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2017 Г. БЕ ДИНАМИЧНА, ИЗПЪЛНЕНА С 
МНОГО ЗАДАЧИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

На 20 януари 2017 г. в зала-
та за събрания на третия етаж в 
сградата на ЦУ на СГБ се проведе 
годишно отчетно общо събра-
ние на Националната асоциация 
на преводачите на жестов език в 
България (НАПЖЕБ), в което взе-
ха участие общо 39 членове (28 
присъстваха, а 11 участваха чрез 
заявено пълномощно).

Председателят на НАПЖЕБ 
Милена Гъркова-Калинова 
приветства с добре дошли чле-
новете на сдружението и пред-
стави официалните гости на 
събранието – Николай Нинов, 
председател на Съюза на глу-
хите в България (СГБ) и екипа 
на Специализираното преда-
ване за хора с увреден слух по 
БНТ, Канал 1.

Пълномощниците гласуваха 
единодушно предложението 
председател на събранието да 
е г-жа Мария Каварджикова, 

протоколчик - г-н Светлозар Па-
рапанов.

Дневният ред на събранието 
бе както следва: 1. Отчетен до-
клад на УС за дейността на НАП-

ЖЕБ за 2017 г. 2. Финансов отчет 
за 2017 . 3. Доклад на Етичната 
комисия на НАПЖЕБ за 2017 г. 4. 
Приемане на програма за дей-
ността на НАПЖЕБ за 2018 г. 5. 
Разни.

Милена Гъркова-Калинова, 
председател на НАПЖЕБ, изнесе 
отчетния доклад за дейността на 
НАПЖЕБ, който бе съпроводен  
от презентация, илюстрираща 
акцентите в работата на УС на 

НАПЖЕБ през изтеклата втора 
година  от мандата на ръковод-
ството, в който е и новоизбра-
ният на миналогодишното общо 
събрание  член Рая Иванова.

Продължава на стр. 4-5

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

ПРЕДСТОЯЩО ПРАЗНИЦИТЕ, КОИТО НИ ОБЕДИНЯВАТ

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ 
НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

От 22 до 24 февру-
ари тази година Мла-
дежката организация 
към СГБ организира 
зимен лагер със семи-
нар за своите активисти 
и членове. Събитието 
ще се проведе в хотел 
„Финландия” в  курор-
та Пампорово.  

Хотелът е четириз-
везден и предлага до-
бри условия, както за 
нощувка, така и за храна 
през целия ден. Разпо-
лага с конферентна зала 
за 70 души, с фитнес 
център и басейн. Нами-
ра се съвсем близо до 
ски пистата, за радост 
на всички, които обичат 
този прекрасен спорт.

Програмата включва 
лекционни сесии преди 
обяд, а след обяд ще 
има спортни занимания 
(ски, еко поход, плуване 

и др.). След вечерята ще 
се провеждат забавни 
игри. Пристигането и 
настаняването ще бъде 
до 14 ч. на 22 февруари, 
с включени обяд и ве-
черя. Отпътуването ще 
бъде след закуската на 
25 февруари.

Делегатите ще полз-
ват отстъпка 50 % от це-
ната на пакета, която ще 
се заплати от бюджета 
на МОСГБ. А желаещи-
те да участват в лагера 

и семинара, ще ползват 
отстъпка за нощувка и 
храна, като цената за 
трите дни е общо 110 
лева. В нея са включени 
ползване на басейна и 
фитнес центъра в хоте-
ла.

Транспортът (отиване 
и връщане) се заплаща 
лично от делегатите и 
всички желаещи.

В зимния лагер ще 
могат да вземат участие 
70 души. За това е необ-

ходимо предварително 
записване на желаещи-
те. Срокът за записване 
за участие в зимния ла-
гер е до 10 февруари.

За допълнителна 
информация се обръ-
щайте към Росица Ка-
раджова, председател 
на МОСГБ, и Силвана 
Павлова, „Културно-ма-
сов отдел” при ЦУ на 
СГБ.

ЗИМЕН ЛАГЕР СЪС СЕМИНАР НА 
МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА 

НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

БАБИНДЕН

Всеки от нас познава онази ласка, 
топла и сърдечна, така гальовна 
и успокояваща, толкова мила и 
любима, колкото е ласката на мама. 
Всеки от нас е усещал топлината 
на ръцете, които ни приласкават с 
нежност и обич, и в чиито обятия се 
смиряват и най-големите палавници 
–  милите и топли обятия на баба. В 
българската народопсихология на 
бабата е отредено много специално 
място. Нейният образ се свързва с 
представата за дълголетие и жизнена 

сила. Тя е център на семейството. 
Стожер на ценностите. Символ на 
мъдростта и безусловната любов. 
Носител на древни сили и велик 
дух. Не случайно народът ни отделя 
специално място на жената („бабата”), 
в чиито ръце проплаква за пръв път 
новороденият живот. 

На стр. 2-3 четете за любовта 
и мъдростта на този празник, 

който отново претвориха 
нашите жени в организациите ни  

от страната.

ЕДНА ДОБРА НОВИНА
Омбудсманът на Републиката 

г-жа Мая Манолова взе отноше-
ние и изказа желание за подкрепа 
по повдигнат от нас въпрос за   из-
менения в нормативната уредба, 
чрез която да се разреши въпросът 
с адекватното  заплащане на жес-
товите преводачи за предоставе-
ните от тях жестомимични услуги 
(жестови преводи) на нуждаещите 
се хора с увреден слух.

За стореното досега по 
този въпрос, четете на стр. 5

„ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА”
В края на миналата година наши 

членове започнаха обучението си 
като доброволци в проекта „Па-
зители на сърца - Мисия София”, 
организиран от iHELP България и 
списание „Първите седем”, с под-
крепата на Байер България ЕООД 
като основен партньор, както 
и с помощта на банка ДСК, Vip 
Security, Domino’s и „Музейко”.
 За проекта и за участието на 

наши членове в него четете 
на стр. 6
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О НИ ОБЕДИНЯВАТПРАЗНИЦИТЕ, КОИТ
От стр. 1

В РО-Пловдив
Бабинден – с обич и признателност

В нашата колоритна историческа памет бабата-акушерка е символ на друже-
любност, градивност, осъзната мисия за опазване на новия живот. И ако някога 
празникът е имал чисто символично-обреден характер, то днес той е израз на 
благодарност към тези незаменими помощници в майчинството - бабите. Колко-
то и да се противопоставя новата култура на семейна самостоятелност, само 
една майка знае какво е да има баба в семейството, на която може да повери 
безрезервно децата си. Затова днес празникът е повече символ на благодарност 
за всеотдайните грижи и неоценима помощ, отколкото чисто езически израз за 
благоденствие и плодовитост.

И тази година в районната оранизация на глухите в Пловдив беше почетен празникът 
Бабинден. В ранния следобед на 21 януари в клуба на РО се събраха съюзни членове с 
пълни чанти с почерпка и в очакване на традиционно разиграваната сценка „бабуване”. 
Празникът започна с кратка лекция от Христина Стаматова, бивша акушерка, съпруга на 
проф. Стаматов (специалист по ушни, носни и гърлени болести, бивш ръководител на 
центъра за рехабилитация на слуха и говора в Пловдив), която сподели както професио-
нални истории и случки, така и всеобщи суеверия от времето, когато „бабите” са били 
„професори” в акушерската наука. Разказа, че пъпната връв на децата се хвърля там, 
където родителите желаят детето им да се развива - професионално или личностно. 
Изтъкна, че поверието да се дарява сапун и да се мият ръцете на бабата-акушерка пре-
ди асистиране на раждането, е породено от  идеята, че така децата ще се раждат лесно 
и безпроблемно, както се плъзга сапунът. Така чисто хигиенните изисквания намират 
символично тълкуване в народната памет. Втората част от празника беше не по-малко 
живописна – в разиграването на традиционната сценка „бабуване”. 

