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ОЧАКВА НИ ДОБРА ГОДИНА

Уважаеми читатели на инициативи и събития, които ще лаем и вяра и оптимизъм. А и те членове за новата 2018 година наш живот. После и в районните
ни обогатяват с мъдрост, с емо- късмет – ама толкова, колкото да през изминалите празнични дни. организации, които ще обобщавестник „Тишина”,
първият брой на нашия вестник за 2018 година, който сега
виждате и държите в ръцете си,
е брой, изпълнен с надежда. На
новото начало, което всеки един
от нас си е пожелал. На новите ни

ции и ще ни дават не само сили,
но и още толкова възможности
за по-смислен и по-красив живот
в нашата общност.
Днес си пожелаваме живот и
здраве! Днес нека да си поже-

успеем да добруваме и да бъдем горди от себе си. Защото сме
достойни хора. Защото го заслужаваме!
Вижте на стр. 4, 5 и 6 пожеланията, които си отправиха наши-

Нека да се сбъднат!
А за бъдещите планове – нека
всеки ги представи на събранията, които предстоят. Първо – в териториалните организации, където е истинският, обикновеният

НАША ГОРДОСТ

ват организационната работа, за
да бъде постигнато всичко това.
График за отчетните събранията, които предстоят в териториалните и районните организации
на СГБ представяме на стр 2.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРЕВОДАЧИТЕ
НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ
(НАПЖЕБ)

БЛЕСТЯЩО УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ
В ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
СЛАДКАРСТВОТО – НАШАТА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ

ПОКАНА
На основание чл. 26 и чл. 27 от Устава на НАПЖЕБ,
Управителният съвет на НАПЖЕБ, съгласно решението си от
10.12.2017 г., свиква Общо годишно отчетно събрание на
НАПЖЕБ, което ще се проведе на 20.01.2018 г. (събота),
от 09:30 ч. до 15:30 ч. в гр. София, ул. „Иван Денкоглу”
№ 12-14, ЦУ на СГБ, голямата зала, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на Управителния съвет (УС) за
дейността на НАПЖЕБ за 2017 г.
2. Финансов отчет на НАПЖЕБ за 2017 г.

В края на изминалата 2017 година се проведе професионално приобщаващо обучение на български
ученици, подбрани съответно от Специално училище
за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян Белинов”,
гр. Пловдив; Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски”, гр. Търговище и професионална гимназия по туризъм и хранително – вкусови технологии „Алеко Константинов”, гр. Търговище.

Инициатор на проекта, който работи вече от
няколко години, е Фондация „За младите хора” от
Пловдив, с ръководител Христиана Димова.
Проектът даде възможност за провеждането на
обучителна практика на 8 ученици с увреден слух и
8 ученици без увреждане в гр. Варнсдорф, Чехия.
На стр. 3

АКТУАЛНИ МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

За плановете и перспективите

Днес с удоволствие ви представяме едно интервю с Валерий Рухледев, президент на Общоруската организация на глухите.

Един голям приятел на България, с който неизменно са се осъществявали много от събитията и
успехите в международната дейност на СГБ, както
и на взаимното ни сътрудничество за просперитета
на Европейската и Световната федерация на глухите.
Неотдавна Валерий Рухледев бе преизбран за
втори мандат на поста президент на Международния комитет за спорт на глухите.
Интервюто с него, част от което публикуваме
днес, е на Виктор Паленный, главен редактор на
списание ВЕС, с когото вестник „Тишина” има също
дългогодишно приятелство.
(Цялото интервю е публикувано и в бр.11 от 2017
г. на сп. „В единном строю”)
Четете с интерес на стр. 7

3. Доклад на Етичната комисия на НАПЖЕБ за
спазването през 2017 г. на Етичния кодекс на
преводача от и на жестов език.
4. Приемане на програма за дейността на НАПЖЕБ
през 2018 г.
5. Разни.
При липса на кворум към 09:30 ч.,
на основание чл. 28 от устава, общото събрание ще се
проведе в същия ден от 10:30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
Важно! В Общото събрание могат да участват само
членове на НАПЖЕБ!
От Управителния съвет на НАПЖЕБ
19.12.2017 г.
гр. София

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Какви промени влизат в сила от 1 януари 2018 г.
за заплати, пенсии, доходи и други
На стр. 2
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Какви промени са в сила от 1 януари 2018 г.
Заплати, пенсии, доходи, майчински
Минималната заплата в страната става 510 лева. Преди беше 460
лева.
Възрастта за пенсиониране се
увеличава – през новата година за
жените ще са необходими 61 г. и
2 м. възраст и 35 г. и 6 м. стаж, а за
мъжете – 64 г. и 1 м. възраст и 38 г.
и 6 м. стаж. За лицата, които нямат
право на пенсия при тези условия и
които имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж,
придобиват възможността за излизане в пенсия при навършена възраст 66 г. и 2 м. за мъжете и жените.
Минималната пенсия за стаж и
възраст е 200 лева (1 януари-30 юни)
и 207,60 лева (1 юли-31 декември);
а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става
510 лева. Осигурителната вноска за
фонд „Пенсии” на ДОО се увеличава
с 1%, от който 0,56 ще са за сметка
на осигурителя, а 0,44 за сметка на
осигуреното лице. Запазват се максималният осигурителен доход –
2600 лева и максималният размер на
пенсията - 910 лева. Минималният
осигурителен доход за земеделски-

те стопани и тютюнопроизводители
става от 300 на 480 лв.
Увеличава се месечният размер
на майчинството през втората година на 380 лева вместо досегашните
340 лева. Право на детски добавки
вече имат и семействата с до 500
лева доход на член от семейството. Ако доходът на член от семейството е до 400 лева, родителите ще
получават 100% от размера на помощта, която се вдига съответно: от

37 лв. на 40 лв. за едно дете, за две
деца – от 85 лв. на 90 лв., за три – от
130 на 135 лв. Семействата с месечен доход между 400 и 500 лева на
член ще получават 80 процента от
тези суми.
Минималният дневен размер
на обезщетението за безработица
нараства от 7,20 на 9 лв. на ден.
Пет ще са почивките от 3 дни
прeз 2018 г.
Първата „дълга” почивка е на 3

март, събота и ще се почива и в понеделник, 5 март. Следващата почивка
от три дни е за Великден – от 6 до
9 април. След това са почивките за
Деня на храбростта (Гергьовден) – 6
май и за 22 септември. За Коледа и
Нова година празниците са от 22 до
26 декември.
Промени и за шофьорите
Влизат в сила новите винетки,
като цената на годишната се запазва - 97 лева и ще важи за 12 месеца
след датата на закупуване, а не както
досега - за календарна година. Месечната винетка струва 30 лева, а
седмичната - 15 лева. Въвежда се и
тримесечна винетка на цена от 54
лева.
Една от най-важните промени е
свързана със застраховката „Гражданска отговорност” – автомобилистите без нарушения ще плащат
до 50% по-ниска цена от тази, която
плащат сега, докато за най-недисциплинираните водачи, регистрирани с много нарушения и издадени
наказателни постановления, тя ще
бъде с 200% по-скъпа. Т. нар. система „бонус – малус” ще бъде въведена през пролетта на 2018 г.
Служебно ще се прекратява ре-

