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ОТЧЕТНАТА  КАМПАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ Е В РАЗГАРА СИ

За първи път от много години 
насам в нашите териториални 
организации отчетната кампа-
ния преминава с толкова и ак-
тивност  и привързаност към 
проблемите и задачите на съюза 
ни. Да! 

Времето ли е такова, или орга-
низацията ни днес е по-обединя-
ваща и силна?  Второто може би 
е по-вярно, защото  за първи път 
и във вестник „Тишина” са тол-
кова много кореспонденциите 
от нашите сътрудници, които ни 
пишат за събранията в територи-
алните ни организации.

 Явно - във всеки град и във 
всяко кътче на страната ни, днес 
се говори за глухите хора.Говорят 
хилядите от нас, които в своята, 

макар и „малка” организация, 
имат силата и желанието да про-
менят живота.

 Всъщност – каква по-голяма 
сила от това? И – в коя друга ор-
ганизация днес е така?

А събранията в ТО продъл-
жават -  и утре и в други ден и в 
следващите дни. Ние искаме да 

пишем за всички, уважаеми чи-
татели. Пишете ни и вие!

На стр. 4

Международна конференция за бъдещото 
финансиране на човешкия капитал в Европа:  
„Инвестиции в хора – пътят напред“

На 15 и 16 февруари в „София 
Тех Парк” се проведе междуна-
родна конференция за бъдещото 
финансиране на човешкия капи-
тал в Европа: „Инвестиции в хора 
- пътят напред”. Събитието, ор-
ганизирано от Министерството 
на труда и социалната политика 
(МТСП), събра над 400 предста-
вители на институции на ЕС, на-
ционални, регионални, местни 
публични органи, социални ор-
ганизации на гражданското об-
щество, академични среди и др. 
Сред участниците в конференци-
ята бе и г-н Николай Нинов, пред-
седател на СГБ. 

Този международен форум 
(един от поредицата събития, 
планирани в календара на бъл-
гарското председателство на Съ-
вета на Европейския съюз) е пър-
вият у нас, на който бе осигурен 
превод на български жестов език 
и на „Жестуно” (международ-
ният жестов език). Това се осъ-
ществи благодарение на органи-
зационния екип на домакина на 
събитието – МТСП, което потърси 
съдействие от НАПЖЕБ. Така на-
ред с преводачите на английски 

и френски езици, конференцията 
предостави превод на български 
жестов език и „Жестуно”, като по 
този начин осигури достъп до ин-
формацията за хората със слухо-
ви увреждания у нас и в чужбина, 
проявили интерес към темата на 
събитието. Жестовите превода-
чи, взели участие в конференци-
ята бяха Мария Каварджикова, 
Милена Гъркова-Калинова, Ели 
Захариева и Камелия Ангелова.

Продължава на стр.3

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

ДА СИ ПОДАРИШ… СЛУХОВ АПАРАТ
Един разказ на един млад човек ви предлагаме  да прочетете в 

този брой. Разказ за нещата от живота, каквито са. И които, макар 
и трудни, ни правят толкова силни!

Да си подариш за някой празник  слухов апарат, вместо лека 
кола…Ей, каква ли е волята ни за това?

Прочетете днес  - на стр.7   - необичайният, но толкова истински 
отговор на един млад мъж  с увреден слух. 

 Пишете ни после.  Сигурно е, че още толкова много може да 
говорим за себе си!

ДОКЪДЕ СТИГНА РЕФОРМАТА В ТЕЛК?
Липса на единно виждане за промените около медицинската 

експертиза показаха и този път управляващите по време на об-
съждането на концепцията за реформи в експертизата на работос-
пособността.

 На 22 февруари се състоя поредното съвместното заседание на 
Комисията по здравеопазване и Комисията по труда, социалната и 
демографската политика за обсъждане на концепцията, 

В крайна сметка депутатите поредно не взеха решение дали 
приемат предложения модел, за да продължи той по-нататък към 
пленарна зала.

На стр. 6 четете за дебатите по проблема, както и изказването 
д-р Боряна Холевич, председател на 

Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София

През онази далечна 1878 година се случва чудото за хиляди и се 
сбъдва мечтата на велики личности като Левски, Ботев, Каравелов и 
десетки други смели българи, борещи се за благото на народа ни, 
за свободата ни и правото на избор. Ако не бяха те и техните храбри 
дела, днес нищо нямаше да бъде същото. 

И нека в този ден да не забравяме, че нищо не е невъзможно и ние  
сме способни да направим от България идеалната страна или поне 
тази, за която мечтаем.Страната, с която винаги и във всеки един мо-
мент, ще можем  да се гордеем!

 Честит Трети март 
на всички българи!

140 ГОДИНИ ОТ СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

3 март 
и ние
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На 18 февруари т. г. попаднах на ре-
портаж на ТВ „Алфа” с Ашод Дерандо-
нян, председател на фондация „Заслу-
шай се”. Репортажът беше със заглавие 
„НПО скандализира: Третият пол вече 
съществува” и в него председателят на 
„Заслушай се”  изразява в ефир под-
крепата си за Истанбулската конвен-
ция (ИК).

Факт, че на 5 февруари т. г., ден пре-
ди срещата в Народното събрание с 
представителите на всички организа-
ции на и за хора с увреден слух във 
връзка с определянето на състава на 
работната група за узаконяването на 
българския жестов език, фондация 
„Заслушай се” заедно с още 45 НПО 
(неправителствени организации) в 
общо писмо, подписано от тях, се 
обяви срещу призива на президента 
Радев да не се ратифицира ИК. 

А на самата среща (репортаж за нея 
имаше както във вестник „Тишина”, 
така и в емисия на Специализирано-
то предаване за хора с увреден слух), 
Ашод Дерандонян отправи настой-
чиво искане в работната група да се 
включат експерти от чужбина. В отго-
вор заместник председателят на СГБ 
Диян Демиров категорично му заяви: 
„Най-малкото от експерти с чуждес-
транен произход и чуждестранни по-
знания имаме нужда – те може само 
изкуствено или комерсиално да се оп-
итат да внедряват тук жестов език.” 

Разказвам всичко това, защото има 
косвена връзка между настойчивото 
искане на Дерандонян за включването 
на чужди експерти в групата и тексто-
вете на ИК, които са написани на ан-
глийски и непрофесионално преведе-
ни на български. Въпросната конвен-
ция в оригиналното си съдържание е 
приемлива за подписалите я държави, 
но е абсолютно непригодна за ситуаци-
ята в България. И, което е не по-малко 
важно: съзнателно се премълчава фа-
ктът, че Република България през 1979 
година е ратифицирала Конвенцията 
на ООН срещу насилието над жени във 
всичките му форми, заедно с други 200 
държави! В тази връзка, искането на 
Дерандонян за включването на чужди 
експерти говори за несъобразяването 
му с конкретиката на българския жес-
тов език, която няма нищо общо с дру-
гите жестови езици по света.

Броени дни след този репортаж 
Ашод Дерандонян написа едно „Отво-
рено писмо”, изпратено с общ имейл 
до близо 70 души, сред които Нико-
лай Нинов, председател на СГБ, пред-
ставители на организациите на и за 
хора с увреден слух, присъствали на 
срещата в Народното събрание и др. 
Парадоксалното в случая е, че писмо-
то е ОТГОВОР, цитирам: „От името на 
работната група към Обществения съ-
вет към Комисията по взаимодействие 
с неправителствените организации 
и  жалбите на гражданите искаме да 
отговорим на писмото на г-н Нинов 
(председател на Съюза на глухите в 
България) във връзка с предложението 
за промяна на Конституцията на Репу-
блика България.” Пита се  в задачата 
защо писмото, което е изпратено от 
личната му поща (не от тази на коми-
сията или поне на работната група!), е 
в множествено число, от името на ра-
ботната група? И дали всички в коми-
сията, обществения съвет и работната 
група са запознати с текста на това пис-
мо?