Ние имаме традиция всяка година в ролята на родилката да избираме девойче или 
млада жена, която все още не е минала през очарованието на майчинството. Тази годи-
на ролята на родилката се изпълни от Людмила Илиева, а Гергана Илиева изигра май-
ката на родилката; Нели Делиева беше свекървата, а Фани Владимирова – бабата-аку-
шерка. С обичайните напътствия и съвети, и под вещия и зорък поглед на акушерката 
Христина Стаматова, младата майка се сдоби с рожбата Албена. По традиция двете 
баби разчупиха питка над главата на родилката. Питката се разчупи наполовина и това 
беше добър знак - в нашата организация, съгласно поверието, тази година ще се раждат 
поравно момчета и момичета. Символичният празник завърши с традиционното хоро 
и последвалата богата почерпка. Кой каквото беше донесъл, се извади и се нареди на 
масите – то не бяха домашни баници, кексове, сладки и соленки; не бяха дребни слад-
ки и ядки; изобилие от всичко... 

Нека все така изобилието да бъде сред нас – както на детски глъч и плач, така и на 
богат съюзен живот и разбирателство. Всред общата богата трапеза се открои сладката 
баница на Ивелина Добрева от Раковски, която специално я беше направила за случая. 
Отправяме към нея благодарност и ѝ пожелаваме да е жива и здрава, и все така усмих-
ната и да се радва на деца и внуци, че и правнуци! Изказваме благодарност и на Христи-
на Стаматова за приятно поднесената лекция, изпъстрена както с лични преживявания 
и опит, така и с известни и неизвестни факти от българската народна памет! Искрени 
благодарности и към участничките в тазгодишното разиграване на сценката – нека бъ-
дат честити и уважавани от деца, внуци, правнуци, съидейници! Благодарности и към 
всички баби от редиците на пловдивската районна организация на глухите за тяхната 
всеотдайност, любов и доброта! Бъдете живи и здрави, и се радвайте на уважение и 
почит от внуци и правнуци!

Тилка Кайрякова

В РО-Хасково
Клуб на готините баби

Ръководството на РО на глухите в Хасково и тази година реши по стар народен обичай 
да почете Бабинден със събиране в клуба на организацията. Това е един от най-тачени-
те зимни празници, свързан с бабите-акушерки, с родилките и със здравето на децата.

И така, в мразовития съботен януарски ден в клуба е топло,приятно и уютно. Залата 
отново е украсена подобаващо. В ранния следобед започнаха да пристигат бабите (за-
щото при нас млади няма) с приготвените от тях домашни специалитети и подредиха 
масите за чудо и приказ. Какво ли нямаше на тях: големи погачи, баници, сладки, солен-
ки, кексове, пити с мед, торти...

С весело настроение и приятелска задушевност тържеството започна. Най-напред 
водещата запозна присъстващите със старата традиция къде и как в миналото са раж-
дали жените до 1951 година, когато 21 януари официално е обявен за Ден на родилната 
помощ и как е сега.

След това, както повелява традицията, за баба беше избрана най-възрастната – 
86-годишната Мария Попмаркова, а най-младата баба, Тонка Колева, която има внучка 
едва на 20 дни, й поля вода,за да си измие ръцете и я дари с кърпа и сапун. Мария 
Попмаркова ориса всички жени да станат баби и прабаби и да се радват на хубави и 
здрави внучета.

Тъй като не липсваха и мъже, които си „откупиха” правото да присъстват на търже-
ството, се реши комисията, която да оценява кое е най-хубавото кулинарно произведе-
ние, да бъде от тях. И така господата Иван Русев, Ахмед Коджабаш, Евтим Божинов и 
Валентин Тодоров след дълго умуване обявиха, че първото място се присъжда на по-
гачата на Севда Векилова; второ място зае питата на Татяна Божинова и третото място 
беше отсъдено на баницата на Уляна Николова. Всички, разбира се, получиха и подо-
баващи награди.

След това се започна с дегустацията. Вдигнаха се наздравици в приповдигнато на-
строение за здраве и дълголетие на бабите, да бъдат полезни за обществото и за себе 
си, че в забързаните делници на мама и тати закъде сме без бабите... Не липсваше и 
томбола с подаръци-закачки. Клубът на „Готините баби” беше изготвил и правилник на 
бабата: „Да люлее детето леко; да пере бяло прането; гозбата да не загаря и ако все 
още не е заспала, чак тогава да гледа сериала…” Празничното настроение продължи до 
късно след обед.  Останахме доволни и щастливи от прекараните приятни мигове и си 
пожелахме да имаме повече поводи да се събираме в клуба на районната организация. 
За пореден път показахме, че въпреки нерадостите на живота, хората с увреден слух 
умеят да се веселят.

ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ, СКЪПИ БАБИ ! 
Дора Христозова, координатор, РО-Хасково 
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О НИ ОБЕДИНЯВАТ
В РО-Стара Загора
Почетохме традицията на Бабинден

От 1951 г. честваме официално Деня на родилната помощ на 21 януари, (по стар стил 
Бабинден, както продължават и днес да го наричат, се е празнувал на 8 януари). С въ-
веждането на Григорианския календар през 1916 г., датата се измества с 13 дни напред 
и отбелязването на Бабинден става на две различни дати. 

Този ден е посветен на „бабите”-акушерки, родилите жени и здравето на децата. Съ-
държа три обредни елемента: къпане на малките деца от бабата, намазване на децата 
с мед и масло, угощение на младите булки в дома на бабата и обредното й къпане.

Преди много време е нямало родилни домове и акушерки – децата са се раждали в 
къщите с помощта на опитни възрастни жени, наричани „баби”. Стара българска тради-
ция е на този ден да се покаже почит, уважение и признателност от майките към всички 
тях, които отдават сили, знания и умения за продължаване на човешкия род.

Пак според традицията, няколко дни преди честването на Бабинден, „бабата” тръг-
вала из селото с кошница с червена боядисана вълна, от която вземала и закачала по 
шапчиците на децата, на които е бабувала и канела майките да й дойдат на гости в 
къщата за Бабинден. За благодарност към отправената покана всяка майка я дарявала 
с боб, брашно, пешкир и др. Със събраните  продукти бабата приготвяла угощението за 
празника. На самия ден майките носели коя питка, коя баница, коя печена кокошка, а 
от събраните пешкири жените правели байрак. Качвали „бабата” на шейна и с байрака 
отивали на най-хубавата чешма или кладенец. Там всяка майка измивала очите й и 
пускала по една пара в пазвата. На връщане женското шествие ставало още по-шумно и 
весело. Очаквала ги богата трапеза, на която се изпявали много песни. Освен символи-
чен, празникът имал и комичен характер. Тежко на този мъж, който дръзнел на Бабин-
ден да се закачи с някоя жена или дори само да излезе на улицата. Затова и празникът 
често бил наричан „Женско царство”.

Традицията на различните места е била различна, но въпреки всичко тя е запазена и 
до днес, защото на този ден се отдава заслужена почит и уважение към труда, грижите 
и умението на съвременните „баби” – лекари, акушерки и сестри, за да се появи на 
света чаканата и свидна рожба - най-светлата радост на човека.

В районната организация на глухите в Стара Загора почитаме традициите и се ста-
раем да ги продължаваме през времето. Затова и се събрахме да честваме Деня на 
родилната помощ на 21 януари. Празнуването ни започна още от 10 часа сутринта с 
разказ за корените на самия празник. Възпроизведохме раждането на бебето с кукла, 
която „бабата” пови с одеалце, а накрая „свекървата” закичи с жълти пендари снахата. 
Тя пък дарува „бабата” със сапун и кърпа, изми й лицето и стори поклон до земята за 
помощта й. После, разбира се, настана и веселието.