гистрацията на превозно средство,
когато по време на периодичен технически преглед се установят опасни
неизправности. Табелите няма да се
свалят от КАТ. От пункта, където е
извършен прегледът на автомобила,
ще подават информация към автомобилната администрация, оттам –
към КАТ. Регистрацията ще се възстановява също служебно след успешно
преминаване на технически преглед.
Промени има и по отношение на
разходите за алкохолните проби и
тестовете за наркотици. От 1 януари
т. г. извършването на медицинското
изследване за наличието на алкохол
и дрога у водачите ще се плаща от
областните дирекции на МВР, назначили изследванията. Ако тестът с
дрегер е бил положителен и водачът
по своя инициатива е поискал биологични тестове, които са потвърдили съдържание на алкохол над 0,5
промила или на забранени субстанции, той ще трябва да заплати изследването. Ако обаче резултатите
са отрицателни, той няма да плаща
нищо.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

Съюз на глухите в България

ГРАФИК

за провеждане на отчетните събрания в териториалните и районните
организации на Съюза на глухите в България през 2018 година
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАСКОВО:
ТО-Димитровград: 18.02. 2018 г. - 10 ч., в клуба на ТО;
ТО-градска (Хасково): 22.02.2018 г. - 17.30 ч., в клуба на РО;
ТО-Харманли: 24. 02. 2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Момчилград: 25. 02. 2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Кърджали: 25.02.2018 г., 14. 30 ч., в клуба на ТО.
Събрание на пълномощниците на РО-Хасково:
13.03. 2018 г.,10.30 ч., в клуба на РО-Хасково.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВАРНА:
ТО-Добрич: 11.02.2018 г., 10.00 ч., Културен дом;
ТО-1 градска (Варна): 08.02.2018 г., 18.00 ч., Културен дом;
ТО-2 градска (Варна): 15.02.2018 г., 18.00 ч., Културен дом.
Събрание на пълномощниците на РО-Варна:
02.03. 2018 г., 18.00 ч., Културен дом.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЛЕВЕН:
ТО-Лом: 23. 02. 2018 г., 17.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Видин: 22. 02. 2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Монтана: 24. 02.2018 г., 17.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Ловеч (вкл. Троян): 17. 02. 2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Свищов: 17. 02. 2018 г., 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Мездра (вкл. Роман, Враца, Ребърково):
23. 02. 2018 г., 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-градска (Плевен): 24. 02.2018 г., 17.00 ч., в клуба на РО.
Събрание на пълномощниците на РО-Плевен:
15.03. 2018 г., 11.00 ч., в клуба на РО.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В СОФИЯ:
ТО-градска (София):
ТО-1: 07.03.2018 г, 17. 30 ч., в клуба на РО-София;
ТО-2: 14.03. 2018 г., 17. 30 ч., в клуба на РО-София;
ТО-3: 21.03.2018 г., 17. 30 ч., в клуба на РО-София;
ТО-4: 28. 03. 2018 г., 17.30 ч. в клуба на РО-София;
ТО-Пирдоп: 18.03.2018 г., 11.30 ч. в клуба на ТО-Пирдоп;
ТО-Перник: 24. 03. 2018 г., 18.00 ч. в клуба на ТО-Перник.
Събрание на пълномощниците на РО-София:
18. 04. 2018 г., 18.00 ч. в клуба на РО.

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЛОВДИВ:
ТО-УГД: 16.01.2018 г., 13.30 ч., в училището;
ТО-градска Запад (Пловдив): 18.01.2018 г., 17.30 ч., в клуба на РО;
ТО-Асеновград: 20.01.2018 г., 11. 00 ч., в залата на градската
библиотека;
ТО-градска Окръжна (Пловдив): 21.01.2018 г., 11. 00 ч., в клуба на РО;
ТО-градска Юг (Пловдив): 25.01.2018 г.,17.30 ч., в клуба на РО;
ТО-Пазарджик: 27.01.2018 г., 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Тракия: 01.02.2018 г., 17.30 ч., в клуба на РО;
ТО-Карлово: 03.02.2018 г., 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-градска Център (Пловдив): 08.02.2018 г., 17.30 ч., в клуба на РО;
ТО-Панагюрище: 10.02.2018 г., 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-градска Изток (Пловдив): 15.02.2018 г., 17.30 ч., в клуба на РО;
ТО-Златоград: 19.02.2018 г., 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Смолян: 20.02.2018 г., 11.00 ч., в залата на планетариума;
ТО-Девин: 21.02.2018 г., 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Доспат: 22.02.2018 г.,11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Ракитово: 23.02.2018 г., 11. 00 ч., в клуба на ТО;
ТО-„Тих труд”: 27.02.2018 г.,16.30 ч., в клуба на „Тих труд”;
ТО-градска Север (Пловдив: 01.03.2018 г., 17. 30 ч., в клуба на РО.
Събрание на пълномощниците на РО-Пловдив:
17.03.2018 г., 11.00 ч. в клуба на РО.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЯМБОЛ:
ТО-градска (Ямбол): 27.02.2018 г., 17.00 ч., в клуба на РО;
ТО-Сливен: 22. 02. 2018 г., 17. 00 ч., в клуба на ТО.
Събрание на пълномощниците на РО-Ямбол:
15.03.2018 г., 18. 00 ч., в клуба на РО.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДУПНИЦА:
ТО-градска (Дупница): 14.02.2018 г., 16.30 ч., в клуба на РО;
ТО-Кюстендил: 17.02.2018 г., 11. 00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Сандански: 16.02.2018 г., 18.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Петрич: 17.02.2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Благоевград: 27.02.2018 г., 17.30 ч., в клуба на ТО;
ТО-Гоце Делчев: 24.02.2018 г.
Събрание на пълномощниците на РО-Дупница:
10.03.2018 г., 11.00 ч., в клуба на РО.

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА:
ТО-градска (Горна Оряховица): 19.02.2018 г., 16.00 ч., в клуба на РО;
ТО-Велико Търново: 22.02.2018 ч., 16.30 ч., в клуба на ТО;
ТО-Габрово: 15.02.2018 г., 10.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Павликени: 20.02.2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Елена: 17.02.2018 г., 9. 30 ч., в клуба на ТО.
Събрание на пълномощниците на РО-Горна Оряховица:
19.03.2018 г., 13.30 ч., в клуба на РО.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В РУСЕ:
ТО-градска (Русе): 22.02.2018 г., 17.00 ч., в клуба на РО;
ТО-Силистра: 24.02.2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Разград: 03.02.2018 г., 10.00 ч., в клуба на ТО.
Събрание на пълномощниците на РО-Русе:
10.03.2018 г., 10. 00 ч., в клуба на РО.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В СТАРА ЗАГОРА:
ТО-„Тих труд”: 20.02.2018 г., 17.00 ч., в клуба на „Тих труд”;
ТО-градска (Стара Загора): 21.02.2018 г., 17.00 ч., в клуба на РО;
ТО-Казанлък: 22.02.2018 г., 16.30 ч., в клуба на ТО.
Събрание на пълномощниците на РО-Стара Загора:
13.03.2018 г., 17.00 ч., в клуба на РО.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В БУРГАС:
ТО-градска (Бургас): 03.02.2018 г., 9. 00 ч., в клуба на РО;
ТО-Карнобат: 07.02.2018 г., 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Поморие: 16.02.2018 г., 16.30 ч., в клуба на ТО.
Събрание на пълномощниците на РО-Бургас:
10.03.2018 г., 9.00 ч., в клуба на РО.
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ШУМЕН:
ТО-Попово: 03.02.2018 г. в клуба на ТО
ТО-Търговище: 24.02 2018 г., в клуба на ТО
ТО-градска (Шумен): 28.02. 2018 г., в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО-Шумен:
11.03.2018 г. в клуба на РО.

