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РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТЧИТАТ 
ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ СВОЯТА ДЕЙНОСТ И ГРАДЯТ БЪДЕЩЕТО НА СГБ

От самото начало тази го-
дина бе наситена със съюзни 
събития. Няма място в роди-
ната ни, където да не се об-
съждат проблемите ни, няма 
място, където да не се посоч-
ват и успехите.

Какво ще е бъдещето ни – 
зависи от  предложенията, об-
общени в организациите ни, и 
решенията, които  ще вземат 
делегатите на общите събра-
ния по места.

Днес представяме рабо-
тата на някои от тях, според 
графика за провеждането им.

В следващия брой на вест-
ника ще представим и оста-
налите.

Нека е за добро всичко, за 
което днес ви пишем, и всич-
ко, което ще ни прави силни в 
бъдещето.

Четете на стр. 2-3

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ В СГБ

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ Национален протест
По решение на представителите на 
Национално представителните организации 
на и за хората с увреждания и членове на 
Националния съвет за интеграция на хората 
с увреждания при Министерския съвет

се свиква 

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТЕН 
МИТИНГ 

срещу планираната реформа в областта на 
медицинската експертиза и оценката на 
работоспособността в решенията на ТЕЛК 

Митингът ще се проведе в София, 
на 11 април 2018 година 

от 11:00 до 12:30 часа, пред сградата на 
Министерския съвет на Р България.

Призоваваме членовете и симпатизантите 
на Съюза на глухите в България от цялата 
страна да участват в митинга и да подкрепят 
протеста срещу отнемане на правото на 
инвалидна пенсия на близо 150 хиляди 
български граждани.

За условията и правилата за участие в 
митинга информация може да получите в 
районните организации на Съюза на глухите 
в България, както и в информационните 
звена на предприятията „Тих труд”.

НЕКА БЪДЕМ ЗАЕДНО!

СТАНОВИЩЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ГЛУХИ ХОРА ОТНОСНО 
ПРОМЯНА В ЧЛ. 3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЗА ОФИЦИАЛНОТО УЗАКОНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

Целта на това становище е да иницира пре-
разглеждане на чл. 3 от Конституията на Репу-
блика България за признаването на българския 
жестов език като официален език. 

Налице са всички основания българският 
жестов език да бъде признат за официален в 

Конституцията на Република България от 44-то 
Народно събрание.

Предложените конституционни промени це-
лят гаранции за независимостта на българските 
граждани и могат да се приемат от Народното съ-
брание по реда на Глава девета от Конституцията.

В отговор на некоректно действие от страна 
на Ашод Дерандонян, председател на фонда-
ция „Заслушай се”,  във връзка с нашето ста-
новище и препоръки до Народното събрание 
на Република България за промяна на чл. 3 от 
Конституцията за узаконяване на българския 
жестов език,

организациите на и за глухи хора изразяват 

категорично несъгласие с изнесеното в раз-
пространеното от него „отворено писмо”

То е некоректно и е в конфликт на интереси 
спрямо другите организации, като непочтено 
се използва „Работната група” при КВНОЖГ при 
Министерския съвет за решаване на лични кон-
фликти.

На стр. 4, 5, 6 и 7 представяме тези важни документи. ЗАПАЗЕТЕ ГИ!

СЪОБЩЕНИЕ
Съюзът на глухите в България 

уведомява всички правоимащи 
лица, че могат да подават докумен-
тите за целевите помощи по чл. 51 от 
Правилника за прилагане на Закона 
за интеграция на хората с уврежда-
ния (ППЗИХУ) за 2018 година.

Документите могат да се подават 
до районните бюра за жестомими-
чен превод към съответните район-
ни организации на СГБ по места, в 
срок до 31 юли 2018 година.

Адресите на бюрата може да на-
мерите на интернет страницата на 
СГБ.

Целевата помощ се предоставя 
за ползване на услугите в държав-
ни или общински администрации, в 
здравни, образователни и културни 
институции.