Нека да е честит  празникът на нашите „баби”!
Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора

ТО- Ракитово 
Празниците ни дават радост

Скъпа редакция на в. „Тишина”, привет от Ракитово!
Приятно ни е да споделим с вас, а и с всички приятели от цялата страна нашите ра-

достни мигове, които ни правят сплотени и щастливи хора.

В ТО-Ракитово имаме стара традиция – да честваме рождените дни на наши члено-
ве. Така и сега отбелязахме празника на  родените през месец януари – Цветанка Евти-
мова, Снежана Рускова, Ламбри Пенев, Ангелина Татова и Кичка Фотенлиева. Сбирката 
премина с много сърдечни поздрави, със стихове, песни и веселие. А рождениците ни 
почерпиха за тяхно и наше здраве. Всички бяхме много доволни и щастливи.

На 7 януари 2018 г. пък отпразнувахме Бабинден. Бе тържествено и толкова весело. 
Величка Михайлова ни прочете стихове за бабите, а ние попяхме весели песни и се по-
черпихме с топла питка, сиренце, маслинки и безалкохолно. Бабите пък ни почерпиха 
с кюфтенца.

Тези празници ни откъсват от сивото ежедневие. Донасят ни много радост и веселие, 
а ние се чувстваме  безкрайно щастливи, макар и само за едно тържество.

Величка Стоева, ТО-Ракитово
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На 20 януари 2017 г. в залата за събрания на третия 
етаж в сградата на ЦУ на СГБ се проведе годишно отчетно 
общо събрание на Националната асоциация на превода-
чите на жестов език в България (НАПЖЕБ), в което взеха 
участие общо 39 членове (28 присъстваха, а 11 участваха 
чрез заявено пълномощно).

Председателят на НАПЖЕБ Милена Гъркова-Калино-
ва приветства с добре дошли членовете на сдружението 
и представи официалните гости на събранието – Нико-
лай Нинов, председател на Съюза на глухите в България 
(СГБ) и екипа на Специализираното предаване за хора с 
увреден слух по БНТ, Канал 1.

Пълномощниците гласуваха единодушно предложе-
нието председател на събранието да е г-жа Мария Ка-
варджикова, протоколчик - г-н Светлозар Парапанов.

Дневният ред на събранието бе както следва: 1. Отче-
тен доклад на УС за дейността на НАПЖЕБ за 2017 г. 2. Фи-
нансов отчет за 2017 . 3. Доклад на Етичната комисия на 
НАПЖЕБ за 2017 г. 4. Приемане на програма за дейността 
на НАПЖЕБ за 2018 г. 5. Разни.

Милена Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ, 
изнесе отчетния доклад за дейността на НАПЖЕБ, който 
бе съпроводен  от презентация, илюстрираща акцентите 
в работата на УС на НАПЖЕБ през изтеклата втора година  
от мандата на ръководството, в което е и новоизбраният 
на миналогодишното общо събрание  член Рая Иванова.

За НАПЖЕБ 2017 г. беше динамична, изпълнена с мно-
го задачи и предизвикателства. От програмата за дей-
ността на асоциацията, приета на общото събрание, от 
общо 11 задачи са изпълнени 8, а 3 остават проект за бъ-
деща работа. Сред изпълнените задачи бяха: 

1. УС да изпрати писма до Народното събрание, пра-
вителството, министерствата, местната и съдебната 
власт за представяне на НАПЖЕБ. 

За  членовете на УС на асоциацията е от изключителна 
важност държавните и местните институции да са добре 
запознати със съществуването на НАПЖЕБ, което е нераз-
ривно свързано с осигуряването на така необходимия за 
глухите хора жестов превод. Обръщайки вниманието на 
властите към жестовите преводачи и защитавайки правата 
им, ръководството на НАПЖЕБ настоява институциите да се 
съобразяват с правото на глухите за пълноценно участие в 
обществения живот като им се предоставя равен достъп до 
информация. В тази връзка от името на НАПЖЕБ  УС изпрати 
нееднократно писма до държавни и местни институции, ня-
кои от които проявиха интерес и готовност за диалог.

2. УС да работи за официалното признаване на БЖЕ. 
Внасянето на Проектозакона за българския жестов 

език (ПЗБЖЕ) за разглеждане в Народното събрание през 
май 2017 г. беше най-значимото събитие на годината как-
то за глухите хора, така и за жестовите преводачи. Макар 
и да бе отхвърлен, може да се каже, че проектозаконът е 
историческо събитие, защото за първи път в България за-
почна да се говори по-категорично за правата на глухите 
хора и по-конкретно – за правото им на равен достъп до 
информация и образование, за официалното признаване 
на БЖЕ. Проектозаконът включваше текстове, отнасящи 
се до жестовите преводачи, без чиято помощ на практи-
ка не може да се осъществи достъп до информация за 
глухите хора, като е подчертано и значението на тяхната 
подготовка и обучение.

В отчетния доклад беше изтъкнато, че ПЗБЖЕ е естест-
вена и закономерна последица от проведената през 2016 
г. в ЕП международна конференция „Многоезичие и рав-
ни права в ЕС - значението на жестовите езици”, в която 
участва делегация от представители на НАПЖЕБ и СГБ, 
спонсорирана от българския евродепутат Георги Пирин-
ски. Именно с тази конференция Европейския парламент 
демонстрира зачитането на основното право на глухите 
да имат равен достъп до информация и образование, 
като се подчерта необходимостта от официалното при-
знаване на националните ЖЕ в държавите от Европей-
ския съюз, в които това все още не е факт. 

След внасянето на ПЗБЖЕ в Народното събрание, ръ-
ководството на НАПЖЕБ беше поканено да подготви 
становище по ПЗБЖЕ и да участва в заседанието на Ко-
мисията по труда, социалната и демографска политика в 
Народното събрание, на което присъстваха председате-
лятМилена на НАПЖЕБ Милена Гъркова-Калинова и за-
местник председателят и секретар Светлозар Парапанов. 

За членовете на УС това бе важен знак, че организа-
цията на жестовите преводачи у нас вече е създала име 
сред НПО и е разпознаваема. 

Следващата изпълнена задача от програмата за дей-
ността на НАПЖЕБ за 2017 г. беше участието на двама 
членове на УС на НАПЖЕБ в ГА и конференция на Евро-
пейския форум на жестовите преводачи (EFSLI).

НАПЖЕБ е пълноправен член на EFSLI от юли 2016г. 
и през изтеклата 2017 г. за първи път участва с двама де-
легати в Генералната асамблея и конференция на EFSLI, 
които се състояха в Тулуза, Франция от 8 до 10 септември. 
Делегати бяха Милена Гъркова-Калинова, председател 
на НАПЖЕБ и Марина Пенева, член на УС, отговаряща за 
финансовите въпроси, които бяха единодушно избрани 

от УС на НАПЖЕБ на редовното заседание на УС на НАП-
ЖЕБ на 23.04.2017 г. 

Милена Гъркова-Калинова кандидатства и беуше одо-
брена за финансова подкрепа от Специален фонд – SAF 
към ЕФСЛИ, който подпомага представители от нацио-
нални организации на жестови преводачи за участие на 
ГА и конференция на EFSLI, а участието на Марина Пенева 
изцяло беше финансирано от СГБ.