Продължавам нататък - още в на-
чалото акцентът е поставен в обиден 

за глухите хора аспект – Дерандонян 
ги обявява за… малцинство! Цитирам 
дословно: „…В България съжителстват 
редица езикови малцинства, чиито 
езици не са включени в Конституция-
та, поради което искаме да отправим 
молба за проучване на вижданията на 
представители на различни парламен-
тарни групи относно предложението 
за промяна на чл. 3 в Конституцията, 
за да получат глухите хора реална пре-
ценка дали това е възможно и дали е 
най-доброто решение за осигуряване-
то на официален статут на българския 
жестов език…”

Недопустимо е публично да се 
обиждат безнаказано глухите хора, 
обявявайки ги за малцинство! Непо-
знаването на смисъла на думите в бъл-
гарския език някой прекрасен ден ще 
вкара в голяма беля Дерандонян, тъй 
като все още в България няма точна 
дефиниция на определението „на-
ционално малцинство” – единствено 
с решение на Конституционния съд е 
прието, че страната подкрепя Рамко-
вата конвенция на Съвета на Европа, 
в която се визират точно исторически 
създадените национални малцин-
ства, а не кои да са етнически и/или 

религиозни малцинства (справка в Уи-
кипедия)! А според тълковния речник 
значението на думата „малцинство” 
е: „Етническа група в дадена държа-
ва, която се различава от основното 
население по произход, религия, език 
и др.” А хората с увреден слух в стра-
ната са преди всичко български граж-
дани, равнопоставени, съгласно кон-
ституцията, с останалите граждани! И 
единствено липсата на слух обуславя 
уникалността на техния език, с който 
общуват – жестовия. Нещо, което Де-
рандонян го знае много добре.

Вторият аспект в това „отворено 
писмо” е настойчивото искане на Де-
рандонян за включването на чужди 
експерти в работната група, като пов-
торно обижда, при това съзнателно, 
организациите на и за хора с увреден 
слух: „Също така, големият брой ор-
ганизации за и на хора с увреден слух 
свидетелства за липсата на доверие на 
глухите хора към организациите.” 

Тези над 70 души, до които е изпра-
тено писмото, едва ли знаят, че в края 
на срещата на 6 февруари на госпо-
дина му беше ясно обяснено защо не 
може да се включват не само чужди, 

а въобще експерти в работната група 
(която, все пак, е работна, а не екс-
пертна група!). И въпреки това, в пис-
мото отново настоява за включването 
им, което е израз на явно неуважение 
към представителите на организации-
те на и за хора с увреден слух, защото 
по този начин той дава да се разбере, 
че ги счита за некомпетентни. И, кое-
то е по-лошо – поражда и съмнения: 
дали пък не дал обещание, изразено 
в парични еквиваленти, на въпросните 
експерти…

Третият акцент в писмото е нелепото 
твърдение на Дерандонян, че анкетата 
за узаконяването на жестовия език и 
социологическото проучване, подпо-
могнато от експерти в Софийския уни-
верситет, са извършени от Съюза на 
глухите в България. Публично, при това 
онлайн, беше оповестено, че анкетата 
е на фондация „Глухи без граници” 
(нещо което самият той потвърждава 
малко по-натам в писмото си и така си 
противоречи сам!). На всичко отгоре, с 
цялата си наглост Дерандонян заявява, 
че понеже инструкциите „били показа-
ни на жестов език, това прави анкетата 
манипулативна”! Интересното в слу-
чая е, че той, който пише, че анкетата 

е проведена сред глухи хора, които об-
щуват единствено на жестов език, обя-
вява категорично и безапелационно, 
че анкетата е „манипулативна”?!?

Накрая в писмото си Дерандонян 
предлага да се обърне внимание на 
„статията на глух учен от Финландия 
(Марча де Мюлдер), която през 2015 
година прави обстоен преглед на всич-
ки опции за признаване на жестовия 
език в държави от цял свят.” Изключи-
телно любопитна съм да разбера как 
така въпросната Мюлдер е обиколила 
ВСИЧКИ държави в света и е видяла 
с очите си условията във всяка една 
държава (включително и в България), 
че да предлага опции за узаконяване-
то на жестовия език в тях?!? Дори за 
обикновен човек, незапознат с мате-
рията, е повече от ясно, че на практи-
ка това е невъзможно. Именно затова 
правя паралел с криворазбраното тъл-
куване на текстовете от английски в ИК 
и несъобразяването им с ситуацията в 
България, което породи толкова силно 
негативно отношение от мнозинство-
то от българите. Сега по същия начин 
Дерандонян се опитва да манипулира 
мнението на хората, визирайки стано-

вището на финландски учен, нямащ 
си и идея относно законовите разпо-
редби в страната ни и обвързаността 
помежду им, камо ли пък е наясно със 
спецификата и особеностите на бъл-
гарския жестов език. 

Нищо лично към въпросния учен, 
пък бил той и глух, но аз специално 
ще предпочета публично изказаните 
(има ги и онлайн!) становища на глу-
хите евродепутати Адам Коща и Хелга 
Стивънс, които имат предостатъчно 
натрупан опит в областта на жестови-
те езици. В тях се набляга именно на 
конституционното признаване на жес-
товите езици. 

В края на писмото си за пореден път 
Дерандонян манипулативно твърди: 
„Съществуването на жестовия език е 
неоспорим факт, независимо от нали-
чието на научно изследване. Резулта-
тите от цитираното от г-н Нинов научно 
изследване (по обществена поръчка на 
МОН със срок на изпълнение октомври 
2017) не са достъпни нито за глухата, 
нито за научната общност. Не са били 
разгледани и обсъдени, не е била оце-
нена тяхната научна стойност.” 

Най-отговорно заявявам – това е 
явна манипулация, защото, повтарям 
пак – текстът на писмото е изпратен 
до близо 70 души, които се подвеждат 
съзнателно, без дори да са запознати 
с текста на изпратеното становище с 
препоръки до парламента! Дерандо-
нян отлично знае, че не г-н Нинов, а 
фондация „Глухи без граници” прове-
де научно изследване на българския 
жестов език (възложено с цитираната 
по-горе обществена поръчка) – нали 
той публично поиска да се разследва 
как и защо поръчката е възложена на 
фондацията! Що се отнася до непред-
ставените все още резултати от науч-
ното изследване, проведено чрез тази 
обществена поръчка – предстои откри-
то презентиране както на изследване-
то, така и на издадения на база изслед-
ването речник на българския жестов 
език!

С финалното изречение на писмото 
си г-н Дерандонян отново, за пореден 
път, обижда ВСИЧКИ представители на 
организациите на и за хора с увреден 
слух, като настоява за, цитирам дос-
ловно: „Искаме с това писмо да изра-
зим желанието си за взаимна работа с 
всички организации за и на хора с ув-
реден слух, но и да подчертаем за по-
реден път необходимостта от профе-
сионално отношение към проблемите 
на глухите хора...” 

С други думи, според него, до мо-
мента никой от тях не се е отнесъл 
професионално към проблема с уза-
коняването на жестовия език – ма-
кар да бе проведена среща на висо-
ко ниво именно по този проблем и 
макар всичките 12 организации да се 
бяха подписали за конституционно-
то признаване на българския жестов 
език. 

Написах всичко това, за да обърна 
внимание на читателите на вестник 
„Тишина” колко лесно и безнаказано 
могат да бъдат подведени. И то от чо-
век, който уж е радетел за „доброто на 
глухите”. Лично аз не видях и не раз-
брах на кого и как е сторил конкретно 
добро, за което Дерандонян взе един 
куп пари и само той си знае къде са 
отишли. Във всеки случай – не за до-
брото на глухите.