Всеки нуждаещ се може сам да 
избира преводач-тълковник в зави-
симост от сложността на проблема 
му. Той може да посочи освен ква-
лифициран преводач и свой близък 
или член на семейството, владеещ 
в задоволителна за него степен на 
жестовия език.

Предоставянето на целевите по-
мощи чрез съответното бюро за жес-
томимичен превод в РО на СГБ става 
с формуляри, включващи:

1. Молба-декларация и 
2. Служебна бележка.
Броят на служебните бележки не 

се ограничава.
За 2018 година сумата, която е 

отпусната е в размер на 340 хиляди 
лева. Тази сума ще бъде разпределе-
на между всички правоимащи, пода-

ли молби до 31 юли т. г.
Изплащането на сумите ще бъде 

през м. октомври и ноември.
На интернет страницата на СГБ 

www.sgbbg.com може да се запозна-
ете със съдържанието на договора 
между СГБ и АХУ за отпуснатите це-
леви средства по чл. 51 от ППЗИХУ 
и да изтеглите необходимите доку-
менти.

Право на целева помощ за полз-
ване на жестомимични услуги - до 
10 часа годишно, имат всички лица 
с увреден слух, които отговарят на 
условията, независимо дали члену-
ват или не в СГБ.

Ръководство на Съюза на 
глухите в България
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РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТЧИТАТ
ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ В СГБ

В РО-ВАРНА

Успешна година 

Отчетната кампания на варненската  районна организация 
приключи на втори март със събранието на пълномощниците. 
От 31 членове присъстваха  23 души, което даде легитимност на 
събранието и работата му започна в насрочения час. 

Двата отчетни доклада – за дейността на организацията 
през 2017 година и на контролната ревизионна комисия, заед-
но с проекто-програмата за дейността през настоящата година 
бяха предоставени предварително на пълномощниците, затова 
председателите на районния съвет и КРК прочетоха кратки ре-
зюмета, след което се премина към обсъждане на материалите. 

Изказванията на пълномощниците бяха насочени пре-
димно към програмата за дейността през настоящата годи-
на. Дадоха се предложения за различни прояви и дейности за 
по-ефективна работа. Единодушно бяха гласувани както про-
грамата за дейността през тази година, така и положи телната 
оценка на РКК за работата на РС и председателя Диян Демиров.

По точка 4 точка от дневния ред  се  обсъди предложе-
нието на териториалните организации за отпадане на 
мандатността при избор на председателите на изборни-
те органи. За отпадане от устава на СГБ  на ал. 3, чл. 20 гласува-
ха 21 пълномощника  от присъстващите 23.

Събранието приключи с пожеланието на Диян Демиров, 
председател на РО, за ползотворна работа при реализиране на 
основните задачи и мероприятията от програмата за дейността 
на районната организация през  2018 година.

Радка Стойкова, координатор на РО-Варна

В РО-ДУПНИЦА

Отчетоха добра година

На 10 март сутринта фоайето в клуба на районната органи-
зация на глухите в Дупница бе изпълнено с хора, които ожи-
вено разговаряха помежду си и поздравяваха сърдечно всеки 
новодошъл.  

Както беше планирано, събранието започна в точния час. 
Тъй като имаше необходимия кворум, след като бе гласуван 
и приет дневният ред на провеждането му, състоящ се от 5 
точки, председателят на РО Петър Тричков прочете отчетния 
доклад за дейността на организацията, от който пролича, че 
изминалата отчетна година бе една добра година, със запом-
нящи се прояви.

След това председателката на контролната ревизионна ко-
мисия Лилия Грашева прочете отчетния доклад и тъй като ня-
маше допълнения или критики към двата отчета, се премина 
към следващата точка от дневния ред – програмата за теку-
щата година, прочетена от Горица Милчева, координатор на 
РО-Дупница. Тя завърши с думите: „Надяваме се да сме здрави 
и да имаме възможност да изпълним това, което сме си запла-
нували!”