Младежката организация към РО-София – с ново ръководство
Председател е Кирил Славов, заместник председател – Станислава Ковачева,
секретар – Божидар Стоименов, Теодор Жеков – спорт и туризъм и Антон Тасев – медия и комуникации

Съюзен живот
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БЛЕСТЯЩО УЧАСТИЕ НА НАШИ УЧЕНИЦИ В ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
СЛАДКАРСТВОТО – НАШАТА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ
придобиването на европейски измерим опит и умения при спазване на
принципа за пълноправно участие
и равнопоставеност на участниците
със специални нужди.
Мобилността се проведе в гр.
Варнсдорф, Чехия. Приемаща организация, партньор беше „Колеж и
професионално училище” в чешкия
град, което има голям опит при реализирането на различни европейски
проекти.
Паралелно с образователната
практика нашите домакини бяха
организирали и богата екскурзионно-културна програма.
От стр. 1
В края на изминалата 2017 година
се проведе професионално приобщаващо обучение на български ученици, подбрани съответно от Специално училище за ученици с увреден
слух „Проф. д-р Стоян Белинов”, гр.
Пловдив; Специално училище за
ученици с увреден слух „Свети Иван
Рилски”, гр. Търговище и професионална гимназия по туризъм и хранително – вкусови технологии „Алеко
Константинов”, гр. Търговище.
Инициатор на проекта, който работи вече от няколко години, е Фондация „За младите хора” от Пловдив,
с ръководител Христиана Димова.
Проектът даде възможност за
провеждането на обучителна прак-

Участието в проекта помогна и за
социализацията и интеграцията на
участниците. На финала учениците получиха и Европас сертификат.
Създадоха се много нови приятелства. Двете незабравими седмици
преминаха като миг. Завърнахме се
в България, изпълнени с хубави спомени от преживяното, запечатани в
снимки, които искаме да споделим
и с вас!
Тодорка Димова, ръководител
на групата от Специално училище
за ученици с увреден слух „Свети
Иван Рилски”

тика на 8 ученици с увреден слух и
8 ученици без увреждане в гр. Варнсдорф, Чехия.
По време на практическото обучение участниците в проекта усвоиха
нови техники в сферата на сладкарството и декорацията на сладкарски
изделия. Те получиха допълнително
надграждащо практическо обучение
по специалността си – сладкарство и
се почувстваха по-уверени в своите
професионални компетенции при
търсене на работа.
Нашите любезни домакини ни предоставиха отлична материална база и
високо квалифицирани специалисти в
областта на сладкарството.
Целите на проекта бяха съобразени с целите на програма „Еразъм+”
за подпомагане на ученици от начално професионално обучение в

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

Превод на библията на български жестомимичен език

За първи път в България има превод
на библия за глухи на български жестов език (БЖЕ). Миналата година, на
11 ноември (събота) в мол „Парадайс”
в София се състоя официалното представяне на Библейски хронологичен
превод на жестов език. Бяха поканени
представители на всички български
организации за глухи. Присъстваха повече от 100 души от страната и гости
от САЩ, Дания, Гърция, Молдова и др.
Организатор на събитието беше
Националният християнски център
заедно с екипа, осъществил превода
на ББЖЕ (Библия на български жестов език). В състава на екипа са: Теменужка Якимова (тежкочуваща) от
гр. Пловдив, ръководител на екипа;
Юлиян Караджов (глух) от гр. Пазарджик, жестомимичен преводач; Весела Панайотова (глуха) от гр. Пловдив,
жестомимичен преводач; Христо Христов (глух) от гр. Шипка, жестомимичен преводач; Иванка Христова (глуха)
от гр. Шипка, жестомимичен преводач; Петя Спасова (тежкочуваща), от
гр. Пловдив, видеомонтаж; Николета
Иванова (чуваща), от гр. Пловдив, администратор, координатор, преводач
и тълковник; Джошуа Кадд (чуващ)
от САЩ, библейски консултант; Арислехиди Прието (глуха) от Колумбия,

библейски консултант и др. Екипът за
превод на Библията представи програма, която включваше песни, сценка,
клипове, презентации, откъс от Библията - „Сътворението” (Бог създаде
всичко). Преводът се осъществяваше с
партньорството на DOOR International.
Преводът ще се разпространява безплатно чрез Deaf Bible Society (Дружество- Библия за глухи). Лично вицепрезидентът на DOOR International г-н
Джоджо Нинан представи екипа, като
ги поздрави за работата и им връчи
сертификати за обучение и превод на
32 библейски хронологични истории,
преряза лентата и пожела на екипа да
продължат напред.

Бяха поднесени първите флаш карти
с превод на Библията за глухи на специалните гости, присъстващи на тържеството: г-н Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България, г-н
Диан Демиров, заместник председател
на СГБ и председател на районната организация на глухите във Варна, г-н Любен Работов, председател Асоциацията
на гражданите с увреден слух в България, г-н Цветан Кунчев, член на Управителния съвет на Фондация „Глухи без
граници”. Всеки от тях лично поздрави
екипа и тяхната работа.
Представителите на други организации, между които Националната асоциация на сляпо-глухите в България, се
извиниха че не могат да присъстват и
изпратиха специални поздрави на екипа и на всички присъстващи. Програмата продължи с поздравителен народен
танц за всички гости, след това всеки
гост получи флаш карта с превод на 32
библейски хронологични истории. Тържеството завърши с празнична торта
и коктейл. Всички гости бяха впечатлени от представянето. Пълният превод
включва 110 библейски истории. Всяка
история съдържа 1. Информация. 2. История от Библията. 3. Обяснение. 4. Въпроси и отговори. Работата продължава
и предстои в скоро време да бъде завършен преводът на второ и трето ниво.
Теменужка Якимова;
Николета Иванова

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ…

ВИКТОРИЯ И АЛЕКСАНДЪР
са най-харесваните имена
за бебета през 2017 година
Александър и Виктория за втора поредна година
са най-често избираните от родители имена.
1 116 от новородените момчета през 2017 г. са
кръстени Александър. А 741 са момичетата са кръстени с името на победата, сочат данните от Националния статистически институт
Следващите най-харесвани имена за момчета са
Георги, Мартин, Димитър и Иван. Традиционни български имена, като Никола, Борис и Калоян, също са
в топ 10, който завършва с Виктор.
При момичетата, след Виктория, най-много новородени са наречени Мария, Никол, Рая и Александра.
Най-предпочитаните мюсюлмански имена пък са
Елиф – за момиче, и Мелек – за момче.
Общо 157 000 малки и големи българи носят името Иван.
От интернет сайта на „flashnews.bg”
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Как посрещнахме
ТИШИНА