Петра Ганчева

Що е то професионализъм и има 
ли той почва в „Заслушай се”
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Томислав Дончев, заместник министър предсе-
дател, официално откри конференцията; а Мариан 
Тисен, комисар по трудовата заетост, социални въ-
проси и приобщаване, направи видео обръщение 
към участниците на конференцията. 

Пленарните сесии и в двата дни бяха посветени 
на дискусиите относно стратегическото ориентира-
не на финансирането на човешкия капитал в Европа 
– неговата роля в контекста на подновения ангажи-
мент на Европейския съюз за развиване на социал-
ното измерение на Европа в духа на Римската де-
кларация. 

В сесиите участваха Зорница Русинова, замест-
ник министър на МТСП; Майкъл Сервъз, генерален 
директор по заетостта в ЕК; Адриана Сукова-Тоше-
ва, която наскоро пое поста заместник генерален 
директор на генерална дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване” в ЕК; Максим 
Черути от „Бизнес Европа”; Андрей Новаков, евро-
депутат; Детелина Смилкова от „Българска асоциа-
ция за управление на хора” и др.

По време на семинарите участниците бяха групи-
рани в първия ден по следните теми: „Инвестира-
не в политически реформи: връзки с европейския 
семестър”; „Добавената стойност на европейските 
фондове”, „Пътища към заетостта: достъп до работ-
ни места и качествена заетост,ъмодернизация на ус-
лугите и трудова мобилност”, „Справяне с бедността 
и лишенията”. 

През втория ден темите бяха „Учене и работа от-
въд границите: от експеримента до социалната ино-
вация”, „Нови начини за работа: бъдещето на рабо-
тата; баланс между работа и живот”, „Образование, 
обучение и умения: свързване на образованието и 
работата”, „Резултати от изпълнението и партньор-
ство: постигане на по-добри резултати”. Говорители 
в групите по различните теми бяха представители 
на различни европейски и наши институции и орга-
низации. В изказванията често се споменаваше „Ев-
ропейският стълб на социалните права”, приет през 
ноември 2017 г. в Гьотеборг, според който основни-
те ценности, права и социални цели се превръщат 
в ключова рамка за социалната политика на Евро-
пейския съюз. Той определя 20 принципа, които ще 
помогнат за осигуряването на нови и по-ефективни 
права за гражданите. Тези принципи могат да бъдат 
групирани в три категории: равни възможности и 
достъп до трудовия пазар; справедливи условия на 
труд; социална защита и включване.

В рамките на събитието бе отбелязана и 60-го-
дишнината на ЕСФ (Европейския социален фонд), 
който е доказал през годините своето значение на 
ключов инструмент за поддържане на работни мес-
та, помагайки на хората да добият умения, осигуря-
вайки по-справедливи възможности за всички граж-
дани и насърчаване модернизацията на публичната 
администрация.

В края на конференцията бяха направени обоб-
щения и заключителни изказвания от Бисер Пет-
ков, министър на труда и социалната политика и  
Зорница Русинова, заместник министър на МТСП. 
Последваха финални думи и от представителя на 
официалните гости Улрике Нойфанг от Федерално-
то министерство на труда и социалната политика, 
здравеопазването и защитата на потребителя, както 
и от г-жа Адриана Сукова-Тошева, представляваща 
Европейската комисия.

Така завърши работата на международната кон-
ференцията „Инвестиции в хората - пътят напред”, 

представляваща важен ключов момент относно 
стратегическите и програмните аспекти на финанси-
рането в областта на човешкия капитал.

Тази международна конференция ще се запомни 
освен с обсъждането на значимата тема за инвести-
ране в хората, правото им на труд и качествен живот, 
с това, че отговаряше на европейските критерии за 
достъпност като предостави жестов превод, с което 
се спази основното право на достъп до информация 
за глухите хора. 

Ще бъде наистина голям успех за българските 
институции, ако тази тенденция се развие и намери 
приложение и в бъдещи форуми у нас!

Милена Гъркова-Калинова, 
председател на НАПЖЕБ

Международна конференция за бъдещото 
финансиране на човешкия капитал в Европа: 
„Инвестиции в хора – пътят напред“
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ОТЧЕТНАТА  КАМПАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ Е В РАЗГАРА СИ

ТО към РО-Пловдив

Успешна отчетна кампания 

Както всяка година, така и тази годишната отчетна кампания на районната органи-
зация на глухите в Пловдив е към своя край. Във всичките осемнадесет териториални 
организации отчетността премина на високо равнище, с активно участие на членската 
маса и поставянето на болезнени теми на дневен ред. 

Посочиха се слабости и положителни практики в работа на териториалните орга-
низации. Всяка териториална организация сподели своите специфични нужди, при-
теснения, интереси, желания и  активност. Не бяха подминати сериозните проблеми с 
младежката пасивност и се отбеляза, че това е един от основните приоритети за ръко-
водствата по места и на районно ниво. От страна на ръководството на районната орга-
низация се дадоха инструкции за водене  на членския регистър, насоки за успешното 
събиране на членския внос, за текущи нововъведения в законовите разпоредби, както 
и вътрешни съюзни изисквания и нормативи. На хората бяха обяснени изчерпателно 
промените на критериите в социалните помощи, новите възможности и как те да се 
възползват максимално от тях. 

Въпреки изместения по-рано график за отчетния период, въпреки студеното и лошо 
време, събранията преминаха с добра посещаемост. Това говори, че нашите членове се 
интересуват и вълнуват от проблемите в организацията и желаят ръководствата им да 
работят ефективно. Получи се добра обратна връзка с всяко ръководство на територи-
ална организация и с членската маса, което е предпоставка за добра работа на цялата 
районна система и нейното районно ръководство.

Тилка Кайрякова

ТО към РО-Варна

Активност и отговорни предложения
за бъдещето

Годишните събрания на териториалните организации  към варненската районна ор-
ганизация се проведоха по утвърдения от РС на РО график и дневен ред.

Бяха представени отчетите за дейността на организациите през 2017 година, приети 
бяха и  програмите за дейността през настоящата година. Обсъдени бяха и предложе-
нията за изменение и допълнение на Устава на СГБ.

По време на събранията на ТО присъстващите съюзни членове се изказваха по дей-
ността на организациите досега, дадоха предложения за осъществяване на меропри-
ятията през тази година] а също и за отпадане на мандатността на председателите на 
изборните органи. 

Поставиха се въпроси за реда и начина на отпускане помощите по чл. 51 от ППЗИХУ; 
за ползването на почивните бази; за мястото на провеждане на националния туристи-
чески събор, за интеграционните добавки и др. 

Председателят на РО Варна- Диан Демиров отговори изчерпателно и точно на всич-
ки въпроси. И призова членовете на териториалните организации да продължават да 
бъдат по-активни и всеки да дава своя принос  за изпълнението на мероприятията на 
организацията си.

Радка Стойкова, координатор РО-Варна

ТО към РО-Горна Оряховица

Младите хора с увреден слух имат сериозни 
проблеми

По утвърдения график се проведоха от-
четните събрания на градските и терито-
риалните организации в Горна Оряховица, 
Павликени Габрово и Велико Търново към 
районната организация на глухите в Горна 
Оряховица. Събранията преминаха при мно-
го голяма активност от страна на членовете. 

На тях най-обсъжданите теми бяха свър-
зани с промяната на средствата за интегра-
ционни добавки; липсата на работа и стре-
межите на всички членове да имат пълноценен и спокоен живот и добри доходи.

В Горна Оряховица и Габрово членовете, присъстващи на събранията, изживяха не-
забравими моменти, свързани със спомените от отминалите проведени  мероприятия 
на организацията и желанието на всички през да се направят повече и по-добри такива 
през настоящата година. 

Бяха приети плановете за следващия отчетен период; показа се желание да се рабо-
ти активно по места, да се участва масово в републиканските мероприятия. И… отново 
се постави въпросът за работа на младите хора, за тяхното обучение и проблемите, 
свързани с невъзможността им да комуникират свободно с работодатели и бъдещи ко-
леги, с неквалифицираността и слабата грамотност, която притежават.