 След което думата бе дадена за допълнителни предложения 
и идеи. И най-обсъжданата тема бяха юбилейните годишнини 
на РО и ТО, като Горица Милчева обясни, че при нея има доку-
менти за годината на основаването на всяка една организация, 
като допълни, че всички ръководства, които искат да отбележат 
подобаващо юбилеите си, ще трябва да потърсят финансова по-
мощ от спонсори поради ограничения бюджет. На направеното 
предложение от ТО-Благоевград за провеждане на състезание 
по шахмат, Горица Милчева сподели, че тази година, която е 
юбилейна за районната организация – навършват се 60 години 
от основаването й; денят на СГБ, 12 юли и честването на юби-
лейната годишнина могат успешно да се съчетаят с шахтурнир 
на открито – на почивната база „Рилски манастир” и така да се 
проведат едновременно и трите прояви сред прекрасната рил-
ска природа и чистия боров въздух. 

Петра Ганчева предложи вместо традиционните събирания 
с почерпка празниците да се отбелязват така, че да се разбере 
и почувства от присъстващите смисълът и значението на всеки 
празник. Като примери за подобни прояви посочи екскурзията 

до Цари Мали град и предстоящата инициатива за 12 юли на 
„Рилския манастир”. Накрая завърши с това, че трябва всички 
заедно да се включваме в проявите от дейността на организа-
цията, като всеки да даде своя принос, а не да чака наготово и 
да разчита на усилията и труда на шепата организатори.

По точката, свързана с предложенията за промени в ус-
тава, думата взе председателят на ТО-Благоевград Борислав 
Денков, който прочете подготвените предложения. Разгоря се 
кратка дискусия по някои от предложените промени, след кое-
то бяха включени към протокола на събранието, който ще 
бъде изпратен в ЦУ на СГБ. 

Тъй като по последната точка от дневния ред на събрание-
то „Други” нямаше желаещи да се изкажат, Горица Милчева 
разясни накратко относно попълването и изпращането на мол-
би-декларациите и служебните бележки за помощите по чл. 51 
и раздаде образците им на председателите на ТО. 

Събранието бе закрито от Петър Тричков с пожелания 
за много здраве, лично щастие и успехи на всички присъст-
ващи.

Петра Ганчева

В РО-РУСЕ

„Силата на един съюз е в 
сплотеността на членовете му”

Общите отчетни събрани на териториалните организации се 
проведоха по график - в ТО на глухите в Разград събранието 
се проведе на  3 февруари в новия клуб,  предоставен от об-
щината с безвъзмездно право на ползване. Членовете искрено 
изразиха радостта си и са изключително доволни от новата при-
добивка. В ТО на глухите – градска в Русе събранието се прове-
де на 22  февруари в клуба. Много вълнения имаше сред чле-
новете при обсъждането на програмата за дейността – хората 
се включиха дейно с интересни идеи и предложения най-вече 
за предстоящи екскурзии, защото сред русенци преобладава-
щата част от членовете са запалени туристи и риболовци. В ТО 
на глухите в Силистра събранието се състоя на 24 февруари и 
хубавото в  него беше, че сред присъстващите повечето бяха 
млади хора. И в трите териториални организации събранията 
преминаха в спокойна атмосфера, делово. Изтъкнато бе, че на-
всякъде се води разнообразен живот, гласувани и приети бяха 
отчетните доклади и програмите за бъдещата дейност; бяха да-
дени подробни и изчерпателни отговори зададените въпроси.

Общото отчетно събрание на пълномощниците на РО на 
глухите в Русе се проведе на 10 март от 10 часа. 

Скъпи гости на събранието бяха председателят на Съюза на 
глухите в България Николай Нинов и Георги Стефанов , служи-
тел в Централното управление на СГБ. 

Председателят на районната организация в Русе Владимир 
Владимиров прочете отчетния доклад за дейността през изми-
налата година, която беше юбилейна – навършиха се 60 години 
от основаването на организацията. Предложения по промени в 
устава не постъпиха. 

