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ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА 
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРОЛЕТТА И МЛАДОСТТА 
ОТНОВО БЯХА ЗАЕДНО

Четете в броя:

На 25 март тази година в пред-
ставителния „Интерхотел  Велико 
Търново” се състоя една от най-кра-
сивите годишни прояви на Съюза на 
глухите в България.  

Младежкият пролетен бал, който 
по традиция започна с Конкурс за 
„Мис и Мистър “Тишина” 2017”, съ-

бра десетки  участници, приятели и 
представители на обществеността.

 Залата бе украсена с много цветя 
и бе подредена по изискан начин. 
Самата сцена бе оформена в Т-об-
разна форма, като в края на дългата 
част бе настанено журито, а от двете 
страни – гостите. За фон на сцената 

бяха аранжирани рекламни банери 
с надписи „Мис и мистър „Тишина” 
- 2017”, Национален пролетен бал”, 
както и логотата на организаторите 
на бала и на спонсорите. 

Малко след 17 часа събитието 
започна. 

Четете още на стр. 6-7

*На 30 март 2017 г. в гр. Пловдив бе открит Шестият европейски форум за социално предприемачество. 
*Европейският форум включваше и Международен панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика. 

*Изложението е единственото по рода си в Европа. 

Националният пролетен бал  на Съюза на глухите в България с конкурс 
за „Мис и Мистър „Тишина”-2017” тази година се проведе във Велико Търново.

 На 25 март представителният „Интерхотел Велико Търново” в старопрестолния 
град събра красотата и жизнерадостта на съюзната общност.

Събитието бе организирано съвместно от СГБ и с активното участие на ръководството на 
младежката организация към Съюза на глухите в България (МОСГБ).

Тази година със свои щандове участваха повече от 
100 социални предприятия от над 16 страни. Организа-
тори на форума са Европейската комисия, Европейският 
икономически и социален комитет, Министерството на 
труда и социалната политика в България, Европейска-
та конфедерация на производствените кооперации и 
социални предприятия, Агенцията за хората с уврежда-
ния, Националният съюз на трудово-производителните 
кооперации, Съюзът на глухите в България (СГБ) и други 
неправителствени организации на хора с увреждания.

По време на форума се проведоха Европейска кон-
ференция на тема “Социалното предприемачество 
– принос за устойчива социална икономика и раз-
витие на пазара на труда в Европа”; дискусия на тема 
„Социалното предприемачество: съвременен стандарт 
за измерване на социалното въздействие”; кръгла маса 
„Социалното предприемачество – създаване на нови 
услуги, продукти и бизнес модели” и научно-практи-
ческа конференция „Социалното предприемачество – 
перспективи и приоритети”.

Форумът бе открит от президента Румен Радев, заед-

но с министъра на труда и социалната политика Гълъб 
Донев и кмета на Пловдив Иван Тотев.

На откриването присъстваха също г-н Иван Соколов, 
главен директор на Международен панаир-Пловдив; г-н 
Мануел Марискал, президент на Световната организа-
ция на производствените кооперации и кооперациите 

за услуги; г-н Йенс Нилсон, съпрезидент на Интергрупа-
та за социална икономика към европейския парламент; 
г-н Лука Жайие, президент на Група III към европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК); г-н Минчо Ко-
ралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с 
увреждания.                                     Продължава на стр. 4-5

ГОДИШНАТА ОТЧЕТНА 
КАМПАНИЯ  В СГБ

Е В РАЗГАРА СИ

 Завършиха отчетните събрания в териториалните 
организации на СГБ в страната. 

В началото на този месец стартира и кампанията по 
провеждането на отчетните събрания в  

районните организации на Съюза на глухите в България 
за извършеното през 2016 година. Очаквайте подробни 

репортажи от сътрудниците ни в страната 
за  проблемите и темите, 

които вълнуват хората ни по места.
НА СТР. 3 

 четете кореспонденциите на нашите сътрудници от 
Плевен, Хасково и Дупница
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Уважаеми читатели, 
в този брой на вестника ще ви представим един уникален разказ.
Сигурно е, абсолютно е сигурно, че никога не сте чели такъв пъте-

пис!
Написан е от един глух човек. Един млад българин, баща на ед-

ногодишен син, който на 17 февруари тази година е извършил неве-
роятното.  За един ден е изкачил 12-е върха на планината Витоша, 
които са с височина над 2000 метра! При това – сам, едничък и глух в 
зимната февруарска планина.

Как е жалко, че от програмата Discovery Channel („Дискавъри че-
нъл”) не са знаели. Световна новина би станало това!

Но ето днес ние ви я представяме. 
Представяме ви изключителният човек ГЕОРГИ ПАНТАЛЕЕВ, 

който написа за вестник „Тишина” своя пътепис и показа уникалните 
си снимки. 

Вижте ги – те са направени само в един единствен ден. А като че 
ли разказват за живота в планината през цялата зима…

Такъв ден - слънчев и съвсем тих 
се очертаваше да бъде 16 февруари 
и търсих поне един спътник за ком-
пания, но и така не намерих, понеже 
беше работен ден. По ред причини в 
последния момент можах да тръгна. 
Следващият ден, петък, 17-и също се 
очертаваше хубаво и спокойно време. 
Този път реших да не търся спътник и 
сам да направя дългия преход. В пла-
нината по принцип сам не се ходи, 
но с преход от този ранг, стабилното 
време и то на Витоша, да бъда сам си 
имаше своите предимства - ходиш 
със собствено темпо, не се съобразя-
ваш с никой, решаваш кога да правиш 
почивки. Самият аз не съм маратонец 
и не спортувам нещо активно. Прос-
то си ходя по планините и обикалям 
също интересни обекти и извън тях. За 
да бъде пълноценно това вълнуващо 
приключение, реших да не ползвам 
никакви лифтове, автобуси и прочее в 
планината и да тръгна от подножието 
й, за да посетя всичките 12 върха над 
2000 м. и да изляза от нея на собствен 
ход.