Относно предложенията за промени в устава на СГБ, в ТО-Велико Търново се оказа, 
че младежите имат претенции върху членството на чуващите хора, които възприемат 
идеите, целите и задачите на СГБ и активно подпомагат тяхното изпълнение. Този въ-
прос – чл. 10 от устава, може би отново трябва да бъде поставен на дневен ред. 

И във връзка с предстоящия семинар на МОСГБ в Пампорово отправям призив към 
всички младежи и девойки с увреден слух: „Млади хора, четете, учете се, питайте, диску-
тирайте, но не изпадайте в състояние на безтегловност! Когато задавате въпроси, подгот-
вете се за това. Истината е, че днешни те младежи не са научени да разсъждават и сами си 
търсят решения, като ползват интернет, където всичко им се поднася уж в готов вид, без 
да четат и асимилират прочетеното, без да осъзнават, че не всичко публикувано е досто-
верно. Отделен въпрос е, че така едва ли успяват да разберат и запомнят прочетеното…

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

 В  ТО Сандански, Петрич и Кюстендил

Добри традиции, но и нови идеи
Събранията на териториалните органи-

зации към РО на глухите-Дупница в Сандан-
ски, Петрич и Кюстендил, се проведоха на 
16 и 17 февруари т. г. по определения дне-
вен ред. 

В отчетните доклади всяка ТО бе отрази-
ла своята дейност през изминалата година, 
а членовете представиха и направени от 
тях програми за дейността през настояща-
та година. И точно  тук, по тази точка, бяха 
най-много изказванията. А въпросите бяха 
как да направим така, че тази година да е 
по-различна и по-интересна от миналата.  
Навсякъде имаше нови и нови предложе-
ния за провеждане на мероприятия. Тради-
циите са хубави, имаме много празници да 
отбелязваме, но защо все по един и същи 
начин?

Така например в ТО-Кюстендил, където 
за празника на пролетта по традиция про-
веждат разходка в местността „Хисарлъка” 
с хапване и пийване, тази година ще напра-
вят изложба от български шевици и плетива 
в клуба на ТО, където ще поканят от сродни 
организации, на които да ги представят. С 
нови и още по-интересни идеи ще бъдат от-
белязани  и другите мероприятия, по повод 
Деня на СГБ - 12 юли; 3 декември и др.

В ТО-Петрич  се похвалиха с новия си 
клуб – малък, но уютен и в центъра на гра-
да, удобен за посещение от всички  члено-
ве.

В ТО-Сандански и ТО-Петрич на отчетни-
те събрания присъства и председателят на РО-Дупница Петър Тричков, който отговори 
на всички въпроси на членовете, отнасящи се за новите промени в ППИЗХУ, бъдещата 
дейност на СГБ през тази година, както и предстоящия туристически събор; първенство-
то по шахмат; националните обучителни семинари и непрекъснатата, постоянна работа 
по привличане на младите хора в съюзната дейност. В ТО-Кюстендил на отчетното съ-
брание присъстваше Горица Милчева, координатора на РО-Дупница. Въпроси имаше 
много и на всички бе даден ясен и изчерпателен отговор.

Хубавото бе, че на тези отчетни събрания се чувстваше желанието и увереността на 
членовете за бъдеща активна дейност.

Горица Милчева, координатор РО-Дупница 

Отчетни събрания 
в ТО-Сливен и ТО-Градска-Ямбол

Общото отчетно събрание на териториалната организация на глухите в Сливен се 
проведе на 15.02.2018 г. в клуба на ТО, а това на градската – на 20 февруари в клуба на 
РО в Ямбол. 

След откриване на събранията и обявяване на дневния ред ръководствата на ТО 
представиха отчетните доклади за дейността през изминалата година и проекто-про-
грамата за настоящата година. 

След това думата беше дадена на присъстващите за изказвания. Поставени бяха въ-
проси, свързани  с промяната на наредбата за интеграционните добавки, инвалидни-
те пенсии, конкурса за Мис и Мистър с пролетен бал, помощите по чл. 51 от ППЗИХУ, 
предстоящия туристически събор и бяха дадени предложения за подобаващо честване 
на националните празници. 

Координаторът на РО отговори на зададените въпроси, а разяснения за предстоящи-
те мероприятия дадоха и членовете на районния съвет. Предложения относно промяна 
на Устава на СГБ не бяха направени. Имаше изказване да се запази изискването и в 
новия устав съюзните членове на СГБ да членуват само в една организация на хора с 
увреждания и да не членуват в други организации на лица с увреден слух.

След приемането на отчетните доклади и програмите за дейността с внесените към 
тях предложения, събранията бяха закрити.

Живка Димова, координатор РО-Ямбол
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Отново е ден за празник. Ден за тежки тра-
пези и пълни чаши с вино. На масата са седна-
ли св. Трифон Зарезан и св. Валентин и спорят 
ли спорят, кой от двамата е по-светец, кой е 

по-достоен за почит и чие е първенството, на 
виното или на любовта. 

На нашата празнична трапеза, която ра-
йонната организация на глухите в Пловдив 
спретна за своите членове в навечерието на 
празника, Нели Саркизова се опита да внесе 
яснота по разпаления спор на вечните съпер-
ници – св. Трифон и св. Валентин: „Трифон 
Зарезан е любим български светец, жизнера-
достен и изпълнен с надежда, покровител на 
винарите и лозарите. Наслаждаваме се на ви-
ното не от днес и не от вчера, а от векове. Още 
преди 5 000 години на територията на днешна 
България се е произвеждало вино. Древните 
траки са боготворели виното и  неговия покро-
вител бог Дионис. И може би затова правенето 
на вино е като свещенодействие и от древ-
ността до наши дни е обвито в тайна, легенди и 
приказност. По Аспарухово време предците ни 
доразвиват наследените тракийски традиции в 
лозарството и винарството и били големи май-
стори в направата на вино. След покръстването  
на българите култът към бог Дионис отмира и 
отстъпва място на св. Трифон. Виното е ели-
ксирът на щастието и любовта, затова често те 
вървят ръка за ръка. Макар, че преклонението 
пред св. Валентин да е със западен привкус, не 
можем да отречем факта, че любовта е необхо-
дима. Ако човек не е бил влюбен нима е живял 
истински?” Ето така Нели Саркизова предста-
ви нестихващия спор между двамата светии 

и даде старт на състезателната част, която се 
състоеше в дегустация на вино. Някои от при-
състващите бяха донесли домашно и купено 
вино, и конкуренцията беше жестока, а  над-
преварата – оспорвана. На финала домашното 
вино на Христо Георгиев изпревари фабрично-
то само с три гласа. Гордият призьор си тръгна 
с уханна луканка и усмихната съпруга. Не за 
пръв път Христо доказва, че не само е добър и 
всеотдаен член на РО Пловдив, но и грижовен 
стопанин и майстор-винар.

Поради ранния час и делничния ден, в 
който отбелязахме празника на виното и лю-
бовта, както и невъзможността да присъстват, 
по-младите членове се събраха на празнична 

трапеза в края на седмицата в уютния ресто-
рант „Даяна” в центъра на града. За да бъде за-
бавна вечерта, младежите си подготвиха про-
грама с игри, викторина и приятни изненади. 
Типично по младежки времето на забавата се 
проточи до малките часове на нощта.

И ще завърша с думите на Нели Саркизова, 
която каза: „Дали св. Трифон е влюбен до уши 
или св. Валентин е пиян от любов, е все едно. 
Раят е за тези, които обичат – независимо дали 
виното или човека до себе си. Виното опива, а 
любовта опиянява! Бъдете живи и здрави, оп-
иянени от любов или от вино, но винаги с огън 
и плам в гърдите!”