Председателят на Съюзя на глухите в България  г-н Нинов 
поздрави пълномощниците  и изрази своето задоволство от 
присъствието си на това събрание, като каза, че за него е огро-
мна чест да е сред нашите членове и е щастлив да види и да се 
запознае с разнообразната и богата дейност на организацията, 
като завърши с думите: „Всичко това е от доброто разбиране 
между членовете. За да е силен един съюз, той трябва да е 
сплотен от силни хора, каквито сте и вие!”

Стефка Тончева, координатор на  РО-Русе

В РО-СТАРА ЗАГОРА

С отговорност за бъдещата  ни 
дейност

През месец февруари 2018 г. бяха проведени отчетните съ-
брания на трите организации на територията на районната ор-
ганизация на глухите в Стара Загора. Същите преминаха съглас-
но изискванията на Устава на Съюза на глухите. Поставени бяха 
въпроси относно дейността – организационни, културни и ту-
ристически прояви, социални въпроси и други. Предложения за 
изменение и допълнение на Устава на Съюза също имаше. Тези 
предложения бяха представени за обсъждане и на отчетното 
събрание на пълномощниците на районната организация, 
което се проведе на 13 март 2018 година от 17 часа . 

Гости на събранието бяха г-жа Ирена Желева, управител на 
„Тих труд” ЕООД и Мария Каварджикова, координатор на РО.

Събранието бе открито от Красимир Михалев, председател 
на РО. Преди началото на деловата работа делегатите почетоха 
паметта на двама починали членове през тази година – Асен 
Илиев и Цана Ангелова.

След гласуване бяха избрани двете комисии – мандатна и по 
програмата. Председателят на мандатната комисия Петя Же-
лева докладва за редовността на събранието: „От избрани 15 
пълномощници от три териториални организации представля-
ващи РО, на събранието присъстваха 11 души, четирима отсъст-

ваха по уважителни причини. На основание чл. 32 т. 4  от Устава 
на Съюза на глухите в България събранието е законно, може да 
се проведе  и да взима решения.”

След като бяха прочетени резюмето на доклада за дейността 
за 2017 г., докладът на районната контролна комисия и програ-
мата за дейността за 2018 г., бе дадена думата на присъстващи-
те за изказвания, предложения, мнения и въпроси, свързани с 
дейността на РО. 

Бяха поставени въпроси за постъпленията от наеми, на кого 
се превеждат и как се разходват; за целевите помощи по чл. 51; 
за преводачите на жестов език – какво е възнаграждението за 
1 час превод и явяването на изпит за проверка на знанията им. 
Имаше въпроси към г-жа Желева за обема на работа на ТЕЦ 
„Марица изток 2” и заплащането на труда, както и за участието 
на  предстоящите търгове за работа на цех „Шивалня”.     

След гласуване, пълномощниците приеха доклада за дей-
ността на РО, доклада на районната контролна комисия и про-
грамата за дейността на РО за 2018 г. 

След това се премина към т. 4 от дневния ред – предложения 
за изменение и допълнение на Устава на СГБ, а именно:

* Да се запази мандатността от два последователни манда-
та  на председателя на СГБ,  на членовете на ЦКК и на район-
ните съвети на РО; в съюзните и общосъюзните органи да не 
се избират лица, заемащи ръководни позиции в стопанската 
дейност на СГБ – управители, главни счетоводители и отговор-
ници за стопанската дейност в ЦУ на СГБ; делегатите в събра-
нието на пълномощниците на РО да са само слухово увредени 
лица; нормите на представителство на делегатите на събрани-
ята на пълномощниците на СГБ и РО да се определят от Общо-
то събрание; правомощия на ЦКК за контрол върху цялостната 
дейност на Съюза в допълнение – административна или про-
изводствено стопанска  и др.   

 Бе решено тези предложения да бъдат изпратени за обсъж-
дане на Общото отчетно събрание на пълномощниците на СГБ.

След това събранието бе закрито с пожелание за здраве, 
по-ефективна работа и успехи на всички нива в дейността на 
организацията.

Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора

В РО-ШУМЕН

Отчетена бе активна дейност

Годишните отчетни събрания на териториалните организа-
ции към РО-Шумен се проведоха по график: на трети февруа-
ри беше проведено събранието на ТО в Нови пазар, на което 
членовете бяха подготвили своите въпроси и мнения; на 24 
февруари се състоя отчетното събрание на ТО в Попово, което 
премина спокойно и делово. Ден след това се състоя и отчет-
ното събрание на ТО в Търговище където членовете проявиха 
активност в изказванията, предложенията и похвалите за дей-
ността на организацията. 

А на 11 март 2018 г. всички пълномощници към районната 
организация в Шумен присъстваха на годишното отчетно съ-
брание.

 Отчетният доклад беше прочетен от Мая Саватеева, коорди-
натор на организацията, като жестовият превод бе осъществен 
от квалифициран преводач. Председателят на РО-Шумен Ден-
чо Неделчев приветства всички присъстващи, както и гостите 
на събранието - председателят на СГБ г-н Николай Нинов и г-н 
Георги Стефанов, служител в ЦУ към СГБ. 

След прочита на доклада бяха зададени въпроси и бяха 
направени  предложения за изменения в устава на СГБ, кои-
то бяха записани в протокола от г-жа Мария Николова, пъл-
номощник на ТО-Нови Пазар.

След като бяха изложени всички въпроси, изказвания, мне-
ния и предложения, както за измененията в устава, така и за 
програмата за дейността през 2018 г., Денчо Неделчев закри 
събранието.

Председателят на СГБ г-н Нинов поздрави членовете и отгово-
ри на въпроси зададени към него, като благодари на всички, кои-
то взимат дейно участие в мероприятията и подтикна и останали-
те да се включат, за да покажат своята сила, борбеност и кураж.

Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен
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Актуални новини

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ СВОЯТА ДЕЙНОСТ И ГРАДЯТ БЪДЕЩЕТО НА СГБ
В РО-БУРГАС

Участваха активно, със 
загриженост към проблемите

Отчетната кампания на районната организация на глухите в 
Бургас  се проведе при висока активност, по утвърдения график 
и дневен ред.

 Събранията на териториалните организации на Бургас 
преминаха по различен начин, като всяка териториална орга-
низация си имаше свои проблеми и различни теми, които ги 
вълнуваха и които бяха обсъдени. 

За градската организация в Бургас приоритетите са свър-
зани основно с туристическата дейност и оползотворяването на 
свободното време. В териториалната организация на град 
Поморие се вълнуваха от ремонта на клуба, който вече приклю-
чи. Сега клубът им е приветлив и те могат да посрещат гости 
от страната и чужбина. А в териториалната организация на 
град Карнобат обсъждаха подобряването на санитарните ус-
ловия, тъй като липсата на тоалетна и течаща вода са основната 
причина за по-слабата дейност. Ако този проблем се разреши, 
те се надяват да привлекат още повече членове.

Събранието на пълномощниците на районната организа-
ция също се проведе по утвърдения график и дневен ред на 10 
март тази година.

Въпросите, които вълнуваха някои присъстващите на събра-
нието, бяха числеността на различните организации към РО. 
Други пълномощници, които са участвали в мероприятията се 
вълнуваха  от преживяното и отправиха  похвали. 

Като заключение може да се каже, че на проведените отчет-
ни събрания, всички участваха активно и поставяха актуални 
проблеми, които предстои да се решат в бъдеще.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

ТО-ТЪРГОВИЩЕ

Дойдоха членове отблизо и 
далеч

На 17 февруари членовете на ТО отпразнуваха в ресторант-та-
верна ,,Балканите” два празника в едно - денят на влюбените 
и деня на виното и лозята. Празненството протече с томбола, 
състезания с много весели игри, които бяха споделени с много 
гости от други организации от страната.