Така на 17 февруари рано сутрин-
та потеглих от Бистрица с автобус 69 
за крайната си спирка в Железница - 
Царева махала. Оттам тръгнах нагоре 
в 6.50 ч. на зазоряване към заслона 

„Синята стрела”. Още с тръгването в 
самата Царева махала бях спрян по 
пътя от глутница кучета, цели 6 на 
брой. При две от тях по погледа им 
и липсата на лай си личеше, че тряб-
ва да внимавам. Върнах се с няколко 
крачки назад към автобуса, който пра-
веше почивка на обръщалото. Глутни-
цата тръгна напред, излезе от тясната 
уличка на обръщалото и аз, заобика-
ляйки, успях да тръгна по свободната 
уличка. Обърнах се назад и видях, че 
са тръгнали след мен. Утрото бе ве-
ликолепно, тихо, планините на изток 
- Плана, Лозенска планина, Балкана 
и Рила излизаха от нощната си пре-
мяна. При частния заслон посрещнах 
изгрева. Бях без снегоходки, тъй като 

снегът бе на петна (югоизточно изло-
жение), а към младата борова горич-
ка снегът стана плътен и много хубав 
за ходене, но за съжаление, бе такъв 
поне до малко над Синята стрела, къ-
дето сложих снегоходките. Кучетата 
продължаваха да ме следват и да ми 
правят компания. Двете кучета спряха 
да ме гледат лошо и вече бях спокоен. 
На заслона Синята стрела направих 
първата си почивка със закуска. Под-
сякох леко отляво връх Белчова скала, 
а връх Шаро - отгоре. След последния 
снегът навсякъде, с малки изключе-
ния не бе слегнал и със снегоходки-
те се затъваше до глезена или малко 

над него. Оттам падна скоростта ми 
на придвижване. Вляво по склона 
към връх Сиврикая забелязах стари, 
почти напълно заличени от вятъра 
следи от моторна шейна и пробвах да 
вървя по тях - изобщо не се затъваше 
и тръгнах, следвайки следата. Реших 
първият връх двухилядник за деня да 
бъде Сиврикая, защото беше по-бли-
зо. Имаше вятър по билото - от слаб 
до умерен, но не ми пречеше. След 
Сиврикая се спуснах до най-южния и 
най-ниския двухилядник - Сивата гра-
мада (2003 м). Гледката към внушител-
ната каменна грамада на върха Сивата 
грамада и могъщата Рила на заден 
фон беше величествена! На равното, 
преди да се кача на грамадата, започ-
нах и да пропадам на места до коляно 
- снегът там бе малко и отдолу имаше 
хвойна с въздушни джобове… Непри-
ятно се добрах до втория двухилядник 
за деня. Наоколо нямаше нищо живо, 
освен компанията ми от кучета нама-
лели до четири, другите две се отка-
заха и се върнаха. От Сивата грамада 
поех директно към Ярловски купен. 

Въпреки, че бях със снегоходки, на не-
малко места пропадах по южния нес-
табилен склон. Като стигнах Ярловски 
купен, видях, че капакът на  металната 
кутия с тетрадката за изписване бе 
изчезнал капака и имаше нов, дървен 
капак - дано да издържи , без да гние 
от суровите атмосферни условия. Раз-
писах се накратко в тетрадката: „Правя 
втори опит за 12х2000 Витоша” с името 
ми и датата. 

Следващите върхове бяха предел-
но ясни - Купена, Карачаир и Скопар-
ника. Още при лъча до Сивата грамада 
започнах да изпитвам болки в дясното 
бедро - нещо като разтежение. Знаех 
причината – липсата на тренинг със 
снегоходки. От началото на зимата 
имах едва 1 ден ходене със снегоход-

ки – на Али Ботуш, ходене по пъртина, 
без пропадания. През Карачаирското 
плато болките се усилиха и с мъка ус-
пях да се добера до Скопарника. На 
върха си дадох сметка, че мога и да не 
успея и този път, тъй като не  бях под-
готвен физически.

Предварителният план за после-
дователност на върховете, по които 
да мина, бе ясен до връх Скопарника, 
а след него щях да преценя на място. 
С облекчение излязох на „магистрала-
та” от Железница (през х. Академика) 
за Черни връх и реших да си направя 
голяма почивка с обяд на един открит 

камък, за да си починат бедрата и да 
преценя какво да правя занапред. 
Отдъхнах си добре и тръгнах по утъп-
каната пътека. Бедрото ме болеше 
по-малко. Преди Черни връх забеля-
зах, че има много хубава следа от рак-
трак в посока „Балона” и без да мисля 
много, поех към двата върха Голям и 
Малък Резен. Забелязах, че кучетата 
вече са три, които ми остават верни 
другари до края на дългия преход. 
Бързо стигнах до връх Малък Резен - 
три големи заострени каменни грама-
ди. Прецених с око, че най-близката, 
до базата на ПСС, е най-високата от 
трите и се качих на нея. Джипиесът ми 
отчете цели 2191м надморска висо-
чина и се отказах да отида на другата 
грамада, след като се качих на по-ви-
соката кота. 

Върнах се пред базата под върха и 
мислех накъде да поема - към Черни 
връх или първо на Лъвчето и после на 
Черни връх, а оттам до Самара и Се-
лимица, покрай пътя към х. Кумата. И 
докато размишлявах, забелязах следа 

от моторна шейна, която отиваше към 
Конярника/х. Кумата. Толкова хубаво 
бе обработен снега, че може спокой-
но да става за трасе за ски-бягане, но... 
през Торфения резерват… престра-
ших се и минах, качих се на Лъвчето 
и с малко затъвания и пропадания, 
достигнах до заветната следа от рак-
трака. Иначе Лъвчето по принцип е 
обозначен само на някои карти. Вече 
не усещах болките в бедрото, явно 
мускулите му бяха се преборили от на-
товарването със снегоходките. Близо 
до горното колело на някогашния ски-
влек Конярника напуснах следата от 
рактрака и започна едно истинско мъ-
чение в посока към Селимица. Върхът 
представлява един огромен нестръ-
мен хълм, покрит с хвойна и направо 
си беше самостоятелна единица-връх 
със собствени склонове, макар и по-
легати. Дадох си час лимит за а стигна 
дотам - ако не го мина, отказвам се от 
последните два върха Самара и Черни 
връх и слизам до Княжево през х. Ку-
мата – времето много напредна. Щях 
да се задоволя с изкачени 10 от 12, но 
в главата ми бръмчеше някакъв глас, 
който ми казваше да не се отказвам... 