Тилка Кайрякова

Опиянени от вино и любов

В  Средното специално училище за ученици с увреден 
слух  „Проф. Дечо Денев“ в София

Февруари – месецът на 
любовта и патриотизма

В  Средното училище за ученици с увреден слух 
„Свети Иван Рилски” в град Търговище

Почит за  Васил Левски – 
Апостолът на свободата

В СУУУС „Свети Иван Рилски” традиционно учениците почитат паметта на Апостола на сво-
бодата Васил Левски с различни  инициативи, които ги приобщават към искрено родолюбие и 
гордост.

145 годишнината от гибелта на Левски тази година бе отбелязана в училището с много прояви 
– във всички клубове по интереси и образование, в които се трудят и възпитават децата ни тук. 

На големия празник всички имаха своето заслужено внимание и признание. Първо бяха  пред-
ставителните изяви на клубовете по проект „Твоят час”. После, в деня на честването, участниците 
в клуба „Светът на тийнейджърите с ръководител Тодорка Димова, припомниха важни  факти от 
живота и делото на Дякона с презентацията „Васил Левски – великият син на България”. Монтаж 
по стихове на български автори с песни за Апостола изпълниха учениците от клуб „Аз пея и тан-
цувам” с ръководител Антония Колева. А талантите на клуб „Детски фантазии” с ръководител 
Недрет Сеидова, представиха творбите си в специална изложба.         

Учениците от клуб „Спорт и здраве” с ръководител Стойчо Стойков се състезаваха по „лъвски 
скок”. Това състезание е  наша стара традиция – тази година бе неговото 19 издание. В различните 
възрастови групи го спечелиха: момчета - Хакан Рейхан – IV клас  и момичета - Никол Миленова 
– VI клас; юноши - Марин Розов - IX клас и девойки – Роза Орлинова VIII клас. 

„Делото на Апостола е непреходно и значимо и ще остане в душата и сърцето на всеки бълга-
рин; неговите идеи са съвременни и модерни. Да бъдем достойни да следваме неговите завети, 
за да осъществим неговите мечти за една просперираща европейска държава!” – призова в об-
ръщението си към учениците директорът на училището Росен Милачков.

Гост на инициативите беше Витан Витов, старши експерт в РУО -  град Търговище, който проче-
те поздравителен адрес от Елка Станчева началник на РУО.

Дияна Минева, главен учител

В нашите училища – дни на родолюбие

В деня на влюбените – 14 февруари, възпи-
тателите от столичното специално училище за 
ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” 
сътвориха вълшебни мигове с музика и игри за 
възпитаниците на училището. В подходящо ук-
расената със сърчица и пъстри балони зала се 
проведе таен избор за „Мис и Мистър Вален-
тин/ка”. Учениците пускаха в специално напра-
вена кутия имената на своите избраници. След 
преброяването на валентинките с имената на 
избраниците, те се подредиха за обща снимка 
за спомен. Празненството продължи с много 
забавни игри и танци.

„Патриотично междучасие” бе наречена 
инициативата, организирана от началните 
учители и слухово-речевите рехабилитатори 
в училището и осъществена на 20 февруари. 
Голямото междучасие бе посветено на родо-
любието и 3 март. Децата отдадоха почит на 
борците за свобода и показаха завидни знания 
и умения по всички дисциплини, както и добри 
познания, свързани с българските традиции и 
фолклор.

Благодарим на всички гости, които уважиха 
нашия празник и на тези, които ни изпратиха 
поздравителни адреси.

До нови срещи!
Публикацията е от фейсбук страницата 

на училището
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Липса на единно виждане за промените 
около медицинската експертиза показаха 
управляващите по време на обсъждането 
на концепцията за реформи в експертиза-
та на работоспособността, състояло се на 
22 февруари. Основната идея в нея е екс-
пертизата да се раздели на две части така, 
че да се ограничи потокът на хората, които 
получават инвалидни пенсии. „Едната част 
ще е за вид и степен за увреждане и тя ще 
се контролира от здравното министерство, 
а втората ще е за работоспособността – за 
нея ще трябва да изградим нова система, 
като тя ще определя възможността хората 
да работят”, обясни министър Бисер Петков. 
Според него това ще помогне на системата 
да работи по-добре и ще намали разходите 
за инвалидни пенсии. на същото мнение е и 
Минчо Коралски, изпълнителен директор на 
Агенцията за хората с увреждане към МТСП: 
„При сегашния модел една медицинска 
комисия слага дамга, че си човек със 100% 
увреждане и ти ставаш несправедливо нати-
рен. А всички филми са пълни с IT-гении на 
инвалидни колички”. На същото мнение се 
оказаха и работодателите в лицето на Васил 
Велев, председател на АИКБ: „Средствата 
за пенсии са нараснали 7 пъти и никой не 
е доволен освен измамниците, трябва да е 

обратното. Трябва да се прави разлика меж-
ду човек с увреждане и неработоспособен 
човек”.

Голяма част от депутатите и хората с ув-
реждания обаче не са на това мнение: „Защо 
трябва да се делят комисиите на две, не е ясен 
крайният ефект”, каза проф. Георги Михай-
лов от левицата. Според колегата му Михаил 
Христов, който е с увреждане, това няма да 
помогне по никакъв начин: „Направете нещо 
за нас, хората с увреждания, срам ме е, че 
съм народен представител, когато отивам да 
им покажа тази концепция!” Според него е 
по-добре да се инвестират 10 млн. лв., за да 
се изгради у нас завод за производство на по-
мощни средства и така да се оптимизират раз-
ходите от 50 млн. лв. за тях на година. „Няма 
нужда фирмите да крадат, защото сега някои 

хора не знаят, че дори имат изписана протеза”, 
заяви още Христов и настоява да се облекчи и 
административния режим за придобиване на 
помощи от хората с увреждания. „Сега трябва 
да вземат 3 документа, за да получат 40 лева и 
казвате, че сте улеснили административно хо-
рата с увреждания“, възкликна депутатът. Спо-
ред Обединени патриоти пък смисълът е ТЕЛК 
да работят по-бързо и протезите да се правят 
в България, а не да се внасят.

Представителите на хората с увреждания 
бяха също с различни становища: „Говоря от 
името на 150 000 българи, апелирам дебата да 
продължи, тъй като темата е много сериозна, 
комплексна и трябва да говорим по нея. Оп-
итите за бързи решения ще бъдат погрешни”, 
заяви Васил Долапчиев, председател на Съюза 
на слепите в България. Според него промяна-

та, която предлага социалното министерство 
ще доведе до отнемане на права на инвали-
дите. Той не е съгласен и с обвиненията на 
властите, че броят на хората с увреждания е 
прекалено голям, защото има много мними 
инвалиди: „Една от главните причини за на-
растване на хората с увреждания е развитието 
на медицината, защото тя забавя леталния из-
ход от определени заболявания”, обясни той. 
Срещу предлаганите промени се обяви и Ад-
риана Стоименова, заместник председател на 
Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждания към МС и изпълнителен директор 
на Центъра за психологически изследвания. 
Според нея „НОИ няма работа при оценката на 
работоспособността, а проблем със спирането 
на инвалидните пенсии ще се появи, защото у 
нас хората с увреждания няма къде да работят. 
Спекулация е, че има толкова голямо нараства-
не на разходите за инвалидни пенсии”, кате-
горична беше тя и добави: „Цифрите са несъ-
поставими – през 2000 г. минималната заплата 
беше 90 лв., а сега е 510 лв.” На същото мнение 
е и председателят на социалната комисия д-р 
Хасан Адемов, който дори отправи забележка 
към социалния министър за тази неточност.

Промените няма да решат проблемите 
на хората с увреждания, а ще ги усложнят, 
смятат и лекарите: „Работоспособността им 
зависи от много фактори, а експертизата 
трябва да определя вредните условия на-
пример за един епилептик да не е шофьор 
в автобус”, каза д-р Боряна Холевич, предсе-
дател на Сдружение на лекарите от ТЕЛК-Со-
фия. Според нея единственото спасение е 
повишаване на контрола чрез въвеждане на 
единна електронна система. 