Съюзен живот

В РО-Хасково

С коледно настроение в Хасково

В дните преди Коледа ръководството на районната организация в Хасково организира
специално тържество, което се състоя в ресторант. По случай Рождество Христово и
настъпващата нова година с топли и сърдечни думи присъстващите бяха поздравени
от председателя на РО г-н Митко Иванов, който пожела на всички здраве, дълголетие и
много поводи за радост през новата 2018 година. Вечерта премина с много приятелски
шеги, забавни закачки и, разбира се, с много танци.
Веселихме се до късно вечерта, а на раздяла си пожелахме новата 2018 година да
бъде по-успешна и благодатна. И да бъдем винаги заедно както в празничните така и в
делничните дни!
На всички наши приятели - членове на СГБ, пожелаваме през новата година
здраве и благополучие, мир и благоденствие!

18 януари 2018

желанието за живот. Да ни е жив и здрав бай Никола и нека всички сме като него – с
желание, устрем и вдъхновение за живот!
Ден по-късно младежите от младежката организация към РО-Пловдив, съвместно
с районната организация събраха по-голямото множество празнуващи на вечерна
забава. За празника дойдоха и гости от София, Стара Загора, Сливен, Пазарджик,
Карлово, Клисура, Брезник. Мария Косева (от страна на МРОГ-Пловдив) и Нели Делиева
(от страна на РО-Пловдив) с кратко слово приветстваха присъстващите и дадоха старт
на забавната програма. Гюлфидан Кършева и Нели Делиева бяха подготвили няколко
забавни игри, в които се откроиха Петя Спасова и Мехмед Мехмед (първо място по
изкусно плетене на ширит), и Трифон Даскалов (първи вдяна игла с конец и уши три
копчета в перфектна права линия). В третата игра – отгатване на думи, двете двойки
Христо Христов и Атанаска Величкова срещу Ламби Лятев и Албена Тошева, завършиха
наравно – познаха равен брой думи. Безспорно, последната игра на Гюлфидан и Нели
възбуди най-много емоции, напрежение у играчите и смях. Дамите – Петя, Иванка
и Антония трябваше да се справят с трудната задача да спуснат бисквитка „Орео”
от челото до устата си и да я захапят, като при това не трябва да си помагат с ръце.
Антония се оказа най-находчива и експедитивна и първа се справи с поставената
задача.

В ТО-Димитровград
На 18 декември 2017 година членовете на териториалната организация
на глухите в Димитровград отпразнуваха Коледа и Нова година в ресторант. За менюто се беше погрижила
г-жа Добринка Ганева, управител на
фирма „Привати”, за което й благодарим от сърце.
На тържеството присъстваха председателят на РО-Хасково Митко Иванов и координаторът Дора Христозова. От името на ръководството на РО
г-н Иванов поздрави присъстващите
като им пожела здраве, късмет, весели коледни празници на тях и семействата им. А
г-жа Христозова изрази желанието по-често да има такива приятни сбирки и участващите да се увеличават, а клубът да има по-активен живот!
Здрава и честита да е новата 2018 година на всички приятели!

В ТО-Кърджали и в ТО-Харманли

Коледа и Нова година също бяха подобаващо отпразнувани от нашите членове в тези
два прекрасни града. И там хората се събраха за да се повеселят, за да бъдат заедно и
да си пожелаят здраве и щастие.
Какво по-хубаво от това!
Дора Христозова, координатор РО-Хасково

В РО-Пловдив
Коледна веселба

След големите децата заеха местата им и получиха същата задача. Смях и кикот
заля заведението. Последва кратка почивка за хапване и пийване и започна втората
част от програмата, дело на младежката организация. Техните игри бяха повече на
брой и също така забавни. В първата игра участничките Петя, Анастасия и Памела,
трябваше да кажат какво се сервира на празничната вечеря на Бъдни вечер. Тук
Петя изпревари съперничките си и назова най-много ястия. Последва гримиране със
затворени очи и тук Анелия успя да начерви с червило Сунай, сякаш изобщо не ѝ
бяха затворени очите. А пред Господин, Сунай и Ангел бе поставена трудната задача
да пренаредят триъгълник от пластмасови чаши с три хода и преместване само на
три чаши. Половината от присъстващите гости се събраха да им помагат и да умуват
как да стане това. Падна голямо въртене и мислене, опитване и пак, и пак… Сунай
пръв намери решението и грабна наградата. В следващите игри се състезаваха за
най-дълга обелка от ябълка, най-бързо обелване и изяждане на лимон, най-много
намерени думи от една зададена, познаване на думи и други. Вечерта вървеше
забавно и весело и в най-големия разгар пристигна очакваният беловлас старец с два
големи чувала с подаръци. Никой не остана без дар. Всеки получи по нещо и имаше
възможността да седне на коляното на дядо Коледа. Вечерта премина във весели
танци и забавни шеги, дълги разговори на чашка в приятна компания. Както му е ред,
празникът се проточи до малките часове, когато си пожелахме всичко хубаво и до
нови срещи през новата година.
Ние, от районна организация Пловдив, пожелаваме на всички съюзни членове
весели празници, щастлива нова година, успешни начинания в личен и професионален
план, много огън и плам в душите, сърцата и в очите! Бъдете живи и здрави, приятели!
Тилка Кайрякова

Новини от ТО-Пазарджик

В края на изминалата година членовете на ТО-Пазарджик имаха изключително
приятни дни и поводи за гордост.

Кулинарна изложба

Коледа! Отново време за вълшебство, за тайнство и изненади. Време за изпращане
на старото и за посрещане на новото. Време за надежда и вдъхновение. Време са
сплотеност и събиране на фамилията край тихия уютен домашен огън, топлина и
сърдечност. Време за жадувани снежни пързалки, трепетно очаквани подаръци,
мирис на питки и баници, и всякаква друга вкусна българска кулинария. Найлюбимото време на всички!
И тази година районната организация на глухите в Пловдив събра членския си
актив, за да почете традицията на коледните празници. Близо сто и петдесет човека се
веселиха и празнуваха, като едно голямо семейство. Като начало ръководството първо
уважи и поднесе своите пожелания на най-възрастните си членове, като подготви
празнична трапеза за тях в удобен час и време. Нели Саркизова, организационен
секретар на градските териториални организации, подготви малка спретната
програма. Тя посрещна гостите с приветствено слово, пожела на всички здраве,
дълголетие, благополучие и благоденствие, сили и вдъхновение за идните дни през
новата година. Подрастващата група от малки самодейци изпълниха „Тиха нощ, свята
нощ” и „Коледа“. А когато дядо Коледа дойде, децата бяха неговите най-нетърпеливи
и усърдни помощници в раздаването на подаръците. За отмора на белобрадия
старец Нели Саркизова с вдъхновение и плам изпълни песента „Ветрове”. Доволно
отпочинал и насладил се на детското любопитство и внимание от всички, дядо Коледа
се сбогува и замина по неотложните си дела, а при нас тържеството премина на повисоки градуси. Както му е ред, изви се хоро, на което се хванаха всички. Въпреки
преклонните си години (цели 81!) и наболяващите го колена, бай Никола Маринов
поведе хорото и показа на всички, че възрастта и болежките не сломяват духа и