Склонът към връх Селимица за мен 
бе направо като минно поле, защото 
не знаеш къде да очакваш поредно-
то пропадане (взрив) в снега. Трите 
кучета, които ме следваха плътно от-
зад като приятели, с погледите си ся-
каш ми казваха да не се отказвам и да 
продължа. С немалко усилия стигнах 
заветната точка – Селимица – 2041 м.! 
Изкачих 10 от 12! И още като седнах да 
си почина на върха, знаех, че ще успея 
да изпълня това вълнуващо предизви-
кателство. Останаха ми само Самара 
и Черни връх! Побиха ме тръпки при 
тази мисъл. Хапнах обилно ядки, като 
с немалка част от тях дадох на кучета-
та, за да се заредят и те със сили. 

Слизането от върха не бе така мъ-
чително и стигнах маркирания път от 
х. Кумата за Черни връх, който, разби-
ра се, беше добре утъпкан. Вятърът 
бе утихнал, а на запад вече беше се 
появила високослоеста облачност и 
слънцето вече бе се скрило зад него 
към западния хоризонт. След заслона 
се отклоних от пътя за Черни връх, за 

да изкача предпоследния – Самара. 
11 от 12! Оставаше само Черни връх! 
Най-високият връх на Витоша за фи-
нал! Въпреки че вървях по утъпканата 
пътека към него, скоростта ми нама-
ляваше на качване – умората вече се 
обаждаше все по-осезаемо. Стигнах 
върха точно в 18.00 ч. Успях! 12 от 12! 
Най-сладкото качване на Черни връх 
в живота ми! Обърнах се назад и ви-
дях невероятен залез – точно в този 
момент една тънка ивица небе между 
Земята и облаците, а Слънцето светна 
ярко точно преди да залезе, като ли 
че ли ме поздрави за големия успех, 
който току-що постигнах. Отворих шо-
колад и ядохме заедно с трите кучета 
– верните ми спътници. Нямаше никой 
друг на върха, което за първи път ми 
се случваше. Обадих се на жена ми по 
телефона. Тя ме видя на уебкамерата 
и направи скрийн снимка за доказа-
телство, защото отново задуха вятър 
и нямах възможност за самоснимачка. 
След като се скри слънцето, застудя 
сериозно и без да се бавя, потеглих 

надолу. На големия завой на Зелената 
писта видях, че не работят прожек-
торите се спуснах по недокоснатата 
и перфектно обработената писта на 
Лалето. На финала цареше суматоха – 
един прожектор осветяваше едва-ед-
ва паркинга, заведението и долната 
станция на лифта. Коли идваха на пар-
кинга, други си тръгваха, доста хора се 
въртяха и на паркинга, а други бяха в 
заведението в шатрата. Разпитах два-
ма скиори и те ми казаха, че е имало 
някакъв проблем с лифта и се мъчат 
да го отстранят, за да тръгне лифта. 
Открих, че трите кучета като ли че 
искаха да останат там, понеже имаше 
солидно присъствие на хора и заведе-
ние. Изчаках ги, но явно, бяха решили 
да останат там … 

Бързо слязох в Бистрица и свалих 
снегоходките чак в двора на къщата 
ни – все още имаше сняг, преди да 

падне поредната голямата порция на 
19-и (почти 30 см.). Поставих и нов ли-
чен рекорд за най-бързо слизане от 
Черни връх до къщата ни в Бистрица 
- 2,45 ч. – тръгнах от витошкия първе-
нец в 18.20, а вкъщи бях в 21.05 ч. 

Така завърши дългия 14-15-часов 
преход, който ще го помня: изкаче-
ни 12 от 12 двухилядници на Витоша. 
Джипиесът отчете точно 35 км. изми-
нат път от Царева Махала през всич-
ките двухилядници до Бистрица. Тол-
кова голямо разстояние пеш в рамки-
те на един ден май не съм правил от 
похода „Ком-Емине”. Последовател-
ността на посетените върхове беше: 
1. Сиврикая 2113 м. (9.45 ч.). 2. Сивата 
грамада 2003 м. 3. Ярловски купен 
2173 м. 4. Купена 2195 м. 5. Карачаир 
2208 м. 6. Скопарника 2226 м. 7. Голям 
Резен 2277 м. 8. Малък Резен 2191 м. 
9. Лъвчето 2052 м. 10. Селимица 2041 
м. 11. Самара 2108 м. и 12. Черни връх 
2290 м (18.00 ч.)

Това интересно и много вълну-
ващо предизвикателство няма да 
го забравя никога. То е напълно до-

стижимо за всеки добре подготвен 
планинар, стига да го приеме като 
един дълъг преход със стегнато 
темпо на ходене и кратки почив-
ки, както направих аз. Най-лесно 
според мен е да се направи през 
зимата, при наличие на стегнат 
сняг в студен и тих ден, когато със 
снегоходките не се затъва изобщо 
и скоро не е валяло сняг. Това може 
да се случи в края на зимата или 
дори в началото на април, разби-
ра се, в студен ден. Аз го направих 
далеч от тези оптимални условия 
– почти навсякъде се затъваше до 
над глезена, а на някои места и до 
коляно, а за пропаданията да не го-
воря… Благодаря, че прочетохте 
разказа ми.

Георги ПАНТАЛЕЕВ

ВИТОША 12 Х 2000
Неотдавна прочетох великолепната книга на Боян Петров „Първите седем” и си 

спомних за моя първи неуспешен опит да обиколя всичките 12 двухилядници в 
рамките на един ден. Не се получи, тъй като снегът бе много малко и нямаше нуж-
да от снегоходки. Заканих се да направя нов опит в скоро време. Но с раждането 
на сина ми миналата година съвсем забравих за това предизвикателство. След 
прочита на книгата „Първите седем”  се вдъхнових, амбицирах започнах да следя 
внимателно прогнозите за ясен и тих или почти тих ден за втори опит в рамките 
на един ден на Витоша. Не ми се чакаше март, когато е най-голяма вероятността 
да ходя при перфектни теренни условия - сняг-бетон и със снегоходки, вървиш все 
едно си по асфалта… 



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 33311 април 201711 април 201711 април 2017

Приключи отчетната 
кампания в РО-Хасково

ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ГЛУХИТЕ КЪМ РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ГЛУХИТЕ В ХАСКОВО се състояха през месец март т. г. - на 
11 март от 11 ч. бе събранието в ТО-Момчилград; пак в същия ден, 
но от 14.30 ч. - в ТО-Кърджали; на 18 март се проведе събранието 
в ТО-Харманли; на 19 март – в ТО-Димитровград и на 23 март бе 
събранието на градската организация. 