В крайна сметка депутатите не взеха реше-
ние дали приемат предложения модел, за да 
продължи той по-нататък към пленарна зала.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по материали от 

интернет

Без единно мнение за промените в ТЕЛК

Разделянето на медицинската експерти-
за от социалната и професионалната, както 
и промяната в терминологията е в центъра 
на т.нар. „реформа”, като това се дефини-
ра, едва ли не като „златен ключ”, който 
ще реши всички проблеми на хората с ув-
реждания. Излиза, че хората с увреждания, 
след като преминат през бъдещите коми-
сии, няма да имат потребност от инвалидна 
пенсия защото държавата ще се погрижи да 
си намерят работа и да се интегрират в об-
ществото. В предложената реформа няма и 
дума за всички останали сериозни пробле-
ми, съпътстващи тези процеси.

Идеята за ограничаване или отнемане 
на правото на пенсия в случаите, когато 
хората с увреждания получават доходи 
от трудова дейност е в противоречие с 
основни закони. В Конституцията на Ре-
публика България, правото на пенсия, при 
възникване на определени обстоятелства, 
предвидени в Закона за пенсиите, е га-
рантирано като вид осигурително право, 
без упражняването му да е поставено в 
зависимост от упражняването на друго 
основно право, каквото е правото на труд. 
При настъпване на определени условия, 
правото на пенсия възниква в цялото свое 

съдържание, включително от гледище на 
размера на дължимата пенсия. В Консти-
туцията не се съдържа никакво основа-
ние, което да оправдава каквото и да било 
ограничение на правото да получаване на 
пенсия при възникване на условията ,оп-
ределени в Закона за пенсиите. Правото 
на обществено осигуряване е отделно 
конституционно право и се гарантира и за-
щитава от Конституцията самостоятелно, 
както и правото на труд. Упражняването 
на всяко от тези права не е поставено в 
зависимост от упражняването на другото.

Подобен казус е разглеждан от Консти-
туционния съд през 1997 г. и решението 
е обнародвано в ДВ бр.89 от 07.10.1997. 
Разделянето на системата за оценка на ув-
режданията влиза в противоречие с моде-
ла на Международната класификация на 
човешкото функциониране, увреждания-
та и здравето/ICF/ на Световната здравна 
организация, приета през 2001 г. от всич-
ки държави, членки на ООН, която опре-
деля увреждането като комплексен фено-
мен и съчетава медицинския и социалния 
подход в една концепция и следва да се 
извърши едновременно от мултидисци-
плинарен експертен екип.

Идеята да бъдат лишени лицата с инва-
лидни пенсии от правото да упражняват 
трудова дейност противоречи и на чл.4 
т.4 от Конвенцията за правата на хората 
с увреждания , ратифицирана със закон, 
приет от 41-то Народно събрание на 26. 
01. 2012 г, в сила в РБ от 21. 04. 2012 г., 
която забранява да бъдат ограничавани 
или суспендирани вече признати или съ-
ществуващи права на хора с увреждания 
при действието на Конвенцията или, още 
по-малко, в изпълнение на същата.

Несъмнено е налице конфликт на инте-
реси при идеята степента на трайно нама-
лената работоспособност и отпускането 
на инвалидни пенсии, да се извършва от 
комисия на НОИ. В случая борбата с т. нар. 
„фалшиви“ инвалидни пенсии е от ком-
петентността на прокуратурата, а не е от 
компетентност на МТСП, НОИ и МЗ, Полу-
чава се дублиране на функции по контрол 

и дублиране на заетите в администрации-
те, които извършват една и съща дейност. 
Само този аргумент показва, че е непра-
вилно предварително да се определят ин-
валидните пенсии като „фалшиви“ от не-
овластени административни структури и 
по тази причина да се отнемат придобити 
права за инвалидни пенсии на хората с ув-
реждания. На НОИ са предоставени пра-
вомощия да отпускат пенсии при предста-
вяне на необходимите документи за това, 
а не да създават комисии с разследващи 
функции, които да преценяват остатъчна-
та работоспособност и тя отговаря ли на 
изискванията за отпускане на инвалидни 
пенсии. В случая, чрез тези нови комисии 
се цели да се създадат законови пречки 
за отпускане на инвалидни пенсии, като 
правото на хората с увреждания да зависи 
от субективно оценяване и неясни крите-
рии, които не се определят от степента на 
увреждането, а от съмнения и предполо-
жения на човешкия фактор, поставен в 
зависимост от стратегии на НОИ. Това е 
погазване на законови принципи.

Сдружението на лекарите от ТЕЛК – Со-
фия излиза със следните предложения за 
реформа:

- ТЕЛК не би трябвало да определя 
процент „намалена работоспособност”, 
а процент „вид и степен на увреждане” 
и да посочва противопоказаните условия 
на труд, които биха влошили здравослов-
ното състояние на лицето. Това в никакъв 
случай обаче нe би трябвало да води до 
отнемане на инвалидната пенсия.

- Засилване на контрола с наличния 
ресурс чрез преразглеждане функциите 
на картотеките за медицински експертни 
досиета в посока работещите там лекари, 
със стаж и опит в експертизата, да оказват 
допълнителен контрол и да имат право да 
обжалват експертните решения.

- Преразглеждане на Наредбата за ме-
дицинска експертиза на работоспособ-
ността, включително сроковете на инва-
лидизиране като се даде възможност за 
определяне на пожизнен срок за заболя-
вания и състояния при които не се очаква 

подобрение, изключване от наредбата на 
състояния които реално не водят до инва-
лидизиране и завишаване на процентите 
при сериозни заболявания и тежки увреж-
дания.

- Засилване на контрола чрез включва-
не в състава на ТЕЛК на лекари-предста-
вители на НОИ на ротационен принцип, 
така че да имат пряк контакт с пациентите 
и да имат право да подписват решенията 
на ТЕЛК „с особено мнение”, което авто-
матично да ги насочва за преразглеждане 
от НЕЛК.

- Създаване на Наредба за експертиза 
на вид и степен на увреждане при деца 
съобразена със спецификата на заболява-
нията и протичането им в детска възраст.

- Въвеждане на задължителни разумни 
срокове за освидетелстване както от ТЕЛК 
така и от НЕЛК в рамките на 3/три/ месеца 
от постъпване на документите.

- Ускоряване въвеждането на електрон-
на здравна карта и Единна електронна 
система за нуждите на ТЕЛК и НЕЛК.

Тези предложения за залегнали в пред-
ложен от „Сдружение на лекарите от ТЕЛК 
– София” законопроект за реформа в ме-
дицинската експертиза. Същият е одо-
брен от национално представителните 
организации на и за хора с увреждания и 
внесен в МЗ, МТСП и НС.

На 22 февруари се състоя съвместното 
заседание на Комисията по здравеопаз-
ване и Комисията по труда, социалната 
и демографската политика за обсъждане 
на концепцията, на което бях поканена. 
Против предложената реформа се обяви-
ха представителите на БСП и ДПС, както и 
всички присъстващи от НПО на и за хора 
с увреждания. Представителите на ГЕРБ 
запазиха мълчание. Самата аз успях с ня-
колко изречения да им кажа, че реформа-
та, която замислят, за нищо не става. Кон-
цепцията беше подкрепена от патриотите, 
Коралски и АИКБ. В крайна сметка, поне 
на този етап, депутатите не взеха решение 
да приемат предложения модел.

д-р Боряна Холевич, председател на 
Сдружение на лекарите от ТЕЛК-София

Докъде стигна реформата в ТЕЛК?
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Спортистката с увреден слух Елена Узу-
нова спечели сребърен медал в дисци-
плината многобой на Националния шам-
пионат за мъже и жени в зала, който се 
проведе на 3 и 4 февруари т. г. в зала „Аси-
кс Арена” (бивша „Фестивална”) в София. 