На 11 декември в Пазарджик, под егидата на кмета на града Тодор Попов се проведе
кулинарна изложба под мотото „От кухнята на баба и виното на дядо”, в която имаха
възможност да участват всички жители на града. Един невероятен празник за нашия
град бе това. С толкова прекрасно настроение и с толкова емоции бе съпроводен този
ден, в който Пазарджик стана център на доброто и на обединението на всички хора,
живеещи тук.
В надпреварата за най-добро представяне участвахме и ние, от териториалната
организация на глухите. На изложбата с вкусни гозби се представиха Гълъбина Зашева,
Ваня Тодорова, Румен Велков и Тони Илиева. За доброто си представяне бяха наградени
от кмета Тодор Попов с грамота и картина.
Ръководството на ТО-Пазарджик поздравява от сърце участниците в изложбата с
доброто представяне и им пожелава здраве през новата година и все така добре да
представят съюзната организация!
Продължава на стр. 5
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Съюзен живот

от стр. 4

Коледно-новогодишно празненство

На 17.12.2017 г. ние, членовете от ТО-Пазарджик, отпразнувахме Коледа и Новата
година. На тържеството присъстваха и членове от клуба на инвалидите от града.
Румен Велков, председател на ТО-Пазарджик, поздрави всички присъстващи с
„Добре дошли” и пожела здраве, късмет, успех в живота и весело прекарване на
празника. И, разбира се, каза най-важното: да бъдем винаги заедно и организацията
ни да е единна и в празници, и в делници!
Дядо Коледа и Снежанка раздадоха подаръци и целувки на присъстващите.
Празненството премина с повдигнато настроение и с много сценки, изпълнени от
Гълъбина Зашева.
Масите бяха отрупани с ястия, баница, кекс, безалкохолно, ракия, вина - с всичко,
което бяхме донесли. Накрая тропнахме хоро и се разкършихме с модерни танци.
Всички се разотидохме весели и доволни. Дано по-често имаме такива приятни сбирки
и участващите да се увеличават, а клубът да има активен живот!
Текст и снимки: Румен Велков

В ТО-Кюстендил

Запазиха само хубавото в сърцата си

ТИШИНА

5

ТО - Доспат

Коледа в Доспат
Не знам дали териториалната организация на глухите в гр. Доспат е най-малката в район Пловдив, но
със сигурност зная, че е
най-младата,
погледната
откъм критерия възрастов
състав. Всички нейни членове са в работоспособна възраст и заети с работа. Няма
ни един безработен. При такава членска маса – млада,
дейна, копнееща за веселба
и споделени мигове – сами
можете да си представите
какви купони стават по време на празници.
Затова и тази година на 23-и декември членовете на ТО-Доспат се събраха и отпразнуваха заедно Коледа. Зимното студено време не ги изплаши, а само ги накара да
преместят мястото на празника. За да не стават бели, плануваният празник беше преместен от ресторант „Синановата къща”, който се намира извън града, в ресторанта на
хотел „Корона” – хем в града, хем да не се тревожиш, че си пийнал и си окъснял. Пък и
някои от присъстващите били на сватба същия ден. Буквално са сменили една трапеза
с друга. Ха сега, кажете, не бихте ли искали да сте част от този млад и енергичен колектив, за който делник и празник не са две различни понятия? Това са хора, които обичат
в делник да се трудят, а на празник да се веселят с пълно сърце и душа. Така и в този
съботен ден нашите приятели от ТО-Доспат почетоха в скромна и задушевна атмосфера
коледните празници с пълни чаши руйно вино, богата трапеза, оптимизъм в сърцата и
огън в очите.
Ако решите следващата година да си прекарате една по-различна Коледа може да си
стегнете багажа и да заминете за Доспат, където с широка усмивка и топло сърце ще ви
посрещнат председателката Захаринка Ашикова и организационната секретарка Красимира Ашикова. Сплотеният колектив на ТО-Доспат с радост ще сподели с всеки от вас
празничното си настроение, доволно натрупаният сняг, веселите закачки и сърдечните
топли приятелски чувства, гарнирани с печена пъстърва и дълги рибарски истории. И
не само…
Изказвам сърдечни благодарности на Захаринка Ашикова и Росен Желев, за предоставените снимки и споделените празнични вълнения!
Тилка Кайрякова

ТО - Петрич

Честваха 55 години на новогодишното празненство
И в ТО на глухите в Кюстендил се събраха за пореден път заедно - за да кажат
„Сбогом!” на старата и „Добре дошла!” на новата 2018 г.
Кюстендилци традиционно преди Коледа се събират за последен път и тогава винаги
се веселят – защото в сърцата си запазват само хубавите спомени от изминалата година
и забравят лошите моменти. Така и трябва!
За празненството в уютния им клуб трапезата бе изцяло постна и дело на жените от
ТО. До късно вечерта всички се забавляваха от сърце с шеги, закачки и хорà – на никого
не му се тръгваше…
Горица Милчева, координатор РО-Дупница

Тих труд - Бургас

Веселихме се от сърце и докрай!
В средата на месец декември, в два поредни
дни – 14 и 15-и, служители
и работници от предприятието „Тих труд” в Бургас
изпращаха старата година. На 14 декември Иван
Червеняков,
управител
на предприятието, даде
тържествен обяд в стола
за всички работещи във
фирмата. След приятните
поздрави и наздравици се
извиха и хорà, които повдигнаха още повече празничното настроение.
А на другия ден си организирахме коледно новогодишно тържество в механа „Изгрев”. Бяхме подготвили весела томбола, а и музикантите в заведението също се постараха да вдигнат на макс празничното настроение на всички. Тон на танците и хорàта
даде един от най-добрите танцьори с увреден слух – Димитър Калинков. До късно през
нощта продължи веселото
изпращане на старата година – с много смях, забавни
закачки и танци до премаляване. На тръгване си пожелахме новата 2018 година
не само да е успешна, но и
едва здрава и добротворна
за всички ни година.
Тодорка Велинова,
ръководител
„Производство” в „Тих
труд” ЕООД

Членовете на териториалната организация в Петрич получиха прекрасен коледен
подарък от кмета Димитър Бръчков и ръководството на общината – ново клубно
помещение и средства, с които да посрещнат достойно 55-годишнината от основаването
на организацията.
Специално поканени, на празненството присъстваха и приятели от териториалната
организация в Сандански. Така, за пореден път се събраха отново заедно и то по такъв
хубав повод, като съчетаха две в едно: изпращането на старата година и честването
на юбилейната годишнина. Те се проведоха в един от елитните ресторанти на града.
В знак на уважение и признателност към майката-организация (на времето, допреди
създаването на ТО-Сандански, членовете от града бяха към ТО-Петрич), санданчани
подариха цветя и икона на председателя Тома Панайотов и секретаря Атанас Гогулев.
За
незабравимите
часове, които прекараха
заедно, членовете на
двете организации в
Петрич и Сандански
дължат своята безмерна
благодарност на г-н
Димитър Бръчков, който
направи празника им
наистина запомнящ се
задълго.
Горица Милчева,
координатор РОДупница
Продължава
на стр. 6
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Как посрещнахме новата 2018 година