Ръководството на НАПЖЕБ изпълнява и задачата да тър-
си  възможности за финансиране чрез проекти и спонсори 
за дейностите на НАПЖЕБ. Това беше един от приоритетите 
на УС през 2017 г.  - основно за финансиране на преква-
лифицирането на всички жестови преводачи (ЖП). Затова 
УС на НАПЖЕБ взе решение асоциацията да кандидатства 
с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като за-
дачата бе възложена на Рая Иванова, член на УС, юрист по 
образование и с богат опит в писането на проекти. Проек-
тът, с който НАПЖЕБ кандидатства, беше под името „Транс-
национални и дунавски партньорства за заетост и растеж” 
на ОП „Развитие на човешките ресурси” на стойност: 191 
838,00 лева. Дейностите, включени в проектното предложе-
ние, имаха за основна цел преминаване на надграждащо 
обучение от страна на преводачите на НАПЖЕБ, удостове-
рено със сертификат от ЦПО към СГБ, т. е. извършване на 
преквалификация на ЖП на НАПЖЕБ. За съжаление, много 
малко не достигна, за да бъде одобрен проектът и да спече-
ли финансиране. Но въпреки всичко - това бе първият опит 
на НАПЖЕБ да кандидатства по проект за финансиране, а 
освен това животът учи, че положените усилия никога не са 
напразни.

Паралелно УС се зае с изпълнение на административ-
ната работа като издаването на: - нова съдебна регистра-
ция поради промяна в ръководството на НАПЖЕБ;- годи-
шен финансов отчет за 2016 г.; - регистрация по Булстат в 
Агенцията по вписванията; - електронен подпис;

- провеждане на кореспонденция с чуждестранния парт-
ньор от Австрия. Към задачата УС да търси финансиране 
може да се добави и спонсорството, което през годината 

НАПЖЕБ получи (както е споменато по-горе) от СГБ, в лице-
то на г-н Нинов, който винаги проявява разбиране и подпо-
мага асоциацията на жестовите преводачи, както и този път, 
за провеждането на тазгодишното общо събрание.

УС на НАПЖЕБ, както и досега, ще продължава да 
информира членовете  за дейността на ЕФСЛИ и WASLI 
чрез фейсбук страницата на НАПЖЕБ. През изминалата 
година в нея НАПЖЕБ редовно  публикува важни тексто-
ви и видео съобщения за различни събития и много ин-
формация и новини за предстоящи семинари и полезни 
обучения, организирани от ЕФСЛИ в различни европей-
ски държави. Заслугата е на Светлозар Парапанов и Цве-
тан Кунчев. ФБ страница се радва на нарастващ интерес 
не само от страна на ЖП, но и от много глухи и чуващи 
хора, които не са свързани с организацията ни.

Една от  постоянните задачи в работата на НАПЖЕБ 
е УС да привлича жестови преводачи и глухи лектори 
с документ за правоспособност за членове на НАПЖЕБ.

През изминалата година бяха приети 11 нови членове 
и така броят им до този момент вече е 76. Това опреде-
лено показва, че НАПЖЕБ става все по-популярна сред 
преводачите от и на ЖЕ у нас. 

През 2017 г. УС  проведе 5 заседания: на 22 февруари 
- чрез конферентна връзка по скайп;  на 25 април - чрез 
конферентна връзка по скайп; на 27 май - заседанието се 
проведе в София; на 31 октомври - чрез конферентна връз-
ка по скайп и на 10 декември -  чрез  конферентна връзка 
по скайп. Преобладаващ е броят на конферентните връзки 
по скайп, с което се постигна спестяване на доста средства 
и време, необходими за пътуванията за срещи на живо. 
Независимо, че заседанията са предимно онлайн, те вина-
ги са диалогични и конструктивни и комуникацията между 
членовете на ръководството не се ограничава единствено 
в рамките на заседанията - много често продължава и по 
електронната поща или по телефона, когато трябва спеш-
но да се реагира по даден въпрос, който не търпи изчаква-
не до следващото заседание. 

На стр. 5

2017 Г. БЕ ДИНАМИЧНА, ИЗПЪЛНЕНА С МНОГО ЗАДАЧИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ
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2017 Г. БЕ ДИНАМИЧНА, ИЗПЪЛНЕНА С МНОГО ЗАДАЧИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

От стр. 4

Последната изпълнена задача от програмата за 2017 г. 
беше провеждането на общото годишно отчетно събра-
ние за приемане на отчета за извършената дейност през 
2017 г. и  програма за дейността и работата през 2018 г. 
Задачите, които остават като бъдещи проекти, са: УС да 
организира преквалификационен курс и изпит, съобра-
зен с ДОИ на НАПОО, за получаване на държавен серти-
фикат от НАПОО -това остава на дневен ред и занапред 
ще се търсят начини за финансиране на опреснителни и 
надграждащи обучения за жестовите преводачи. Пред-
ставители на НАПЖЕБ да вземат участие в обучителен 
семинар, организиран от EFSLI за глухи преводачи. Тази 
задача отново касае липсата на средства, които НАПЖЕБ 
на този етап е невъзможно  да отдели, затова ръковод-
ството ще продължава да търси възможности за финан-
сиране. В програмата беше запланувано УС да направи 
необходимото НАПЖЕБ да стане член на WASLI, но това 
се остави за следващ етап от работата на ръководството, 
тъй като за отчетния период имаше много по-важни и на-
лежащи задачи.

Наред с изброените и изпълнени задачи за 2017 г., 
членовете на УС с готовност се включиха в редица до-
пълнителни задачи и дейности. Осъществиха се две ва-
жни срещи на високо ниво, с цел да се запознаят инсти-
туциите с проблемите на глухите, както и с проблемите на 
жестовите преводачи, чийто труд от години  чака да бъде 
регламентиран и държавата да поеме този ангажимент. 
Едната важна среща беше със зам.министъра на труда и 
социалната политика, а другата - с екипа на омбудсмана 
на РБългария.

В тази връзка Милена Гъркова благодари от името на 
УС на г-жа Миряна Мошева за нейната неуморност и 
ежедневна активна дейност за каузата на глухите и жес-
товите преводачи, за това, че е направила всичко необхо-
димо на тези срещи да бъде максимално полезна и заед-
но с председателя на НАПЖЕБ  да защитава правата както 
на глухите, така и на жестовите преводачи.

През 2017 г. УС на НАПЖЕБ участва заедно с още 10 
НПО на глухите и за глухите, между които СГБ, НАСГБ, АР-
ДУС, „Глухи без граници”, Спортната Федерация на глухи-
те и др., в организирането и провеждането на мащабното  
събитие в чест на Международната седмица на глухите 
под надслов „Пълноценно включване чрез ЖЕ”, което за 

първи път бе така масово проведено у нас и с което тези 
организации демонстрираха единомислие и подкрепа 
на глухите за равен достъп и социално включване. Учас-
тието на НАПЖЕБ на това събитие бе повод УС да вземе 
решение да се подготвят  и отпечатат брошури, които да 
представят накратко асоциацията.

Годината ще се запомни и с медийните изяви на НАП-
ЖЕБ в Специализираното предаване за хора с увреден 
слух по БНТ, Канал 1 за ОС от миналата година; участието 
в отбелязването на Международната седмица на глухи-
те и участието в ГА и конференцията на ЕФСЛИ в Тулуза; 
участие в предаването „Местно време” по БНТ-2 на тема, 
засягаща въпросите за БЖЕ, глухите хора и жестовите 
преводачи и техните проблеми у нас, с  Милена Гъркова, 
председател на НАПЖЕБ; Тилка Кайрякова и Красимир 
Альов,  глухи членове на асоциацията и представители 
на РС към РО на глухите в Пловдив; участие в организи-
раната пресконференция на БТА по повод проведеното 
събитие за Международната седмица на глухите; излъче-
но по БНР интервю със Светлозар Парапанов, заместник 
председател и секретар на НАПЖЕБ, на тема ЗПБЖЕ и по 
радио Шумен с Милена Гъркова на тема „Мисията на ЖП 
и техните права”.

Освен това, ръководството на НАПЖЕБ направи не-
обходимото да реализира предложението от миналого-
дишното общо събрание  да  основе Клуб на жестовите 
преводачи в София. За целта осигури подходящо поме-
щение, с любезното съдействие на СГБ, направи някол-

ко съобщения във ФБ  страницата за дата и час на про-
веждане на сбирките.  За съжаление, бяха осъществени 
само две сбирки, на които присъстваха едва двама-три-
ма души. Така предложението си остава само една добра 
идея, без реализация.