Шампионатът се проведе съгласно ка-
лендара на българската федерация по 

лека атлетика с участието на повече от 570 
атлети от цялата страна, които се сърев-
новаваха в 15 дисциплини. Той бе добра 
подготовка за Елена за предстоящото ев-
ропейско първенство по лека атлетика в 
зала, което ще се проведе в Беларус през  
март.

БСФГ

Сребърен медал за Ели! Отборът по футзал с 
безспорна победа

ДА СИ ПОДАРИШ… 
СЛУХОВ АПАРАТ

 Вчера си направих малък подарък. Не е 
от обичайните неща, за които човек се хвали. 
Не е нова кола, телефон, нито почивка до Ко-
ломбо. Макар, че винаги ми се е искало да си 
взема скъпа екипировка, за да обиколя Непал 
или Патагония. Да си купя хубав фотоапарат и с 
него да споделя няколко фоторазказа тук.

Но тази история ще е по-необичайна. Не се 
говори много за тези неща, а покрай еуфория-

та на празници, биткойни, вегани, малцинства, 
непризнати бракове, политически лакардии, 
норки, фойерверки има една група, която мно-
го рядко се чува. Тихият кът на държавата. Не-
гласна тишина на взаимен дискомфорт от това, 
че глуха държава и глухи хора не се чуват и не 
могат да си бъдат достатъчно полезни.

От гентамицина в бебешкия ми гъз, неврита 
на слуховите нерви, обявяването ми за при-
надлежащ към лудница в Пловдив и първия 
слухов апарат, който висеше на врата ми като 
хлопар, през омразното 6-7 часово семейно 
пътуване с Москвич или БДЖ за ежемесечни 
прегледи в ИСУЛ, вечно подгизналите крака от 
кишата в София, дисциплинарното ми местене 
в друго училище, аутсайдерството в гимнази-
ята и лекия подем по баловете, та до първата 
ми работа във фастфууд заведение в Герма-
ния, нашивки в образованието и последвалите 
плътни 9 години трудов стаж ги прекарах свър-
зан със света именно благодарение на тези 
слухови джаджи. Даже още два езика що-годе 
успях да науча.

А доц. Спиридонова, мир на духа й, отиде 
на едно още по-тихо място, се плесваше всеки 
път по челото как е възможно дори сливенски 
диалект да нямам. Щото, да не се лъжем, ама 
като не чува човек, това задължително дава 
отражение на говора, мисленето. Не си точно 
бавноразвиващ се, но се опитайте да учите 
немски със запушени уши. Информацията вли-
за толкова, колкото да погъделичка мозъчните 
гънки. И често, според ситуацията, се правим, 
че сме се разбрали. Неловко е да ти повтарят, 
ти пък да питаш. Уж няма проблем, ама бизнес 
срещата не може да чака. След това с четири-
десетте процента информация донапасваш 
пъзела.

Така се оцелява. Особено в ранните години. 
Volume 100, съседите подскачат по дивани-
те, а ти слушаш Юксел Кадриев със зор от LG 
кинескопа. Така се научих да чета по устните. 
След това светът мина от монофонични на ди-
гитални звуци. Нормалните хора го усетиха с 
телефоните, аз – със слуховите апарати. Добре, 
ама те струват много. И се подменят на всеки 
четири години. Нямат дълъг технически живот. 
Нещо като новия айфон, само дето наистина не 
можеш без него. В пъти по-съвършена техно-
логия, която струва два пъти колкото него. А се-
мейството ми живее своя живот в честен труд. 
Като прибавим, че и сестра ми е така неври-
тична. Това са 4 апарата по 2 хилядарки всеки. 
Затова на двамата по един. Въпрос на възмож-
ности. Останалото изисква вътрешно чувство 
за хумор и да ти е дебело пердето. Сега си ме 
представете как работя в Макдоналдс и идва 
поръчка за чийзбургер, а аз чувам чикън бур-
гер. Приготвяш с увереност поръчка, която би 
убила някой алергичен към пилешко. Но както 
казах, трябва хумор.

Естествено, за един ерген е тъпо да му ви-
сят неща от ушите. Признак на слабост е, знам 
ли. Силиконови тръбички, батерии, копчета. 
И това ти се подава над ухото. Чакай ти брак. 
Усещането не е като да си от МИ-5. Така минах-
ме на вътреушни апарати. Дискретни колкото 
тъп човек, но визуално не убиват романтиката. 
Само като трябва да се целуваш с някоя, малко 
пищят. Понеже челюстта ти притиска ушните 
канали, те затварят притока на въздух и звукът 
е като на футболна агитка. Или още по-зле, 
като пие човек и заспи. Ако имате лещи, им 
сложете С200 и поспете така. Горе-долу също-
то чувство. Веднъж се сбих с един сливенски 
сутеньор в училище. Делнах го в брадичката, 
но той ми го върна с тупаник в ухото. Скъп бой. 
Друг апарат счупих в една страхотна съботна 
утрин, докато си оправях русенското легло 
в Студентския град и забравих, че съм глух. 
Щото не се чуват така или иначе птички, ти си 
сънен. Даже съквартирантите не знаеш дали 
са живи, въпреки хъркането им. Светът е като 
след ядрена война и само слънчевите лъчи 
нахлуват през завесата като рутений. Нещо 
хруска под чехлите ти. Пък то електронното 
ухо. Няма как да подмина и Български пощи. 
Развали се един апарат. Спешно от Сливен за 
София с пощите понеже в автосервиз не ги оп-
равят тези нещица, а други куриери нямаше. И 
там пристига като хималайска сол. Металната 
кутия не издържала. Предполагам, че БДЖ са 
намерили начин как да пресоват багажи по-ус-
пешно от летище София.

Но аз исках да имам два апарата. Нали дву-
странно ми куцат нещата. Затова преди чети-
ри години, вместо да подновя единия, си взех 
още един. Така станаха тек. Първият старух, 
но много надежден и втори с по-добри пара-
метри. Обаче. Хм, ами те нали трябва работят 
в синхрон. Настроиха ги, но колкото и да на-
стройваш Фолксваген да работи като Ауди, не 
става. И звукът от единия идва малко по-рано 
от другия. Малко по-чисто. Шумовете също. 
Спокойно може човек да се застреля и да свър-
ши тая мъка. Щото си представете Шушана с 
беквокали. Но чудо. Човек свиква. Свикнах и 
аз. Даже добре ми беше. Не чувах, разбира се. 
Това че си със слухов апарат, не означава, че 
можеш да разбереш за какво се пее в песните 
на Бийтълс. Идва звукът, но дикцията я няма. 
Като разговор на пълна уста. Пък, не дай Боже, 
да е някой, дето не си мърда устните изобщо. 
Става по-напрягащо от 150 кг на лежанка.

По тази полоса не може да се кара много. 
А ако една сутрин се събудя и апаратът не ра-
боти, това означава, че пазарът на труда губи 
една скатавка, която седи често по 10 часа в 
офиса. После още толкова полага в четене или 
губене на време, зависи от настроението, за 
да компенсира темпото на света около него и 
спи по 4-5 часа на денонощие. Това ще е грубо 
приземяване. А и ми омръзна да не мога да 
разбирам от раз англичани, холандци, поляци 
и немци. Искаш, напрягаш се. Обаче все едно 
бузите им мачкат тоновете, докато накрая зву-
кът се изниже не през устата, а от носа и стигне 
до ушите ти като носен от торнадо. 

В тая връзка вчера отидох до офиса на фир-
мата, взеха ми отливки на ушите за алеята на 
глухите и си поръчах двата най-добри вътре-
ушни апарата на пазара в момента. Дори от-
стъпка ми направиха и вместо 7 х. лв, слязохме 
на по-приятна цифра. Музика за ушите са пет 
хиляди лева. Сега ги чакам до два месеца да 
станат готови. Намислил съм първото, което 
ще направя е да посетя концерт. Някакъв. Фо-
торазказите ще почакат едно известно време.