С изключение на ТО-Димитровград и ГО-Хасково, където няма-
ше кворум в определения час и съгласно Устава на СГБ се изчака 
един час, навсякъде събранията започнаха навреме. На събра-
нията в ТО-Момчилград и ТО Кърджали гости бяха г-ца Кристина 
Григорова, председател на РО и член на УС на СГБ, и г-жа Дора 
Христозова, координатор на РО; а на останалите присъства г-жа 
Христозова.

 Събранията преминаха по предварително определения дне-
вен ред: 1. Отчет за дейността за 2016 г., 2.Програма за дейността 
за 2017 г. и 3.Текущи въпроси.

 След като бе гласуван дневният ред, председателите на събра-
нията прочетоха кратки доклади за работата на ръководствата и 
членовете през отчетния период. В тях бе казано, че ръководства-
та на ТО и най-вече секретарите по места контактуват редовно със 
своите членове, помагат им в решаването на редица социални 
проблеми; оказват съдействие при попълването на документи за 
различните институции; за жестомимични услуги (ЖМУ). Наблегна 
се най-вече на необходимостта да се набележат мерки за увелича-
ване на събираемостта на членския внос за тази година. Отбеля-
зано бе, че навсякъде се води разнообразен и пълноценен живот 
по места, празнувани са традиционните български празници, но 
малка част от членовете са участвали в мероприятията, органи-
зирани от РО и СГБ, затова се призова към по-голяма активност. 

Гласувани бяха програмите, по които ще се работи през на-
стоящата година. Събранията продължиха с въпроси, свързани с 

попълването на служебните бележки по чл. 51 и за заплащането; 
за организиране на отпразнуването на 12 юли, националният ден 
на СГБ и какви още екскурзии са предвидени да се организират.

 Г-жа Христозова разясни подробно за процедурите при по-
пълване на бележките за ЖМУ и най-вече наблегна на това, че 
тази година срокът за приемането им е до края на юли месец, а  
изплащането ще бъде през октомври и ноември, и прикани всич-
ки навреме да си подадат документите.

Относно празника за 12 юли отсега е помислено - и тази годи-
на, заедно с членовете от ТО в Кърджали, Момчилград и другите, 
които желаят, ще бъдем на двудневна екскурзия до Златоград.

* * * 
 НА 2 АПРИЛ ОТ 10.30 ЧАСА В КЛУБА НА РО СЕ ПРОВЕДЕ И 

ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ 
НА РО-ХАСКОВО. 

Събранието започна в точно определения час, тъй като от 26 
редовно избрани пълномощници, присъстваха 18. Председателят 
на събранието, г-ца Кристина Григорова, прочете отчетния до-
клад за дейността на РС за 2016 г., който обхващаше многостран-
ната дейност на организацията.

 С голяма тревога в него бе подчертано, че численият състав 
драстично намалява – освен поради неплащане на членския внос 
повече от три години и по редица други причини. Няма млади 
членове, а ветераните не желаят да се включват в самодейност-
та и по тази причина няма самодейни състави. Другият тревожен 
факт е, че глухите не посещават редовно клуба, освен когато имат 
проблеми или имат да получават нещо. Забелязва се тенденция 
на деленето на глухите на групички както в РО, така и в ТО, и ръ-
ководството на РО трябва да набележи мерки за решаване на този 
проблем.

На тазгодишното събрание на пълномощниците за първи път 
председателката на РО Кристина Григорова направи с проектор 
презентация на проведените през отчетния период мероприятия 
с нагледни снимки на екран. Присъстващите пълномощници оста-
наха изненадани и много доволни.

На отчетното събрание предложения за промени в Устава на 
СГБ не бяха направени. Съществени въпроси също не бяха поста-
вени.

 Г-ца Григорова призова всички заедно да се включват в меро-
приятията от дейността, да бъдат по-активни и всеки да дава своя 
принос за изпълнението им.

Дора Христозова, координатор РО-Хасково

В Дупница:
След отчета на дейността -
с интерес към бъдещите 
изяви

На 24 март в клуба на районната организация на глухите в Дуп-
ница се състоя общото годишно отчетно събрание на членовете 
от градската териториална организация. 

Като гости на събранието присъстваха Петър Тричков, предсе-
дател на районната организация на глухите в Дупница и Пламен 

Кръстев, управител на „Тих труд – Дупница” ЕООД. Дневният ред на 
събранието включваше прочит на отчетния доклад за дейността и 
обсъждане на текущи въпроси. След доклада присъстващите бяха 
запознати от председателя на РО Петър Тричков с предстоящите 
съюзни мероприятия - пролетен бал с конкурс за мис и мистър 
„Тишина” във Велико Търново, провеждане на фестивал на худо-
жествената самодейност в Калофер и на туристически събор с па-
латков лагер и състезание по риболов. 

От страна на членовете бяха отправени запитвания относно 
мястото на събора, участието в него, националното първенство 
по шахмат, подаването на документи и изплащането на целевите 
помощи по чл. 51 от ЗИХУ, явяване пред комисия на ТЕЛК, инте-
грационни добавки и др., на които бе отговорено обстойно и из-
черпателно. 

След това г-н Кръстев взе думата и разказа за производството и 
проблемите в предприятието, намирането на поръчки и др. 

Поради изчерпване на дневния ред накрая събранието бе за-
крито с пожелания към присъстващите за ползотворни срещи и 
инициативи през настоящата година.

Горица Милчева, координатор РО-Дупница
Снимка: Елена Тричкова

В Плевен:
Съчетаха работата 
с удоволствието

Въпросите, кои-
то вълнуват хората, 
най-често са свързани 
с живота им в терито-
риалните организации. 