По покана на ръководството на НАСГБ  Милена Гърко-
ва участва с презентация на тема „История и възникване 
на ЖЕ” в Международната конференция по слепо-глу-
хота „Чуй светлината, виж тишината”, проведена през ок-
томври 2017 г. В същата конференция участвахая и други 
членове на НАПЖЕБ: Христина Гъркова и Елена Буцева, 
поканени за  жестов превод.

Равносметката, която УС на НАПЖЕБ направи в отчет-
ния доклад, е в постигнатите резултати от свършената ра-
бота - НАПЖЕБ започва да изгражда свой облик и автори-
тет. Асоциацията  вече е разпознаваема. Но ръководство-
то осъзнава, че предстои още много работа за утвържда-
ване на изградените позиции, че трябва да продължава 
да напомня на властимащите за Конвенцията на ООН, 
подписана от държавата ни, която трябва да си поеме от-
говорността за осигуряване на преводаческите услуги на 
жестов език и да се изисква трудът на жестовите превода-
чи да бъде регламентиран и подобаващо оценен.

Милена Гъркова-Калинова, 
председател на НАПЖЕБ

Продължава в следващия брой

Припомняме на  читателите, че в 
броевете на вестник „Тишина” през 
миналата година  бяха публикувани 

следните статии: на 27 март 2017 г. -  „Как 
издействахме целеви средства  за  жес-
товите преводачи”; на 16 ноември 2017 
г. - статията „Жестовите преводачи – наш 
проблем и наша грижа”; а на 30 ноември 
същата година - „ Фалшивите новини с 
личен интерес – да не допускаме вредата 
от тях”. В резултат на тези проблемни ста-
тии, СГБ  и  НАПЖЕБ, със съдействието на 
Рая Иванова, адвокат и член на управи-
телния съвет на  асоциацията, предпри-
еха съвместни действия. Беше отправена 
молба към омбудсмана на република 
България, г-жа Мая Манолова, за среща с 
нея, като беше изложен нерешеният каз-
ус за справедливото заплащане  труда  на 
жестовите преводачи. Срещата се състоя 
на 4 декември  миналата година, с екипа 
на омбудсмана, на която обстойно беше 

изложен  този казус с факти и документи. 
На 15 януари т. г. беше получено офи-

циалното становище, подписано лично 
от г-жа  Манолова, в което се проявява 
искрена загриженост за този важен про-
блем, който нарушава правата на глухи-
те хора. В него, между другото, четем: 
„...Във връзка с изложеното, направих 
препоръка до г-н Вълчев, министър на 
народното образование, за внимателно 
разглеждане на поставените въпроси и 
за вземане на всички нужни мерки за га-
рантиране правата на  хората с увреден 
слух и за изпълнение на изискванията  на 
Конвенцията за правата на хората с ув-
реждания…”

В отделна препоръка до г-н Бойко  Бо-

рисов, – министър-председател на Бъл-
гария, се настоява в максимално кратки 
срокове да бъдат предприети действия 
за извършване на необходимите  изме-
нения в нормативната уредба, чрез която 
да се разреши въпросът със адекватно-
то  заплащане на жестовите преводачи 
за предоставените от тях жестомимични 
услуги (жестови преводи) на нуждаещите 
се хора с увреден слух.

В писмото до омбудсмана беше отбе-
лязано, че отлагането на въпроса довеж-
да до сериозно намаление на желаещите 
да бъдат жестови преводачи, което съз-
дава предпоставки за нарушаване пра-
вата на хората с увреден слух и отправих 
предложение да бъде създадена работ-
на група към отговорните министерства, 

която да подготви конкретни предложе-
ния и в която задължително следва да 
участват  и представители на преводачи-
те и на хората с увреден слух. 

„В заключение“, казва се още в писмо-
то на омбудсмана, „ви информирам, че 
в момента не разполагам с повече пра-
вомощия да разреша описаните от вас 
въпроси. Уверявам ви, че в рамките на 
своите правомощия, ще продължавам да 
следя  за максимално ефективното  раз-
решаване на проблемите, при гарантира-
не спазването на правата на гражданите.” 

Ние оставаме с благодарност към про-
явеното разбиране и направените усилия 
от страна на омбудсмана г-жа Мая Мано-
лова и нейния екип за решаване неспра-
ведливото заплащане труда на жестови-
те преводачите в България. И с надежда-
та, че той  ще бъде  решен в най- близко 
време.

Миряна Мошева

Една добра новина

Пише Ви Десислава Кузидова от Поморие. Аз съм 
тежкочуваш човек. Вече няколко години съм секретар 
на териториалната организация. Но имам проблем  - 
не знам жестомимичен език.  Расла съм в среда на чу-
ващи хора, завършила съм гимназия, после учих и зъбо-
техника.

За мен беше изненадващо предложението на члено-
вете на ТО в града да бъда техен секретар. Но и се за-
радвах на доверието и отговорността, които ми бяха 
гласували. Незнанието на жестомимичен език обаче се 
оказа проблем. Можех да чета по устните и така се 
разбирах с човека, с когото комуникирах. Но когато глу-

хите общуваха помежду си - да ги разбера беше труд-
но! Трябваше да ми се повтаря и обяснява отделно.

За моя огромна радост районната организация на 
глухите в Бургас, в лицето на Матилда Чорней и Стоян-
ка Панайотова, организира курс по жестомимичен език. 
Много съм благодарна на всеотдайността и търпение-
то на тези две жени, които не се уморяваха да обясня-
ват, уточняват, да повтарят отново и отново! Вече 
повече от месец, откакто посещавам този курс, и ма-
кар и плахо, се решавам да използвам жестове в разго-
ворите в клуба. И срещам радостта и поощрението на 
хората около мен, които ми казват: „Браво! Най-после!”

Ще завърша с това, че съм повече от убедена, че 
жестомимичният език е необходим. Той улеснява общу-
ването при глухите, позволява  да изразят себе си и е 
богатство, което си заслужава  да бъде изследвано.

Силно се надявам да бъде признат за официален 
език. По този начин и глухите хора ще бъдат третира-
ни като равни с всички останали. 

Нуждата от преводачи е очевидна и належаща. Про-
дължавайте да се борите! Не се отказвайте, защото 
ви подкрепят всички, за които глухотата е съдба!

С уважение: Десислава Кузидова
15.01.2018 г.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ:

ОТЗВУК

Здравейте, скъпи приятели от вестник „Тишина”!
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Проектът „Пазители на сърца. Мисия София”, организи-
ран от iHELP България и списание „Първите седем”, с под-
крепата на Байер България ЕООД като основен партньор, 
както и с помощта на банка ДСК, Vip Security, Domino’s и 
„Музейко”, стартира официално през миналата година. 
Инициативата е от обществено значение има за цел да 
изгради най-голямата мрежа за взаимопомощ в Бълга-
рия, за да подобри качеството на живот на населението 
и да спомогне за създаването на социално-отговорно и 
устойчиво общество.

В рамките на няколко месеца на територията на град 
София ще бъдат обучени 5 000 родители в оказване на 
първа долекарска помощ, като Байер България ще пое-
ме разходите за обучение на семейства в неравностойно 
положение. 

Съюзът на глухите в България също прие поканата 
да участва със свои членове в обучението. В края на 
ноември миналата година в сградата на СГБ в София 
бе проведено първото им обучение. От презентация-
та, представена от Христо Христов, директор на iHELP 
България, разбрахме, че чрез мобилното приложение 
на  iHELP в случай на нужда от спешна помощ, човек ще 
може да уведоми освен националната система за спеш-
ни повиквания към телефон 112, така и своето семейство 
и приятели, а също и обучените  спасители-доброволци, 
намиращи се на близко разстояние, които да се притекат 
и окажат навременна първа помощ до пристигане на ли-
нейката. Инициативата цели да обхване и още български 
градове в близко бъдеще.