От стр. 5

СУУУ „Проф д-р Дечо Денев”
Оживялата приказка

– с помощта на рехабилитатори, координатори и доброволци в цялата страна бяха
разпратени пликове с подаръци за децата с увреден слух. Грейналите им от щастие очи
са най-голямата награда за усилията! А те не бяха никак малко – имаше подаръци дори
за Методи от с. Копривлен, Рузие от с. Кесарево, Кадир от с. Келифарево, Радостина,
Иван, Йорданка и Александра от с. Якимово и гр. Монтана… Имаше и за десетките
деца и ученици от специалните училища за деца с увреден слух в София, Пловдив
и Търговище; за децата от центровете и кабинетите за рехабилитация в страната; за
децата от център „Яника” и за всички деца, дошли на коледните тържества, проведени
в София и Пловдив…
И на 21 декември Вики, Росен, Стели, Алекс и Люси съобщиха радостната вест:
„Коледната мисия е изпълнена! Подаръците са раздадени и в Берковица, Вършец и
Бързия! Децата са доволни! Весели празници!”
Да, нямаше кътче от страната, до което да не бяха стигнали подаръците, с които бяха
зарадвани децата и на колажа от снимки се вижда колко вълнуваща бе изненадата с
подаръците за всички тях.
В последния ден на отиващата си година АРДУС изказа сърдечна благодарност към
всички, спомогнали това коледно вълшебство да се осъществи:
„Приятели, навечерието на новата година е време за равносметка и планове, време за
семейство и приятели, за спомени и най-вече надежда! И в този толкова личен момент
бихме искали да отправим лична благодарност към всички, които ни подкрепиха –
благодарим ви, мили хора, благодарим ви за всеки жест, за всяка положителна мисъл и
добра дума! И не забравяйте – това да си различен е чест, призвание и не на последно
място – споделеност! Бъдете честити всеки ден! Честита нова година!”
А ние – съмишлениците и съпричастните към благородните каузи, реализирани
от АРДУС, им пожелаваме от все сърце една здрава, още по-успешна, добротворна и
благодатна нова година! Бъдете живи и здрави!
Подготви: Петра Ганчева

Едно вълшебство се случи в последните дни на отиващата си година. Вълшебство,
което остави дълбоки и трайни следи в сърцата на учениците от софийското училище за
глухи деца, техните родители, учители и възпитатели. Вярно излезе, че по Коледа стават
чудеса – но ако не сме ние да ги сбъдваме, няма да се случат!
Вълшебството или магията, която се случи на 20 декември в залата на училището,
благодарение на учителките Камелия Захариева, Теди Иванова и Костадинка Йорданова
(в ролята на Коледна звезда) и техните ученици, беше една оживяла „Коледна приказка”.
В нея героите бяха толкова много и разнообразни – малкият Исус, елхичките,
коледарите, джудженцата и Снежанка… И… самият дядо Коледа присъстваше – дойде
с огромен чувал с подаръци!!! Пред него, Снежанка, родители и учители децата играха,
пяха и танцуваха, като им показаха колко много са се трудили и колко са талантливи.
Коледното тържество на софийските ученици бе изпълнено с много музика, смях и
веселие. И с много радост – та кое дете или ученик няма да се радва на подарък, даден
му лично от добрия старец!
А накрая всички взаимно си пожелаха весела ваканция, здрава, благодатна и успешна
нова година и още по-успешно завършване на училище!
Цветан Кунчев, педагогически съветник в СУУУ „Проф д-р Дечо Денев”

АРДУС

Щастието в детските очи

За „Многая лета”, приятели!
На 18 декември 20 членове на териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич
се събрахме отново в клуб „Детелина”, за да отпразнуваме коледните и новогодишните
празници. Всеки бе донесъл нещо, с което да обогати общата трапеза. Всичко бе от
вкусно по-вкусно. В хода на веселието си направихме равносметка на отиващата си 2017
година. Всички се обединихме около мнението, че тя бе добра за нас, добруджанци.
В спортните празненства, проведени във Варна, грабнахме златната купа по боулинг.
Участвахме в международната конференция „Виж тишината, чуй светлината” провела
се в Пловдив. Имахме двустранна среща с шуменци, организирахме си различни
инициативи по повод лични и общоградски събития. Животът на организацията бе
интересен и богат. Всеки имаше възможност да се включи съобразно желанията и
уменията си.
Докато разказвах всичко това, си мислех: Какво е Коледа?
Коледа е време на смирение, на благодарност към хора около нас, които ни помагат
и закрилят. Те не ни оказват материална, а духовна подкрепа.
Както има ден, в който искаме прошка – Коледа е, когато се изказва благодарността
към хората и стореното от тях добро.
Никога не съм възприемала Коледа като християнски празник, а по-скоро като ден
на семейството и близостта. Коледа е топлота, уют, обич. Чудесата се случват винаги. С
Коледа идва и надеждата, тъй като седмица след нея настъпва и новата година.
Нека винаги да вярваме, да бъдем оптимисти, да обичаме ближния. С новата година
идва и очакването за мир, плодородие, разбирателство и сплотеност. Живи и здрави
мили приятели! Радваме се, че сме заедно – сега и за напред! За многая лета!
Калинка Ковачева, Добрич

РО - Бургас
Бабинден

Едва настъпила новата година и отново се събрахме в уютния клуб на районната
организация на глухите в Бургас – за да отпразнуваме Бабинден на 8 януари (по нов
стил). И отново празникът премина под знака на почитта към родилната помощ и
веселието. Всички присъстващи участваха в хората и забавленията.
Както се полага, за пресъздаването на тази прастара традиция, имахме и „булка”, и
„баба” , и „бебе”, че и „татко”. В ролята на булката беше Мина Карагьозова, в ролята на
бабата – Янка Найденова, а ролята на таткото беше изпълнена от Недко Атанасов. Заедно
със спазването на ритуала, имаше и много смях. Стана традиция да се избира „Мисис
баба” измежду присъстващите баби. Конкурсът премина в три кръга: дефилиране, разказ
за внуците и артистично изпълнение.
Новост беше предложението да се разпознаят празнуващите в забавното имитиране от
Мария Грудова и Янка Найденова, като при имитациите всички се заливаха от смях и се
закачаха помежду си.
Матилда Чорней, координатор РО-Бургас