Така премина и съ-
бранието на територи-
алната градска органи-
зация към РО-Плевен. 
Г-жа Ренета Марино-
ва, председател на 
ТО-Плевен, откри съ-
бранието. Докладът, 
който беше прочетен 
за извършената дейност, бе кратък, но засягаше много въпроси и 
това предизвика доста изказвания. Най-активно участие взе Тео-
дор Сечков. По негово предложение, с цел по-добра информира-
ност на членовете, се набелязаха трима отговорници: Диана Геор-
гиева, която да информира хората за квартал „Сторгозия”, Теодор 
Сечков - за членовете от квартал „Дружба” и  Емилиян Лишковски  
- за живеещите в центъра.

Отчетното събрание премина в приятелска атмосфера. А след 
закриването му част от членовете се възползваха от приятния 
пролетен ден и съчетаха удоволствието от свършената работа, 
като отидоха на разходка в парк „Кайлъка”. Няма нищо по-хубаво 
от това - събрание да завърши с обща приятелска разходка! Нека 
останем приятели  и в бъдеще!

Димитрина Каракирова, координатор РО-Плевен 

Пролетно кулинарно 
състезание

Отбелязването на Първа пролет е традиционно за членове-
те на районната организация на глухите в Дупница. Тази година 
бе решено събирането им в клуба да бъде съпроводено с кули-
нарно състезание. Председателят на РО Петър Тричков се изяви 
като „Мастър шеф” и даде подробни предварителни указания на 
всички участници. Избрано бе и жури, след като г-н Тричков за-
сече времето, състезанието за най-вкусна и красиво аранжирана 
пролетна салата започна.

Накрая на всичките петима кулинарни състезатели бяха разда-
дени скромни награди, а престилките, с които се състезаваха, им 
останаха за спомен.

Горица Милчева, координатор РО-Дупница
Снимка: Елена Тричкова

Съюзен животСъюзен животСъюзен живот

ГОДИШНАТА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ В СГБ Е В РАЗГАРА СИ

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПОСМЪРТНО УДОСТОИ СПАСКА ДЖАНГОЗОВА С МЕДАЛ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ
С решение 

от 16.02.2017 г. 
на Управител-
ния съвет  на 
Националната 
асоциация  на 
с л я п о - г л у х и -
те в България 
(НАСГБ), за из-
ключителен при-
нос за делото на 
сляпо-глухите в 

национален мащаб: за основаването и 
развитието на НАСГБ и на Националния 
център за рехабилитация  на сляпо-глу-
хи „Хелън Келър“ към НАСГБ; за обуче-
нието на тотално сляпо-глухите в алтер-
нативни методи на комуникация; екс-
пертната помощ в европейски проект 
за създаване на „Методика за обучение 
на интерпретатори на сляпо-глухи в ал-

тернативни методи за комуникация”; за 
въвеждането на жанровете „Синхронно 
пеене с жест и мимика” и „Художествено 
слово с жест и мимика” при тотално сля-
по-глухите и тези с тежки комбинирани 
зрителни и слухови увреждания; за мно-
гократните си участия в жури за изку-
ствата с мимика и жест на националните 
фестивали на художествената самодей-
ност на сляпо-глухите; както и за раз-
витието и укрепването на връзките на 
НАСГБ със Съюза на глухите в България; 
посмъртно се награждава с Медал за 
особени заслуги Спаска Костадинова 
Джангозова (1943-2016), координа-
тор на РО на глухите в Пловдив, екс-
перт по жестообразуване към НМК-
ЦБЖЕ към СГБ.

Медалът официално бе връчен на 
Общото годишно отчетно събрание 
на НАСГБ, проведено на 29 март т. г. в 

Пловдив, от председателя на НАСГБ 
Димитър Парапанов на нейната дъ-
щеря, г-жа Милена Гъркова-Калинова, 
председател на Националната асоци-
ация на преводачите на жестов език в 
България (НАПЖЕБ) и продължител на 
цялостното дело на своята майка, при 
жестовия език и жестовия превод, из-
куствата с мимика и жест, алтернатив-
ните методи за комуникация на сля-
по-глухите, защитата на правата на глу-
хите хора и глухите деца. Това морално 
отличие е пример за нейните внуци 
София и Атанас Калинови, които смело 
и гордо крачат по стъпките на своята 
баба, закърмила ги с огромната обич 
към глухите и сляпо-глухите хора.

Светлозар ПАРАПАНОВ, 
изпълнителен 

директор на НАСГБ

МОМЧИЛГРАД

ДИМИТРОВГРАД

ТО ГРАДСКА - ХАСКОВО
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ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
От стр. 1

С много аплодисменти бяха посрещнати модните колекции, представени на модно-
то ревю, където бе показана и съвместна колекция на студенти от специалност „Мода” 
от Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград и Регионален съюз на 
ТПК – Благоевград.

В изложението със свои стоки участваха осем от търговските дружества, собстве-
ност на СГБ: „Тих труд – Бургас” ЕООД, „Тих труд – Дупница” ЕООД, „Тих труд – Лом” 
ЕООД, „Тих труд – Плевен” ЕООД, „Тих труд – Пловдив” ЕООД, „Тих труд – Русе” ЕООД, 
„Тих труд – София” ЕООД и „Тих труд – Стара Загора” ЕООД.

Министър Гълъб Донев връчи плакет и грамота на г-н Иван Червеняков, управител 
на „Тих труд – Бургас” ЕООД за иновативен продукт. 

Делегацията на СГБ, водена от г-н Николай Нинов, председател; г-жа Мая Георги-
ева, член на УС и главен счетоводител; г-н Георги Стефанов и г-жа Любка Герасимова, 
експерти производствено-стопанска дейност, г-н Иван Червеняков, управител на „Тих 
труд – Бургас” ЕООД, г-н Пламен Кръстев, управител на „Тих труд – Дупница” ЕООД, г-н 
Георги Савчев, управител на „Тих труд – Лом” ЕООД, г-н Дойчин Загорски, управител на 
„Тих труд – Пловдив” ЕООД, г-жа Юлия Станкова, управител на „Тих труд – Русе” ЕООД, 
г-н Гаврил Гаврилов, управител на „Тих труд – София” ЕООД и г-жа Ирена Желева, упра-
вител на „Тих труд – Стара Загора” ЕООД, взе участие в международната конференция 
„Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и разви-
тие на пазара на труда в Европа”, дискусията и кръглата маса „Социалното предприе-
мачество – създаване на нови услуги, продукти и бизнес модели”.