Установено е, че при внезапно спиране на сърдечна-
та дейност мозъчните клетки започват да умират след 
3-а минута, а всяка минута забавяне намалява шанса за 

оцеляване с още 10%. Според доклад на Сметната пала-
та, 42% от линейките в столицата пристигат на адреса за 
близо 20 минути, а приложението iHELP предоставя ре-
шение, с което намалява времето за спасяване с до 80 %.

Основната идея зад апликацията е да създава мрежа 
за взаимопомощ и да обединява семейства, приятели, 
доброволци и професионални спасители в случай на 
спешна помощ.  Какво по-добро от това да знаеш, че ви-
наги в радиус от 500 метра се намира човек, който може 
да спаси живота ти!

По време на срещата в СГБ всички желаещи  бяха обу-
чени на основните процедури при реанимация, за  да ста-
нат част от спасителите на iHELP. Резултатът беше успеш-
ното усвояване на теоретични познания и практически 

умения как да се реагира при спешен случай с човек без 
дихателна дейност и сърдечен пулс. Преди всичко е ва-
жно да бъде преодоляно чувството на страх в ситуация, 
в която трябва да бъде спасен човек и от която зависи 
неговият живот. Част от задачите бяха да се направи сър-
дечен масаж на специално предназначени кукли, които 
сигнализират при неправилни действия. Всички усъвър-
шенстваха подходящата стойка и начин, за да бъдат по-
лезни при бъдещ инцидент.

За да научите повече за кампанията, или за самото 
приложение и как работи, последвайте линка: https://
pazitelinasartsa.com

Силвана Павлова

Проект за спасяване на човешки живот

„ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА”

В резултат на зачестилите случаи 
на  телефонни и интернет измами и 
източване на банкови сметки от ПОС 
терминали (банкомати), ръководство-
то на РО на глухите в Ямбол отново 
покани в клуба г-жа Татяна Павлова, 
говорител на МВР в града. На събесед-
ването с г-жа Павлова присъстващите 
съюзни членове бяха запознати с но-
вите схеми за телефонни и интернет 
измами и бяха предупредени да не се 
доверяват и да не приемат в домове-
те си измамници, които се представят 
за социални работници, служители на 
общината или на МВР. 

Г-жа Павлова отговори на поставе-
ните въпроси и обясни за новите схе-
ми за изтегляне на пари от банковите 
сметки и как да се защитят картите за 
теглене на суми от банкомат, като раз-
ясни и схемите, по които измамници 
изпращат вируси, с които заразяват 
телефони, лаптопи и компютри и из-
теглят от тях цялата налична инфор-
мация. Накрая изрично подчерта, че 
в никой случай не трябва да се пре-
доставят лични данни на непознати 
лица, а още по-малко и да се споделят 
в имейли и интернет сайтове.

Живка Димова, 
координатор РО-Ямбол

Как  да  се  
предпазим от 

измамници и крадци

Поради спазването на графиците за провеждане на отчетните събра-
ния на ТО и на РО, дадени от Управителния съвет на СГБ, се налагат про-
мени в графиците на РО-София.

Промените са следните:
За ТО-Първи район – датата ще бъде на 15.02.2018 г. от 18 часа.
За ТО-Втори район – датата ще бъде  на 16.02.2018 г. от 18 часа.
За ТО-Трети район – датата ще бъде на 21.02.2018 г. от 18 часа.
За ТО-Четвърти район – датата ще бъде на 22.02.2018 г. от 18 часа.
За ТО-Пирдоп – датата ще бъде на 03.03.2018 г., събота, от 12 ч.
За ТО-Перник – датата ще бъде на 24.02.2018 г., събота, от 11 ч.
За РО-София отчетното събрание ще бъде на 14.03.2018 г. от 18 ч.

РО-София

Поради  заетост на салоните, в които ще се провеждат отчетни 
събрания, се променя и графикът на събранията в някои ТО, към РО 
Горна Оряховица:

Събранието на ТО-Габрово ще се проведе на 
17 февруари 2018 г. (събота). Остава същият начален час 10.00 ч.

Събранието на ТО-Елена ще се проведе на 
14 февруари 2018 г. (срядя) в клуба на пенсионера, от 9.30 ч.

РО-Горна Оряховица

УТОЧНЕНИЯ:

От близо две години двама души – майка и 
син, са останали единствените живи жители на 
село Върбово. И този факт е достатъчен, за да не 
бъде заличено до момента селото от картата на 
България. Някога с близо 750 жители (официал-
но регистрирани през 1975 г.), сега във Върбово 
живеят само Мария Илчевска, навършила досто-
лепните 86 години и нейният син с увреден слух 
Николай Илчевски. 

Селото е близо до Широка лъка, чийто кмет 
Васил Седянков е взел решение – на тях, както и 
на останалите като тях последни жители в селца-
та Кукувица, Заевици, Гела и Стикъл, да се изпра-
щат продукти на място веднъж седмично заедно 
с най-необходимото.

Само десет години по-късно училището в 
селото опустява – жителите му се пръсват по 
широкия свят да търсят препитанието си. И ма-
кар земята да е върната – вече няма кой да я 
обработва…

Уникалната църква – действащият все още 
храм „Свети Георги”, се поддържа от Николай 
Илчевски. Стенописите са от възрожденско вре-
ме, а първата копка на храма е направена през 
1871 г. и оттогава досега не е реставриран. След 
като бил затворена през 1953 г., Николай, който 
идвал да помага на майка си, решава да я въз-
роди и поддържа: „Постоянно идват туристи да 
отварям да видят църквата. Чудят се как живеем 
тук, но не се оплаквам. Майка ми също е с малка 
пенсия. Брат ми ни помага за дърва за зимата. И 
свързваме двата края. Скучно е, но човек свиква 
на всичко. Имаме телевизор, телефон, ток, вода, 
комуникации…”

Макар вече с напълно увреден слух и скром-
на инвалидна пенсия, Николай днес пише по-
редната си книга и реставрира по уникално кра-
сив начин една стара къща на 120 г. Потомък на 
стар род от зидари и скотовъдци, той е влюбен 
в това каменно поселение, в което човешката 
душевност и изобретателност създават краси-
ва и сурова симфония между човека и приро-
дата. Наясно е, че след майка му и него самия 

Върбово си отива. Но е дълбоко благодарен, че 
Господ ги пази в това райско място, нямащо рав-
но на себе си по хубост.

За себе си споделя: „Бях дълго време журна-
лист, редактор, главен редактор в различни ме-
дии. Май съм един от малкото хора в бранша, 
който е създавал от бял лист (от нула) радио, 
вестник, списание и рекламна агенция…” И е бил 
мениджър в телевизия: „Да познаваш медиите 
отвътре е добре дошло, особено когато имаш 
клиенти, които трябва да вкараш в тези медии. 
Може би именно за това мнозина казват, че съм 
добър специалист по връзки с обществеността, 
(така популярното сега „пиар”). Всъщност, аз се 
смятам за един от многото хора в тази страна, 
които си обичат работата. Толкова я обичам, 
че много пъти съм готов да създавам проекти, 
само заради състезанието – да се види кой е 

по-добър. Често подарявам идеи на хора, които 
не ме познават, но са ми станали симпатични – 
заради начина им на живот или заради нещо 
хубаво, което съм научил за тях. Обикновено 
после ставаме приятели и партньори в бизнеса. 
През зимата пиша книги. Истинската ми награ-
да е, когато ме търсят за автограф. Моите книги: 
„10 приказки, които разтърсиха света” (1992); 
„Ръководство за половозрели безделници” 
(1994, 2005, 2014); „Коляното на стоножката” 
(1996); „500 патагонизма” (1998); „Хубавата Ив 
Анка” (2003); „Пловдив най най най” (2012); 
„Къща от камъни” (2007); „Теория и критика на 
онанизма” и „Металургия на думите” (2013).”

