатор РО-Ямбол
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Тайната на Кораловия замък

На всеки водоравен ред напишете по две четирибуквени думи, като вто-
рата дума е огледална на първата. При правилно решение, в средата на 
отвесна колонка ще прочетете името на вестник на хората с проблеми на 
слуха.

1.Монголски скотовъдец. – Тегло на опаковка. 2. Система от земни улеи и остри 
гребени в гол карстов терен. – Държава в Азия. 3.Немски публицист и литературо-
вед /1902-1982/ „Литература и действителност. – Дълга горна дреха , подплатена с 
кожа и с голяма кожена яка. 4. Железен шкаф за пазене на пари и ценности /мн.ч./. 
– Герой на Васил Друмев от драмата „Иванко”. 5. Древногръцки бог, покровител 
на гр. Тива. – Мокреща рана по меките лицеви тъкани, най-често у деца. 6. Геро-
иня на Вазов от драмата „Към пропаст”. – Град в Северна Франция, родно място на 
М.Робеспиер.

Съставила Василка Кирова

КРЪСТОСЛОВИЦА

ИЗРЕЧЕНИЯ ВКУСНО

Кораловият замък е рожба на Едуард Лийдскалнин, 
(или Ед, както е по-известен), латвиец по рождение. 
Днес, като туристическа атракция, се намира във Фло-
рида, САЩ.

Според изложената в сайта на замъка информация, 
някога 16-годишната годеница на Едуард Лийдскалнин 
отказала да се омъжи за него само ден преди сватбата, 
което го накарало да замине отвъд пределите на  Лат-
вия. Така се преселва в САЩ, въпреки, че е бил тежко 
болен от туберкулоза. Някъде около 1923 г. той купува 
земя от Рубен Мозер, чиято съпруга също е болна от ту-
беркулоза. През 1936 г. Ед премества в продължение на 
три години замъка на сегашното му място, което кръща-
ва „Rock Gate” (в буквален превод от английски  – скална 
порта). В продължение на над 28 години той бавно, сис-
темно и упорито изграждал своята мечта - Кораловият 
замък. През всичкото това време не позволил на никой 
да зърне и за миг как всъщност работи. Няколко тий-
нейджъри, станали неволни свидетели на работата му, 
твърдят, че той е придвижвал блоковете с магнити така, 
сякаш са балони и плували във въздуха. 

Камъните са закрепени без хоросан или каквато и да 
било спойка, балансирани от теглото си така, че да се 
държат стабилно. И са свързани с невероятно прецизна 
точност до степен, че никаква светлина не преминава 
през фугите. Дори петте урагана, преминали през Фло-
рида през годините, не са успели да помръднат блоко-
вете от местата им! 

Много от създадените от Едуард Лийдскалнин скулп-
тури, съоръжения и дърворезби са забележителни с из-
работката си. Сред тях са почти квадратната кула на два 
етажа, използвана за жилище; изключително точният 
слънчев часовник, телескопът, обелискът; барбекюто с 
кладенеца, фонтанът и многото мебели на открито, като 
масата във формата на сърце, двадесет и петте люлеещи 
се стола, ваната, тронът и леглото. С малки изключения, 
те са изработени от единични парчета от камък, които 
тежат средно по 14 тона всяко, като най-голямото тежи 
27 тона, а най-високото е 7,6 метра.

Осемметровата порта е издълбана така, че да се впис-
ва в рамките на стените. Тайната на перфектно баланси-
раната ос на портата и лекотата, с която тя се върти и до 

днес не е открита.  Тя спира да се върти през 1986 г. и 
едва тогава, след като шест мъже с помощта на кран от-
местват тежащите 45 тона блокове, инженерите откри-
ли как Ед е центрирал и балансирал портата - с пробит 
отвор от горе до долу и специално монтирана метална 
шахта, в която скалата е легнала върху един стар лагер 
от камион.

Замъкът и до днес си остава популярна туристическа 
дестинация. Но до ден днешен никой не е открил тай-
ната на Едуард Лийдскалнин за това как е успял да пре-
мества и моделира тези огромни блокове скала. 

В сайта на Coral Castle само се посочва, че: „Ако някой 
някога попита Ед за това как той е преместил блоковете 
от корали, той би отговорил само, че е открил тайната за 
строежа на пирамидите”.

Текста подготви Петра Ганчева по данни от уеб-
сайта на замъка и страницата на Джоел Бейриш 

„Без бариери”

СУДОКУ

Отговор от бр. 5

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.

Глухият пътешественик Джоел Бейриш разказва за…

ЯБЪЛКОВ 
СЛАДКИШ
ПРОДУКТИ:250 гр. краве масло,1 бакпулвер, 

1чаена чаша захар,1ч.чаша брашно,2 ванилии и 
още една за поръсване,половин чаена лъжич-
ка канела на прах,едно пакетче бисквити,1чаена 
чаша накълцани орехи, 2-3 ябълки, 4-5супени лъ-
жици сладко с каквото разполагаме в къщи и пуд-
ра захар за поръсване.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смесете яйцата със захар-
та и разбъркайте добре. Пресейте брашното с 
бакпулвера и канелата и го добавете към яйчената 
смес.Маслото разтопете и с част от него обилно 
намажете тавичката за печене, която сте приготви-
ли, а другата част добавете към тестото. Най-отдо-
лу в тавичката /върху маслото/наредете бисквити-
те. Намажете ги със сладкото което сте приготвили 
и поръсете с накълцаните орехи. Обелете ябълки-

те, почистете ги от семето и ги нарежете на тън-
ки филийки и ги наредете върху орехите, като ги 
застъпвате леко.Изсипете тестото отгоре и печете 
сладкиша 30-40 мин. на 180-200 градуса. Поднесе-
те го поръсен с пудра захар и ванилия.

Стефка Владимирова

Не показвайте какво имате. 
Ще се види какво нямате.

За работа трябват кадърни 
хора. За всички други работи - 
доверени.

Препоръчвам мълчание на 
тези, които научават какво 
мислят, едва когато започнат 
да говорят.

Едни се сещат от пръв път. 
Други – друг път.

Щом тръгнат на училище, 
децата научават, че са не само 
малки, но и тъпи.

Братя българи! Да обичаме Бъл-
гария! Тя си няма друг, освен нас.

Избори. В едни кресла се сме-
нят мозъци. В други задници.

Това постигнахме, борейки 
се за онова. Ако не беше онова, 
нямаше да постигнем това.

Не съм и помислял, че ще ми-
сля това, което мисля.

Тъкмо се сетих какво да кажа, 
и казах друго.

„Скъпи, луда съм по тебе. 
Върни се, ако и ти си луд.”

Мъжете винаги имат повече 
деца от жените.

Пламен Миронов