Марката „Тих труд” 

бе достойно представена  

на Шестия европейски 

панаир на предприятията 

и кооперациите от 

социалната икономика в 

Пловдив  с продукцията на 

търговските  дружества  

„Тих труд - ЕООД”, 

собственост на СГБ,  от  

градовете  –  Лом, Плевен, 

Русе, Дупница, София,  

Бургас, Стара Загора и 

Пловдив.  

Изделията им бяха пред-

ставени на осем щанда.
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ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ „СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ПРИНОС ЗА 
УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В 
ЕВРОПА”

Модератор на конференцията бе г-н Стилиян Баласопулов, председател на 
Националния съвет на трудово-производителните кооперации.

В своето изложение г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и со-
циалната политика представи на участниците в конференцията политики-
те в областта на социалната икономика и социалното предприемачество в 
България. Г-н Лазаров подчерта, че е създадена постоянно действаща работна 
група по въпросите на социалната икономика към министерството на труда 
и социалната политика, като представи възможността в рамките на пред-
седателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г. да се очертае като 
приоритет развитието на социалната икономика.

Г-н Лука Жайие, президент на Група II към европейския икономически и социа-
лен комитет, очерта значението на социалното предприемачество в Европа 
на настоящия етап: „Устойчивостта на растежа на социалните предпри-
ятия е инструмент и за регионално сближаване. Социалните предприятия 
имат важна роля за бъдещето, като във фокуса следва да бъдат поставени 
социалните иновации”, подчерта г-н Жайие. 

Г-н Мануел Марискал, президент на Световната организация на производ-
ствените кооперации и кооперациите за услуги, постави в центъра на своето 
изложение потенциала на социалните предприятия за създаване на устойчи-
вост на икономиката и акцентира върху новите технологии за създаване на 
нови работни места.

Г-жа Ула Енгелман, експерт към Генерална дирекция „Растеж” към европейска-
та комисия, говори за актуалните инициативи на комисията за развитие на 
социалната икономика, като очерта и петте основни стълба за действие в 
областта на социалното предприемачество.

Г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреж-
дания представи знака, учреден от АХУ „Произведено в България от хора 
с увреждания, чрез който ще се идентифицират стоките, произвеждани 
в предприятията от социалната икономика. Предстои приемането на ре-
гламент за ползването на този знак.

След конференцията се проведе дискусия на тема „Социалното пред-
приемачество: съвременен стандарт за измерване на социалното въз-
действие”. Модератор на дискусията бе г-жа Теодора Тодорова, държавен екс-
перт в Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика” в МТСП.

Г-н Йенс Нилсон, съпрезидент на Интергрупата за социална икономика към 
Европейския парламент, сподели своя опит за партньорство между общините 
и представителите на социалната икономика, като подчерта, че социални-
ят сектор прави икономиката много по-стабилна.

Г-жа Диляна Славова, президент на секцията за външни взаимоотношения 
към ЕИСК, подчерта ролята на Европейския съюз в борбата за изкореняване на 
бедността и сподели добри практики за работата на кооперациите, осигуря-
ващи социални услуги.

Г-н Андон Калибачев, експерт в Генерална дирекция „Икономически и финан-
сови въпроси” към европейската комисия, говори за ролята на Европейския 
съюз в насърчаването на социалните инвестиции. Г-н Калибачев представи 
финансовите инструменти на подпрограмата за заетост и социални инова-
ции за периода 2014-2020 г.

Г-жа Лиляна Караджова, главен експерт в Икономическия и социален съвет 
(ИСС), сподели, че социалните предприятия са във фокуса на ИСС от 2010 г.; през 
2012 г. е проведена международна конференция по темата, а МТСП е разрабо-
тило План за действие по социалната икономика.

КРЪГЛА МАСА: „СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – СЪЗДАВАНЕ НА 
НОВИ УСЛУГИ, ПРОДУКТИ И БИЗНЕС МОДЕЛИ” 

Модератор на дискусията бе г-жа Елка Тодорова, председател на Национал-
ната федерация на работодателите на инвалиди.

Г-н Паоло Фолиети, вицепрезидент на кооперативно дружество Конаст, 
Италия, сподели своя опит за работата на кооперативните сдружения.

Г-жа Любка Герасимова, експерт в СГБ, представи дейността на дружества-
та „Тих труд”, като подчерта че те са създадени и работят като социални 
предприятия. Същевременно постави въпроси, които следва да бъдат решени, 
за да се повиши конкурентоспобността на предприятията относно действи-
ето на Регламент 1407/2013 г. на ЕС, отпадането на бояджийските услуги от 
списъка на стоките и услугите по чл. 12 от Закона за обществените поръчки, 
възлагани на специализирани предприятия.

Г-жа Джорджия Каравангели представи мрежата за социални кооперативни 
предприятия на регионите от Източна Македония и Тракия, Гърция.

Г-н Димитриус Гардикйотис представи мрежата за социално предприема-
чество в Гърция, като сподели че това е единственият портал, който се зани-
мава със социални предприятия и кооперации. 

Г-жа Елка Тодорова, председател на НФРИ, представи социалните предприя-
тия, членове на федерацията.

Г-жа Виолета Антонова, председател на Българската асоциация за нерв-
но-мускулни заболявания, сподели проблемите, които стоят пред хората с 
тези заболявания.

По време на посещението си в изложбената палата президентът Румен Радев отдели максимално време на съюзната експозиция 
и разговаря с председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов

Страниците подготви: инж. Любка Герасимова, 
експерт „Производствено-стопанска дейност“ в Съюз на глухите в България

Снимки: Георги Стефанов
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ПРОЛЕТТА И МЛАДОСТТА

От стр. 1
Тук бяха представители на ръководството на МОСГБ: Росица 

Караджова, председател; Маринчела Пеева, заместник председател и 
Павел Кирвиков, медия и комуникации.

Водещи на вечерта бяха Росица Караджова и Магдален Цветанов.  
Жестовият превод бе осъществяван от Силвана Павлова. 

Хореографията бе дело на Росица Караджова и Кирил Славов.
 А журито, което трябваше да оцени най-достойните в  конкурса „Мис 

и мистър „Тишина”  бе в състав: Кирил Славов, Венета Петкова, Кирил 
Илиев  и Камелия Иванова.