Сполай на такива хора, както казва народът! 
За да я има и България на картата.

Материала подготви Петра Ганчева

Да спасиш цяло село да изчезне от картата
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Преди известно време попаднах на текст от неизвес-
тен автор, посветен на достойните хора. В него се каз-
ваше, че „…Те правят повече грешки, страдат повече, 
по-рядко контактуват и по-тежко преживяват неуспехи-
те. Но всеки път, когато се опарят, стават все по-съвър-
шени и по-силни. И отново започват всичко отначало. 
Чужди са им стереотипите на съвременното общество. 
Невъзможно е да им се наложи нечие мнение. Отлича-
ват се с харизма, имат жив ум, и дълбок поглед, в ъгъл-
чето на който проницателните ще забележат скрита 
тъга…”

Докато четях редовете, си помислих, че напълно от-
говарят на портрета на един наистина достоен човек, с 
който имах честта да се запозная в далечната вече 2006 
г. Тогава, докато снимах от сцената туристите на съюз-
ния туристически събор в Шипково, видях на преден 
план един мъж без ръце да... снима с фотоапарат. Сля-
зох при него и поисках да се запознаем. По време на 
разговора ни научих и че е с увреден слух, от Смолян. 
Представи се като Цветан Маджаров…

Изминаха 2 години от тази среща и един ден попад-
нах на страхотен разказ за него, написан от Нели Томова 
в онлайн изданието „Е-вестник.бг.” Под разказа имаше 
много и все положителни коментари, от които се изкуша-
вам да цитирам само един от тях: „Познавам Цветан цял 
живот - невероятен човек е! Отдавна се е преборил с не-
дъга си – на каква цена, само той си знае. Не допуска да 
го съжаляват, напротив, той съжалява двуръките, дето и 
двете им ръце са леви, сърцето злобно и умът мързелив. 
Не подминава просяк, без да пусне милостиня. Всичко, 
което ние можем с двете си длани и десетте си пръста, 
го може и той, дори някои неща ги върши по-добре. До-
казателство е цялото му битие. Живее сам и се справя 
отлично с домакинската работа. Домът му е отворен за 
всички, независимо, че безсърдечни зложелатели поня-
кога злоупотребяват с гостоприемството и добрината му. 
Годините, пропити с преживяна болка, не са озлобили ду-
шата му, нещастието не го е увълчило. За всички паднали 
духом,той е яркият пример за подражание. Негови са ду-
мите: „Не е страшно без ръце и крака, най-страшно е да е 
ампутирана душата ти!”

По-късно, през 2015 година, бТВ и Нова ТВ излъчи-
ха емисии, в които отправиха призив да се помогне на 
Цветан да събере средства за нов слухов апарат, тъй като 
слухът му силно намалял, като се откупуват снимките му. 
Първа на този апел откликва Венера Аръчкова, замест-
ник кмет на Смолян, която купува 130 негови снимки, 
запечатали мигове от Роженския събор и други знакови 
събития, преминали под патронажа на общината. А през 
декември 2016 г. Цветан, заедно с 14-годишния Миро-
слав Бекяров, страдащ от детска церебрална парализа, 
откриват благотворителна фотоизложба в залата „Петър 
Стайков” в Смолян, като фотосите, изложени от Цветан 
Маджаров, представяха историята на Смолян и Родопите 
през последните няколко десетилетия, а тези на Миро-
слав показваха  красиви пейзажи. Но тези, които дейст-
вително помогнаха на Цветан, бяха хората от фирма „Фо-
нио” в Пловдив -  подариха му нов слухов апарат… 

Разказвам това, за да покажа достойнството, с което 
Цветан Маджаров беше решил да се бори, без да бъде на 
никого в тежест дори на най-близките си хора. Той просто 
пожела и го направи – да изкарва честно и почтено, със 
собствения си труд, необходимите му средства за новия 
слухов апарат и за прехраната си. От около 3 години Цецо, 
както го наричат свойски в родния Смолян, ползва за рабо-
тата си професионален фотоапарат, лентов „Канон”, пода-
рен му от Симеон Сакскобургготски и светкавица към него, 
също дарена - от бившия президент Георги Първанов. А 
иначе дотогава Цецо беше сменил над 15 модела фотоапа-
рати. С тях е създал над 80 000 снимки! И вече няма място, 
където да съхранява заснетите над 1 300 филма... Всичко, 
което припечели, дава за нови филми, защото предпочита 
лентовите фотоапарати, не модерните днес цифрови. 

Докато пътува из Смолянския регион и родината, Цецо 
се запознава с много хора, с които се гордее. В колекцията 
му има снимки на бивши и настоящи политици, писатели, 
хора на изкуството, фолкпевици, посланици – между тях на 

премиера Бойко Борисов, Соломон Паси, дуетът Стунджи 
и Елица, Веселин Маринов, Йълдъз Ибрахимова и дъще-
ря й, Лили Иванова и др. На един от Орфеевите празници, 

Йълдъз Ибрахимова поискала да я снима с дъщеря й. Той 
видял, че детето се плаши от вида на отрязаните му ръце и 
му разказал как намерил на улицата една писалка и я взел. 
Тя обаче гръмнала в ръцете му и така останал без ръце. Но 
всъщност истината е по-различна – през далечната 1981 
г., когато бил на 40 години, работел с миньорска бригада в 
тунели, които се ползвали за водносиловия път от Доспат 
до Девин. На един от обектите имало оставени на съхра-
нение детонатори. Няколко от тях паднали в снега. Цецо ги 
извадил и прибрал, за да ги взриви на другия ден, тъй като 
били опасни. И понеже нямал кибрит или запалка, някой 
му подал запалена цигара, с която да възпламени фити-
ла. При опирането на цигарата във фитила едно въгленче 
попаднало в чашката с барут и… последвал взрив, който 
буквално изхвърлил Цветан на метри, откъснал двете му 
ръце и заслепил очите. Откарали го в болницата в Девин, 
където го оперирали. След махането на превръзките виж-
дал само с едното око, а с другото – светли петна. За два 
месеца успял да се възстанови почти напълно, благода-
рение на всеотдайната помощ на лекарите. И още там, в 
болницата, почнал да прави опити да се храни сам. А по-
сле, с помощта на специални куки, сменял касетките на ка-
сетофона и пробвал да върши елементарни неща. В София 
му направили протези, които не му свършили работа. В на-
чалото се срамувал от вида на ръцете си, но с течение на 
времето свикнал и лека-полека започнал живота си отна-
чало. С безброй опити и повторения на движенията се на-
учил да се бръсне сам, даже на 40-ия ден след злополуката 
пак сам докарал колата си на преглед в Смолян. И все още 
шофира доста добре. Започнал и отново да снима, а кога-
то се налагало – ставал и строител, правел заварки (имал 
втора степен като заварчик), даже ползвал и бормашината 
без допълнителни приспособления. Научил се да завива 
болтове с отвертката, като я държал в устата си, а с ръцете 
си я въртял. Освен всичко друго, започнал и да се катери 
по скалите със специално изработени приспособления 
(по-късно някой ги откраднал - интересно защо!), да оби-
каля из пещерите; няколко пъти е скачалл с бънджи... И 
никога не се страхувал да опита нещо ново!

До ден днешен Цецо не може да си представи, че ще 
легне някъде и ще чака друг да се грижи за него: „С това, 
което правя, искам да докажа на всички хора със сходна 
на моята съдба, че и без ръце може, и без крака. Слепо-
тата е лоша, но дори и слепите хора работят. Не може без 
воля! Човек трябва да знае, че ако няма воля, не може да 
постигне нищо.”