Дейността на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АРДУС)
е отразявана често на страниците на вестник „Тишина”. Основната част от
дейностите, които АРДУС осъществява, са насочени към подпомагането на
децата с увреден слух и техните семейства чрез рехабилитация на слуха и говора,
организирането на обучения, посещения на културни мероприятия, стимулиране
на децата към посещения в масовите училища с цел по-бързата им и лесна
интеграция.
Част от тази многообразна и благородна дейност е инициативата, осъществена
от сегашното ръководство на АРДУС заедно с координаторите и доброволците
през коледните и новогодишните празници. Те я започнаха още в началото
на декември, когато на коледното празненство на сдружението бе връчено
дарението на Асоциацията на българските фен клубове на чуждестранните
отбори. А на самото празненство, на което бяха дошли родители с децата си
не само от столицата, но и от страната, атмосферата едва не се взриви от
вълненията и емоциите на всички присъстващи. Не липсваше и традиционният
Дядо Коледа с помощниците си и раздаването на подаръците, очаквано с толкова
трепет, беше върхът на празненството…
Коледа за много деца с увреден слух ще остане незабравима, благодарение на
подетата инициатива в първите дни на декември, която наистина бе повече от мащабна

Международни новини

18 януари 2018

ТИШИНА

7

За плановете и перспективите
Интервю с президента на Общоруската организация на глухите ВАЛЕРИЙ РУХЛЕДЕВ

Валерий Рухледев бе преизбран за президент на Международния
комитет на спорта за глухи
От стр. 1
- Г-н Рухледев, неотдавна
вие бяхте преизбран за втори мандат като президент на
Международния комитет за
спорт на глухи. Готов ли сте да
„теглите юздите” отново?
- Добре казано за въпрос.
Всъщност, от една страна, това
е голям успех за авторитета на
Русия, но още повече за обществото на глухите. И заради
това съм готов да работя и в
бъдеще.
- Вие спечелихте с почти сто
процентов резултат. Нямаше
нито един глас против...
- Имаше един невалиден
глас. Вие знаете, че бяха необходими 50 % плюс един от гласовете, за да няма съмнения. А
сега... Подобно доверие ме задължава да работя повече.
- Готови сте да работите и
да осъществявате планове...
А какви са те за Вас?
- Да се постигне това, че във
всички страни да има уважение към глухите спортисти.
Това означава съществуването
на отделно сурдолимпийско
движение, което да не е под
„покрива” на паралимпизма.
Ние с г-н Томас Бахом, президент на Международния
олимпийски комитет (МОК),
подписахме Меморандум, в
основите на който е признаването на спорта за глухи. В
този меморандум е отбелязано и всеобхватното сътрудничество между МОК и МКСГ
(Международния комитет за
спорт на глухи). Знаете ли, ние
изгубихме и много време за
регистрацията на Междуна-

родния комитет за спорт на
глухи в Швейцария. Но всичко
приключи благополучно. Бюрокрацията е голяма...
- Не разбрах. Нима досега
МКСГ е бил „безпризорен”?
- Международният комитет
за спорт на глухи е бил регистриран в миналото в един
малък град в САЩ, в „дълбока провинция”, както се казва. Не в Швейцария, където е
МОК. И затова при юристите в
Швейцария имаше възникнали съмнения – защо международна спортна организация да
е регистрирана извън мястото,
където е МОК? Отдаде ни се
да получим това, което ни е
нужно. С много усилия успяхме да направим всичко, което
е необходимо за официалната
ни регистрация. И в скоро време ще открием собствена банкова сметка. А това означава
вече и стабилност, и увереност
за бъдещето. Готвим и спонсорски пакет. Водим преговори с Международния спортен
университет в Лозана, за да
бъде подготвено всичко на сериозно ниво.
- За какви цели търсите
спонсорство?
- За придобиване на сграда
за МКСГ в Лозана. Ще открием сграда с конферентна зала,
в която е нужно да има и музей за историята на спортното
движение на глухите.
- Но Вие казахте, че МОК е
дало помещения на МКСГ...
- Да, ние получихме помещения – за работа на апарата
на МКСГ. Но те не са големи и
са ни предоставени временно.
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- Какво ще кажете по повод
следващите Сурдолимпийски
игри?
- Наскоро, в гр. Астан, проведохме преговори с депутати
от парламента в Казахстан и с
представители на министерствата, за възможностите за
провеждането зимните игри
през 2019 година в гр. Медео,
близо до Алмати. Надяваме
се, че Казахстан ще приеме
отговорно организацията за
провеждането им.
- Би било добре. А сега
въпрос за друг швейцарски
град. Вие през миналата година бяхте в Женева, където
бе заседанието на Комитета
на ООН за правата на инвалидите...
- Да. От 14 до 31 август в
Женева, в сградата на ООН,
се проведе 18-а сесия на Комитета на ООН за правата на
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инвалидите. Заедно с мен бе
и моят съветник по въпросите
на ООН Вадим Иванченко. Но
това бе второто наше участие.
Което даде добри резултати,
защото още на 17-а сесия ние
проведохме изключително полезна работа с всички членове
на Комитета. Още на първото
заседание мен ме удиви това,
че в отчетите на правителствените делегации на някои
от страните пред Комитета за
глухите никой не бе помислил.
Глухите, като че ли, нямаха отношение към инвалидите. Или
обратното. Трябваше да повдигна този въпрос. Сторих го
сериозно и с голяма отговорност. Членовете на Комитета
тогава ме подкрепиха. Между
другото те дори не очакваха,
че аз от място, без да съм докладчик, ще тръгна да правя
толкова важна инициатива, защитавайки правата на глухите.
- Но как този пропуск е бил
възможен?
- Ние изслушахме докладите
за изпълнение на Конвенцията
на ООН от правителствени делегации на няколко страни. И
всеки път аз поставях въпроса –
защо нищо не се казва и нищо
не се говори за положението
на глухите? Къде е информацията за жестовия език? Какво
е качеството на образованието
на глухите? Каква е ситуацията
с преводаческите услуги? Членовете на Комитета накрая се
„усетиха” – защо и как бе пропуснат този блок от проблеми.
И как проблемите на глухите
бяха останали извън тяхното
полезрение! Като пример ще
посоча как представителят на
Канада в своя доклад на 17-а
сесия с недоумение ме попита:
„А какви могат да са проблемите на глухите?” Да, така ме
попита! Затова ние подготвихме свое специално изявление
по доклада. Там включихме
нашите въпроси и препоръки,

касаещи подобряването на положението на глухите. В това
число и за въпроса, свързан с
определяне на юридическия
статус на националните жестови езици и на преводачите на
жестов език. Президентът на
Световната асоциация на глухите преводачи на жестов език
Дебра Ръсел от Канада, после
дойде и ми изказа благодарности. Каза, че по-рано не е
могла да осъществи добри контакти със своето правителство.
По същото време последва и
алтернативен доклад на председателя на националната организация на глухите в Канада,
който рязко се изказа за това,
че правителството не помага
на глухите. Той също ми благодари за поддръжката. На съвещанието бяха и глухите от Перу.
След изявлението на техния
представител последваха също
много разисквания. Перуанците се надяват, че официалните
заключения от работата на Комитета ще попаднат на „масата за разисквания” не само на
премиер-министъра в Перу, но
и във всички други страни, за
да бъде променено разбирането за проблемите на глухите
хора.
На проведената 18-а (августовска) сесия, бяха представени и докладите на делегациите от други шест страни: Великобритания, Латвия, Люксембург, Мароко, Панама и Черна
гора. Очакваме наскоро и
следващите заседания на Комитета. Но нека отбележим,
че по такъв начин и с такъв
подход ние ще работим и през
следващите четири години. За
да променим към по-добро
този свят!
И да се постараем проблемите на глухите да се решат завинаги във всяка една страна,
и за всеки един човек от нас.
Превод:
Йорданка Димитрова