Преди началото на конкурса всеки член на журито се представи и разказа 
по мъничко за себе си. След това водещата Росица Караджова  даде думата 
на председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов, който 

Националният пролетен бал  на Съюза на глухите в 
България с конкурс за „Мис и Мистър „Тишина”-2017” 
тази година се проведе във Велико Търново.

 На 25 март представителният „Интерхотел Велико 
Търново” в старопрестолния град събра красотата и 

жизнерадостта на съюзната общност.
Събитието бе организирано съвместно от СГБ 

и с активното участие на ръководството на 
младежката организация към Съюза на глухите в 
България (МОСГБ).

приветства както участниците в конкурса, така и всички присъстващи на 
това красиво събитие. Председателят на СГБ изрази и благодарност към 
спонсорите, като подчерта и заслугата на всички, взели участие в подготовката, 
организацията и провеждането на това национално мероприятие. Накрая 
пожела успех на състезателите в конкурса не само на тази сцена, но и на 
световната и европейската в Прага, Чехия.

Двамата водещи представиха участниците - три момичета и седем момчета 
с техните индивидуални изяви които в първия кръг дефилираха облечени 
във всекидневно облекло. 

Вторият кръг, който бе особено любопитен, бе наречен „Таланти”, тъй като 
в него всеки участник трябваше да изпълни свой малък етюд, песен или танц.

Третият кръг на конкурса също бе не по-малко атрактивен – „Модно  
дефиле”.
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ОТНОВО БЯХА ЗАЕДНО

А четвъртият кръг, разбира се, бе най-ефектен, защото в него всички бяха 
в официално вечерно облекло.

Една невероятна красота видяхме в тази вечер, една изискана надпревара, 
едно така силно желание за изява и достойно представяне! Страхотно беше!

 Във времето между отделните кръгове на състезанието, когато участниците 
трябваше да се преобличат, организаторите се постараха да запълнят паузите 
с интересна информация.  Те представиха  на присъстващите официалните  
гости: Милка Маринова  от районната организация на глухите в Горна 
Оряховица и Маргаритка Колева, секретарка на ТО на глухите във 
Велико Търново. Г-жа Колева, като домакин, прочете прочувствен поздрав 
към организаторите, участниците и гостите.

 След четвъртия кръг двамата водещи представиха спонсорите – с техните 
лога на сцената – Съюз на глухите в България; Младежка организация към 
СГБ; Dit – хотел „Верига”; ФРИ (Фондация за развитие на интеграцията) – 
Пламен Павлов; Полина Петрова– дизайнерка; Дерматологичен център – 
фризьори и гримьори; Douglas – козметика; „Горна баня – минерална вода”.

Преди да бъде обявено крайното решение на журито, Кирил Славов – 
миналогодишният победител в конкурса „Мистър „Тишина”-2016”, разказа за 
участието си в световната надпревара в Прага.

Но присъстващите в залата вече ставаха нетърпеливи да узнаят 
победителите в конкурса. Най-после журито, след дългото обсъждане, 
определи победителите в конкурса така:

„МИС „ТИШИНА”- 2017”:
Първо място - Азизе Реджеб от ТО-Асеновград към РО-Пловдив; 
Второ място зае Катрин Великова от РО-София;
Третото място бе отредено на Христина Каципиду от РО-София.

„МИСТЪР „ТИШИНА”-2017:
Първо място – Тончо Иванов от РО-Стара Загора; 
негов подгласник стана Виктор Маринчев от РО-Плевен;
а третото място зае Атанас Атанасов от РО-Пловдив.
Короната на победителката бе поставена от председателя на Съюза на 

глухите в Българя Николай Нинов. Изящно изработената пластика беше 
връчвана от Кирил Славов. Представителите на фирмите-спонсори също 
възнаградиха победителите с подаръци.

Освен спечелването на конкурса за „Мис и мистър „Тишина”, победителите, 
заели първите места в него, от 11 до 19 юли заминават за летен лагер и за  
участие в световния конкурс в Прага, Чехия, финансирани от СГБ. Заелите 
второ място ще почиват безплатно в прекрасния ни морски курорт в 
Приморско. А на класиралите се на трето място бяха връчени  козметични 
продукти и сувенири, и възможност за безплатна фотосесия.

Накрая Росица Караджова връчи специални грамоти на всички 
организатори, спонсори и доброволци, съпричастни с това събитие. 

А после…После в големия ресторант на „Интерхотел Велико Търново”, 
където всички бяхме заедно за тържествената вечеря, първо вдигнахме тост 
за здраве, успехи и щастие! 

Всъщност – какво още друго трябва на младите хора днес?  Може би само 
още едно – да бъдат единни! Единни в борбата ни за нашето младо бъдеще. 

Разбира се, веселихме се и със специално подготвената програма от 
изпълнения на артистичните самодейци от РО-Пловдив.

А  купонът продължи до един посред нощ. 
Прекрасно беше!

Росица Караджова, председател на МОСГБ
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СИМВОЛИТЕ НА ВЕЛИКДЕН

Украсата за Великден

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка: 
1. Първата печатна книга на новобългарски език, написана на кирилица.  2. Бал-

канска столица. 3.Благородна ръжда.4. Вид тревисто растение от сем. кръстоцвет-
ни. 5. Герой от А. Дюма от романа „Тримата мускетари”. 6. Непостижима фантастична 
мечта. 7. Японска мъжка, или женска дреха с широки ръкави. 8. Разказ от А.Чехов. 9. 
Съзвездие между голямата и малката мечка. 10. Град в Северна Ирландия.

Съставила: Василка Кирова

КРЪГОСЛОВИЦА

Яйцата – изкуството  на 
боядисването е на повече 
от 4000 години

В Китай и Египет яйцата 
присъствали доста често на 
езическите празници. В ос-
новата на всичко били пти-
ците, които чрез летенето са 
най-близо до боговете. Пер-
сите пък вярвали, че Земята 
се е излюпила от гигантско 
яйце. Много народи виждали 
в него символ на преражда-
нето през пролетта. Устано-
вено е, че боядисването на 
яйцата води началото си от 
Средния Изток преди пове-
че от 4000 години. 