Разказах за Цветан Маджаров, защото неговият жи-
вот наистина е пример не само за кураж и воля – той е 
и вдъхновение, и извор на надежда, на вяра. Както казва 
народът: „Дай Боже повече такива несломими хора!”

Петра Ганчева

СРЕЩИ С НЕВЕРОЯТНИ ХОРА, КОИТО ПОЗНАВАМЕ 

ПРИМЕР ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ И ВОЛЯ

На изложбата с Мирослав

С Венера Аръчкова

В емисията на „Нова“

Цветан в Доспат

Цветан в Шипково
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И през тази година Съюзът на глухите в България ще 
представи най- добри условия за прекрасен летен отдих 
на своите членове.

Почивните бази на  СГБ – хотел „Тишина” в Примор-
ско, хотел „Старозагорски минерални бани”, хотел „Сту-
денец” до гр. Пловдив, в Родопите и туристическа база 
„Албатрос”, близо до местността „Галата” край Варна, ще 
приемат своите гости обновени, след направени сериоз-
ни ремонтни работи.

 В указанията, изпратени до  районните организации 
на глухите по места, са определени графиците и цените 
за почивка.

Важното през тази година е, че всички бази предлагат  
храна за своите гости на нормални цени. А цената за но-
щувка не е променяна от близо 10 години.  С това  Съюз-
ът на глухите в България се старае да облекчи и без това 
тежкото положение на нашите членове.

През тази година организираме две извънредни сме-
ни – по 5 лева на човек за нощувка (плюс 1 лев курортен 
фонд) през месеците юни и септември в хотел „Тишина“.

Възползвайте се от тези възможности  да отдъхнете на 
море, на планина или до минерални бани!

ЦЕНИ В ХОТЕЛИТЕ НА СГБ ЗА СЕЗОН 2018 г.:
Извън-
редна 
смяна

Не акти-
вен сезон

Активен 
сезон

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

6 лв.
 с вкл. кф

12 лв.
 с вкл. кф

13 лв.
 с вкл. кф

Цена за легло в 
двойна стая в хотел 
„СЗМБ”, „Студенец” 
и „Албатрос”

-------- 9 лв.
без кф

10 лв.
без кф

Цена за апартамент 
в хотел „Тишина” в 
Приморско

24 лв.
с вкл. кф

47 лв.
 с вкл. кф

52 лв.
с вкл. кф

- За деца до 2 годишна възраст – безплатно, не ползват 
легло.

-За деца от 2 до 12 годишна възраст – в Хотел „Тишина”  
в Приморско –10 лв. с включен курортен фонд (кф).  За 
другите три хотела – 7 лв.

 - За организационни мероприятия – за нощувка в хо-

тел „Тишина” 14 лв. с вкл. кф.
- За храна -  пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) – 

17 лв. в хотел „Тишина” на блок маса.
- За храна -  пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) – 

16 лв. в хотел „СЗМБ” и в хотел „Студенец”.
-  За храна в хотел „Тишина” в Приморско на база ОЛ 

ИН КЛУЗИВ  – 25 лв.
- Храната се заплаща в хотела след направена заявка 

за различния тип хранене.
- Курортният фонд (кф) за хотел „Тишина” в Приморско 

е включен в цената.
- За другите три хотелски бази се заплаща курортен 

фонд допълнително при настаняване. Той е различен за 
всяка община.

- За хотел „Тишина” -  желаещите да почиват изпращат 
сумата за нощувка по банков път –

гр. Приморско,
ФИШ 1 ЕООД
IBNA BG 53FINV91501016258375
BIC  на банката FINVBGSF
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
 и чак след получаване на копие от платежното нареж-

дане ще се извършва регистрацията.
За извънредните смени, и смените в неактивния се-

зон, при записване трябва да се заявяват най-малко се-
дем нощувки,  а за смените в активния сезон – най-малко 
десет нощувки.

Резервации се приемат единствено в РО на глухите.

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ ПРЕЗ 2018 г.:

1-ва смяна извънредна 10.06 - 20 .06
2-ра смяна неактивен сезон 21.06 - 30 .06
3-та смяна

активен сезон

01 .07 - 10.07
4-та смяна 11.07 - 20:07
5-та смяна 21.07 - 30.07
6-та смяна 31.07 - 09.08
7-ма смяна 10.08 - 19.08
8-ма смяна 20.08 - 29.08
9-та смяна неактивен сезон 30.08 - 08.09
10-та смяна извънредна 09.09 - 18.09

СпектърСпектърСпектърСпектърСпектърСпектър

Отговор от бр. 1

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

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

1,2. Френски писател (1802–1870 г.),  „Тримата мускетари”. 2,3. Остра 
психоза, изблик на силна лудост. 3,4. Игрище за тенис. 4,5. Звено от 
гъсенична лента. 5,6. Парниково цвете  с едри бели цветове. 6,7. Герой 
на Жан Молиер от комедията „Училище за жени”. 7,8. Героиня от операта 
„Палячо” на Леонкавало. 8,9. Столицата на Йемен. 9,10. Тегло на стока без 
опаковката. 10,11. Възпалителен процес на ухото. 11,12. Героиня на Галина 
Николова от романа „Битка по пътя”.12,13. Наш скулптор (1914–1996 г.). 
13,14. Препарат за измиване на прибори за хранене. 14,15. Дневна граблива 
птица. 15,16. Помощна теорема в математиката, която служи за доказване 
на други теореми. 16,17. Бог на любовта в древногръцката митология. 17,18. 
Благоухаещо южно растение с жълти цветове. 18,19. Пръстеновиден коралов 
остров. 19,20. Пъстроперест папагал. 

Съставил: Иван Манчев

Лято - 2018 вече ни очаква

СУДОКУ

ВКУСНО

ЗИГ-ЗАГ

ПЪРЖОЛИ С ГЪБИ И 
КАШКАВАЛ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
6 броя пържоли, 250 гр. гъби /каквито пред-

почитате/, 2 яйца,  100 гр. кашкавал, 1 с.л. кра-

ве масло и олио за пържене на пържолите, 
2 с.л. брашно, 1 чаена лъжичка черен пипер, 
1 чаена лъжичка оцет,  сол на вкус

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Изчистваме гъбите и ги оставяме да постоят 

в 500 мл. вода с лъжичка оцет за 15 минути. 
След това ги изваждаме, отцеждаме ги, и ги 
задушаваме в маслото.  

 Начукваме пържолите и правим по някол-
ко нареза по края, за да не се огъват докато се 
пържат. Овкусяваме ги  с черния пипер и сол на 
вкус. Овалваме ги в брашното и ги изпържваме 
на тих огън в олиото. След това подреждаме 
готовите пържоли в тава. 

 Смесваме задушените гъби, предварител-
но настъргания кашкавал  и разбитите яйца. 
Получената смес  изсипваме върху пържолите, 
и запичаме ястието в предварително загрята 
фурна на 180-200 градуса за 5 минути, докато 
кашкавалът се разтопи.

КЕБАП 
С ПАТЛАДЖАНИ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
1 кг. месо /свинско, телешко, овнешко, пи-

лешко/, 125 гр. краве масло, 1 кг. патладжани, 

1 супена лъжица брашно, 1 чаена чаша прясно 
мляко, черен пипер.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
 Месото се нарязва на хапки  и са задушава в 

половината масло и вода, докато омекне.
Патладжаните се опичат, обелват и смилат 

на пюре. 
В останалото масло се запържва брашното, 

прибавя се пюрето от патладжаните, осолява 
се, добавя се млякото, и  се 
бърка за да се получи сред-
но гъсто пюре. 

Изсипва се в красиво 
плато,  отгоре се нареж-
да месото. 

Поръсва се с чер-
ния пипер и се сервира. 
Може да се поръси и със 
свеж магданоз.

Стефка Владимирова