Звучи нелепо целият този фейлетон, веро-
ятно. Слухов апарат си е протеза. Не причина 
да се обясняваш в събота на света, който и без 
това е угнетен от всякакъв род неудачи. Като 
да напиша, примерно: взех си нов крак с AI 
функции, или пейсмейкърът ми се самозареж-
да, или имплантът ми е с вградени чувства. Но 
как бихте разбрали тоя оглушал остров къде 
се намира, ако не седне някой жестомик да го 
опише.

Захари Захариев

ОТ МРЕЖАТА

Един личен разказ за живота в чуващия свят
Драги приятели, наскоро попаднах на публикацията, споделена в социалната мрежа фей-

сбук от Захари Захариев, с увреден слух. В нея Захари почти на бегом преминава през детство-
то и юношеството си, през които е носил слухови апарати, малко или много помогнали му да 
възприема света в поносими граници. И засяга един жизнено важен за хората, разчитащи на 
помощните средства, като слуховите апарати, проблем: ДДС и стойността на един качествен 
апарат. 

Захари Захариев и приятелят му Красимир Веселинов основават групата за взаимопомощ 
във фейсбук, с едничката цел, по думите на Красимир, „да можем да си помагаме чрез инфор-
мация за това което ни се случва, как да се преборим с обществото и подобрим комуникацията 
с околния свят.” И първият споделен пост в нея е именно за огромната разлика в цената на 
един и същ модел слухов апарат в България и Англия. 

Разказът на Захари (малко в стил черен хумор) разкрива подробности от живота на един 
млад човек с увреден слух, който се бори да е равнопоставен в обществото. Споделяйки „не-
щата от живота”, Захари ни показва колко трудна, почти невъзможна е тази негова битка. На-
дявам се, че този разказ ще накара читателите на вестника да се замислят над това какво е да 
живееш и оцеляваш в чуващия свят.

Петра Ганчева

В европейска квалификация по футзал 
националният отбор за спортисти с увре-
ден слух спечели битката за първото място 
в Тел Авив, Израел и вече е сигурен участ-
ник в „Евро-2018” в Тампере, Финландия.

Нашите играчи постигнаха два забе-

лежителни успеха над Холандия с 6:1 и 
Шотландия с 9:0, като доказаха, че на 
предстоящия голям форум няма да бъдат 
аутсайдери и ще се борят за медал от кон-
тиненталния шампионат за глухи.

БСФГ

СПОРТНИ НОВИНИ
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Отговор от бр. 3

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.

Букет за... ядене

СУДОКУ

От клетките с чертичка 
по посока на часовникова-
та стрелка:
1. Френска физичка, носи-
телка на Нобелова награда 
/1897 -1950/. 
2. Женска дреха в Южна 
Азия. 3. Тънко доброкачест-
вено памучно планто. 4. 
Ограничено пространство в 
градина, посадено с нещо. 
5. Героиня на Г.Караславов 
от романа „Снаха”. 6. Геро-
иня на Иван Вазов от пое-
мата „Грамада”. 7. Наша по-
етеса /1886-1983/ - „Неспо-
койно време”. 8. Поръчи-
телство по полица. 9. Про-
летно градинско, или диво 
цвете. 10. Женска дреха. 
11. Знаменита италианска 
певица. 12. Очистен от се-
мето памук. 13. Парниково 
цвете с едри бели цветове. 
14. Героиня на Емил Зола 
от едноименен роман. 15. 
Голям съд за къпане. 16.Ге-
роиня на Галина Николова 
от романа „Битка по пътя”. 
17. Героиня на Вазов от дра-
мата „Към пропаст”. 18. Же-
ната на Яворов. 19. Подем, 
въодушевление, порив. 20. 
Древногръцка богиня на 
победата.

Съставил: Иван Манчев

КРЪГОСЛОВИЦА

СпектърСпектърСпектърСпектърСпектърСпектър

Сред авангардните предло-
жения, които определят модата 
като средство, с което всеки де-
монстрира индивидуалния си 
стил,  неотдавна попаднахме на 
нещо „щуро” и уникално. Като 
парти подарък за любим човек – 
поднесете ... букет за ядене.

 Куртоазия – абсолютно. Но  
защо пък да не видите и да не се 
позабавлявате?

Ето какво предлага Калина 
Николова, естет по призвание 
във f-gal.com:

 Заедно с бутилка вино, под-
несете за празника на човека до 
вас и любимата му салата от зе-
ленчуци и плодове, аранжирани 
по един завладяващ начин, кой-
то няма да бъде забравен. Така 
хем ще се приберете в къщи с 
романтичен букет, хем ще ви 
бъде вкусно. 

 Вижте няколко идеи за букет 
– салата.

ЩУРОТИИ

ВКУСНО ЛЮБОПИТНО

Пухкави 
кифлички

Необходими продукти: 1 
кофичка кисело мляко, 600 гр. 
брашно, 1 пакетче мая, кофичка 
хладка вода, 1 суп. лъжица сол, 1 
суп. лъжица захар, 2 яйца и 50 г 
масло.

Приготвяне: В купа пресявам 
брашното, като през това време 
разтварям маята в малко топла 
вода със захарта и една супена 
лъжица от брашното. На ръка или 
с миксер започвам да смесвам 
половината брашно, солта, едно-
то яйце и шупналата мая. Приба-
вям разтопеното масло и още от 
брашното, докато се получи хуба-
во, меко и нелепнещо тесто.

Оставям го да втаса за малко 

От рецептите на Божана
на топло, след което го разделям 
на четири части (може и по-малко 
или повече, зависи колко големи 
са кифличките). Всяка част разточ-
вам на лист – правоъгълен, който 
разрязвам на триъгълници. Цеп-
вам всеки триъгълник в основата, 
за да може по-удобно да се изви-
ва тестото е за кифличките.

Слагам от плънката, която 
може да е всякаква – сирене, шо-
колад, сладко, мармалад. Зави-
вам триъгълниците на кифлички 
и ги нареждам върху хартия за 
печене в тавичката от фурната. 
Преди да ги пъхна да се пекат, ги 
намазвам с останалото яйце, за 
допълнителен блясък. Оставям 
да се надигнат леко на топло. 
Пека ги на около 180 градуса с 
обдухване, докато се зачервят.

Божана Стефанова 

23-годишният глух Гарфилд - 
най-старият котарак в Европа

Най-старата котка в Европа 
живее в Белград. Собственикът 
му разказва, че го кръстил Гар-
филд, защото много му приличал 
на анимационния герой. Гарфилд 
е глух и страда от диабет, затова 
яде специална храна, която съ-
държа инсулин. Като по-млад 
котаракът много обичал да си иг-
рае, бил дресиран дори да носи 
топка, когато му я хвърлиш, както 
правят кучетата. Стопанинът на 
Гарфилд разказва още, че обича 
да се гушка и да мирише цветята 
в градината.

Собственикът му е сигурен, че 
Гарфилд е най-старата котка в Ев-
ропа, защото след като минала-
та година починала 23-годишна 
котка в Англия, никой не е обявя-
вал по-възрастна от нея. Човеш-
кият еквивалент на годините на 
Гарфилд е 108 г.

А най-старата котка в света е 
113-годишната Попи, която офи-
циално получи признание за въз-
растта си от книгата на рекордите 
на Гинес. Попи е на 24 човешки 

или 113 котешки години и е оси-
новена от сегашната си собстве-
ничка, когато била на пет човеш-
ки години. Днес котката е сляпа 
и глуха и мяука често, разказва 
нейната стопанка Маргарет Уест.

Източник: „Mirror online”и 
Вести.бг 