За Пасха в Русия са се 
правели специални дърве-
ни яйца, богато покрити с 
орнаменти. През ХIХ в. тра-
дицията да се изработват 
изкуствени великденски 

символи е превърната в 
изкуство - освен от дърво 
такива празнични яйца са се 
майсторели и от кост, мра-
мор, стъкло или камък. Всяко 
от тях се е състояло от две по-
ловини. Отвътре било с мато-
во злато, а външната страна 
била оцветена с ярка червена 
боя. Яйцето било леко и поли-
рано като огледало. От една-
та му страна винаги бил изри-

суван сюжетът „Слизането на 
Спасителя в ада”. А от другата 
- изображение на светеца, по-
кровител на човека, на когото 
ще се подарява яйчицето.

 В Санкт Петербург през 
1885 година бижутерът Карл 
Фаберже започва да изработ-
ва великденски яйца по по-
ръчка на цар Александър III 
като подарък за съпругата му 
Мария Фьодоровна. Украсата 

им от злато и скъпоценни ка-
мъни представя различни съ-
бития от императорския двор. 
Така било поставено началото 
на традиция, продължила три 
десетилетия. Изработката на 
само едно яйце продължава-
ла близо година. Драматични-
те събития през 1918 година, 
довели до смяна на режима, 
принудили Фаберже да за-
крие фирмата си, а изящно из-

работените от него яйца били 
разпродадени. Днес в света 
има 50 яйца на Фаберже. Де-
сет се намират в Кремъл, пет 
– в американски музей, три са 
притежание на британската 
кралица Елизабет II, остана-
лите са в Съединените щати, 
Швейцария и Монако. Осем са 
в неизвестност.

Заекът 
Зайчето, популярен сим-

вол на Великден, води нача-
лото си от езичеството. Хо-
рата принасяли животинчето 
в жертва на саксонската бо-
гиня на пролетта Еостре. От 
нейното име идва название-
то Истър - така се нарича Ве-
ликден на английски. По това 
време се е правел ритуален 
лов на зайци. 

За първи път заекът се 

споменава в немска приказ-
ка от ХV век. Според сюжета 
той криел от децата шарени-
те яйца. От 18 в. в Германия 
започнали да произвеждат 
фигурки на заек и яйца от шо-
колад.

Текста подготви 
Петра Ганчева от пуб-

ликации в интернет

СУДОКУ

Отговор от бр. 6

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.

Всички сме в очакване на най-важния хрис-
тиянски празник - Великден. Направете този 
празник още по-ярък и незабравим у дома, 
като украсите дома си, създавайки собствен 
празничен декор.

Предлагаме ви няколко лесни и красиви 
идеи.

Свещи и свещници
Обичайно тези великденски аксесоари се 

правят във формата на яйца - при това техно-
логията е съвсем лесна. Налейте течен восък 
в черупка от яйце, сложете фитил и оставете 
восъка да се втвърди. След известно време 
ще имате необичайни свещи, които може да 
бъдат направени в различни цветове.

Гирлянди
Те пасват на всеки интериор и са идеално 

занимание за децата, докато вие приготвяте 
с празничното меню. Покажете на хлапетата 
как да изрязват кръгове от картон във фор-
мата на яйца, пиленца или зайци и как да ги 
нанижат на панделки, след което да украсят с 
тях вратите, прозорците и огледалата вкъщи. 
Още един вариант е да направите гирлянди 
от черупки. Измийте внимателно яйцата с раз-
твор от вода и оцет и ги подсушете с кърпа. 
С помощта на дебела игла направете малка 
дупка от едната страна на яйцето, а след това 
и от другата. Изсипете съдържанието в купа и 
го използвайте за готвене. Дайте на децата да 
оцветят яйцата и да ги нанижат на панделки 
във формата на гирлянд.

Цветни аранжировки
Великден отбелязва настъпването на про-

летта, така че украсете дома си с живи цветя, 
като ги аранжирате по безброй начини - от 
обикновен букет във ваза през цвете в саксия 
до нетрадиционен венец. Красив елемент от 
декора е великденското дърво. Необходим 
ви е подходящ съд (кофичка за лед, саксия 
и др.), който да напълните със специална 
цветна пяна или друг материал. Поставете в 
него клончета от върба или овощни дърве-
та. Може да използвате и ваза, пълна с вода, 
дребни камъчета или други материали, които 
да придържат клончетата. Украсете дръвчето 
с шарени яйца, цветя, панделки. Във вазата 
може да добавите и свежи букети. Може да си 
направите необичайно великденско дръвче и 
без клони - вземете широка чиния и подреде-
те в нея боядисани яйца във формата на елха 
или пирамида.

Кошница
Великденската кошница е неизменна част 

от празника. Произходът на тази традиция 
идва още от предхристиянските времена, ко-
гато слагали в кошницата дарове, за да уми-

лостивят боговете. Днес може да поставите 
в кошница дребни подаръци за близките си 
или да я използвате като елемент за декора-
ция на дома. Сложете вътре цветна хартия, из-
куствена трева, панделки, листа, живи цветя, 
цветни ленти и др. Подобни кошнички може 
да направите и за всяко от децата си, като ги 
декорирате с изрязаните рисунки на приказ-
ни герои и зайчета.

Венци

Те са чудесен начин да украсите входа на 
дома, за да посрещнете роднините и прия-
телите си по случай Възкресение Христово. 

Традиционно се смята, че венецът символи-
зира празника Рождество Христово (Коледа), 
но от друга страна, от древни времена вене-
цът символизира топлината и близостта меж-
ду хората. За класически цветове за велик-
денския венец се смятат бялото, червеното 
и зеленото. Може допълнително да добавите 
в него цветя (естествени или изкуствени) и 
тънки клонки, боядисани или неоцветени 
кухи яйца, цветни ленти, малки гнезда, кош-
нички, зайчета, пиленца или разноцветни 
кълбета прежда, които символизират велик-
денските яйца.

Коктейли
Ако нямате много време за декорация, но 

имате желание да украсите празнично дома 
си, ето ви една лесна и оригинална идея - взе-
мете няколко високи чаши със столче (за кок-
тейли или за вино), сложете на дъното малко 
изкуствена трева и цветя с по едно боядисано 
яйце.

От списание „Мила онлайн”