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

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор

8

ТИШИНА

Спектър

18 януари 2018

Всичко е „Сурва”

Януари и февруари са месеците, през които наистина всичко в
Западна България е „Сурва” – като
се почне от проведения на Ивановден десети юбилеен фестивал
на кукерските игри в Благоевград и
се свърши с предстоящото в края на
февруари 27-о издание на „Сурва” в
Перник (обявен за европейска столица на маскарадните игри).
Никъде по света няма такъв неповторим баланс от традиции и съвременност, както в кукерските фестивални игри, обединени под общото название „Сурва”! С всяка измината година все повече хора идват да
ги гледат; успоредно с тях нараства и
броят на участниците в – факт, който
доказва нарастващата им популярност. Действително, в кукерската
вакханалия всеки може да открие
нещо по свой вкус… Те са пълни с
изненади и богати на преживявания;
но са и мост, където се срещат минало и настояще; където поколенията
общуват чрез българския фолклор и
култура. Затова и сурвакарската традиция продължава да живее.
Над 2000 мъже, жени и деца,
сред които бяха двумесечни бебета
и 85-годишни пенсионери, участваха
на 7 януари в юбилейния 10 фестивал на кукерските игри в Благоев-

град. Централният булевард „Свети
свети Кирил и Методий” стана свидетел на истинска феерия от атрактивни и разнообразни персонажи, като
най-страховити, естествено, бяха кукерите с дългокосместите костюми.
Танцувайки, кукерите развяваха във
въздуха огромната купчина от косми
и козина така, че застинах като омагьосана и хипнотизирана едновременно от движенията им… А освен
тях по булеварда преминаваха групи
с какви ли не костюми – бабички,
мечки, мечкари, свещеници, дяволи,
невести, младоженци, военни, полицаи и мутри…
Макар числото на групите, които
се съревноваваха, да беше фаталното 13 – те се раздадоха докрай и
представиха блестящо различните
сценки и древни обичаи. Най-талантливите бяха наградени лично
от кмета на Благоевград д-р Атанас
Камбитов, който им пожела здрава
и успешна година: „Радостното е, че
всяка година и участниците, и публиката се увеличават. Най-радостното
е, че с всяка година има все повече
малки деца. Затова си заслужава да
организираме този празник!”
Сред зрителите, обаче, не бяха
малко тези, които открито се възмущаваха от кича, представян пре-

обладаващо от представители на
ромските малцинства. Но по-впечатляващ бе фактът, че в шествието
имаше много деца и млади хора в
традиционни български носии, които с танците, музиката и хорàта си показаха своята почит и уважение към
българските традиции. А докато ги
има, докато те публично изразяват
своята гордост от българските си корени – България ще е жива!
Петра Ганчева
Снимки Нико Васев

ВКУСНО

Вкусотиите на Божана
Пълнени
чушки с боб и
праз лук

КРЪСТОСЛОВИЦА

Продукти: 100 гр. сушени чушки (около 15 броя), 1 кг. сварен
боб, 1 морков, праз лук, нарязан на кръгчета – пълна голяма
чиния, 1 глава кромид лук, 3
суп. л. домати от консерва на
кубчета или смляни, 1/2 връзка
магданоз, 1 суха люта чушка, 3
суп. л. олио, сол на вкус, червен
пипер на вкус.
Приготвяне: В гореща вода
попарвам чушките, като ги
оставям да се варят около 10
минути. Изваждам ги и оставям да се отцедят. Приготвям
плънката, като в голям тиган
с олио запържвам кромида и
морковите, нарязани на ситно.
След като омекнат, прибавям
и праза, подправям със сол и
черен пипер. Сипвам боба и
доматите, като разбърквам
много добре. Натрошавам отгоре лютата чушка, като преди
това я препичам за кратко на
котлона. След около 5 минути
добавям магданоза, нарязан

на ситно, и червения пипер
и отново разбърквам, след
което отстранявам от огъня. С
така приготвената плънка пълня чушките, като внимавам да
не ги разкъсам. Подреждам ги
в плитка тавичка, заливам ги
със съвсем малко олио и пека
в гореща фурна до готовност.
Стават по-вкусни, като са леко
препечени.

Пълнени гъби
с кайма
Продукти: 15 броя култивирани гъби печурки, 500 гр. кайма,
2 бр. червени чушки, 1 връзка
пресен кромид лук, 3-4 стръка пресен магданоз, 2 суп. л.
олио, 1 ч. л. сол, 1 щипка млян
черен пипер и 1 ч. л. червен
пипер.
Приготвяне: В тиган с малко олио запържвам каймата,
колкото да стане златиста и на
трохи, като я разбърквам постоянно. Добавям нарязаните
на ситно чушки и ги запържвам
до омекване. Подправям ги с
черен пипер и добавям нарязания на кръгчета зелен лук. Пър-

СУДОКУ

жа още около 3 минути и слагам червен пипер, разбърквам
и махам от котлона.
На добре измитите печурки отстранявам пънчетата и с малка
лъжичка издълбавам кафявата
част. Поръсвам ги отвън с малко сол и ги нареждам в тава с

хартия за печене. Напълвам ги
с готовата смес от кайма и пека
в загрята фурна докато гъбите
станат меки и кафяви на цвят.
Преди сервиране, поставям на
всяка гъбка стръкче пресен магданоз.
Божана Стефанова, Русе

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 22

Водоравно: 1. Окраска. 4. Старинно оръдие. 7. Вид сирене. 10. Граматическо понятие.
11. Държавен глава. 13. Малкото име на българска поп певица от някогашната
група „Тоника СВ”. 15.Департамент в Южна Франция. 17. Герой от арменския епос.
19. Град в Южна България. 20. Лодката на Тур Хаейердал. 21. Положителен отговор.
22. Музикална нота. 23. Богиня в древна Акадия. 24. Град в северна България. 27.
Малкото име на руска киноактриса от филма „Васа Железнова”. 28. Уред за изпилване
на нокти. 29. Граматическо понятие. 30. Войскова част. 31. Вид подправка. 32. Оперета
от Пиетро Маскани. 33. Диво животно. 34. Горско животно.
Отвесно: 2. Река в Русия. 3. Малко козле. 5. Абревиатура на някогашното
наименование Обединени Нации. 6. Град в Италия. 7. Библейски рай. 9. Малкото
име на български писател „Под игото”. 12. Парк. 14. Мярка за земна площ. 16.
Стихотворение за възхвала. 18. Марка прах за пране. 22. Модна линия. 23. Седмото
изкуство. 25. Списък на вещи. 26. Малкото име на български писател. 30. Електрическо
подаване. 31. Музикална нота. 32. Музикална нота.
Съставила Зоя Гюрова