След празниците трябваше и да се поработи - на 24 февру-
ари се проведе отчетното събрание на ТО-Търговище. Не сме 
очаквали, че залата ще се напълни до краен предел, въпреки 
лошото време. Дойдоха членове, които живеят на 50-60 км. от 
града; дойдоха и гости, с които Търговище се гордее: г-н Радо-
слав Черкезов, журналист и почeтен гражданин на града и г-жа 
Маргарита Симеонова, професионален приемен родител към 
дирекция „Социално подпомагане”, които са били винаги в по-
мощ на организацията. През изминалата 2017 г. те осигуриха 
пакети с хранителни продукти за Великден и Нова година за хо-

рата с ниски доходи. Направиха ни и абонамент за регионалния 
вестник ,,Знаме”. 

Обещаха тази година да организират среща на нашите чле-
нове с депутатите от нашия град и с общинските съветници, кои-
то да се запознаят с проблемите на ТО на глухите в Търговище.

Йорданка Колева

ТО-БЛАГОЕВГРАД

С пожелание 
за здраве и до нови срещи

С  отчетно събрание на териториалната организация на глу-
хите в Благоевград приключи отчетната кампания в ТО към РО 
Дупница. Отчетното събрание се проведе на 27.02.2018 г. Както 
и на другите събрания, така и тук, в Благоевград, членовете из-
слушаха внимателно отчетния доклад, но най-активни бяха в 
изказванията си по отношение на бъдещата дейност - инициа-
тиви, празници, чествания, екскурзии.

Обсъдени бяха и предложения за изменение и допълнение 
на Устава на СГБ. 

По последната точка от дневният ред имаше много въпроси 
– къде и кога ще е туристическият събор, ще има ли шахтурнир, 
къде да е тази година екскурзията за 12 юли, какво да направи 
всеки, за да получи  промяната по чл. 29 от ППИЗХУ и много 
други, на които председателят на РО-Дупница  Петър Тричков  и 
координаторът на РО отговориха. 

С изчерпване на дневния ред и с пожелание за здраве и до 
нови срещи отчетното събрание приключи.

Горица Милчева, координатор на РО-Дупница

Обучителен семинар на 
Националния младежки форум 

„Искаш да промениш средата около себе си? Знаеш, че 
имаш какво да каже и да спомогнеш за младежкото овластя-
ване в България? А знаеш ли какво е „структурен диалог” като 
общоевропейски процес? Знаеш ли какво предстои пред Бъл-
гария в рамките на Председателство на Съвета на Европейския 
съюз по темата?” 

За да могат да отговорят или да научат отговорите на тези 
въпроси, Националният младежки форум (НМФ) организира 
и проведе на 16-18 февруари в София специално за младите 
хора обучителен семинар. Основната цел на организаторите бе 
чрез обучението си участниците в семинара да повишат своята 
информираност на национално и европейско ниво.

Семинарът е част от проекта за развитие на структурния ди-
алог в България на националната работна група, оглавявана 
от Национален младежки форум и е финансиран по програма

„Еразъм +”. И тъй като мисията на НМФ е да представлява 
интересите на младите хора в България и техните нужди, из-
веждайки на преден план значението и важността на младеж-
ките организации, тяхното развитие и участие в социалните и 
обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен 
структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заин-
тересовани страни и институции, взимащи решения в младеж-
ката политика, семинарът се оказа повече от успешен.

На участниците в семинара бяха представени основни-
те идеи за стратегиране и планиране, как могат да се включат 
в процеса на вземане на решение, и какво точно представлява 
структурният диалог. Чрез лекции и работа по групи всеки има-
ше възможност да представи и защити своите идеи, както и да 
придобие умения да участва в подобни срещи. Като част от си-
мулацията, в която се включиха, младите хора имаха възмож-
ност да се запознаят в дълбочина с европейската младежка 
стратегия и как могат да работят заедно с институциите.

Всички, които преминаха през обучението на семинара, 
при желание могат да кандидатстват за младежки делегати по 
време на Европейската младежка конференция в рамките на 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 
която ще се проведе в периода 16-19 април в София.

Сред участниците в семинара бяха Росица Караджова, пред-
седател на МОСГБ, председателят на софийската младежка ор-
ганизация Кирил Славов и Силвана Павлова, преводач на жес-
тов език, завеждаща културно-масовата дейност в СГБ.

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимка Фейсбук страницата на НМФ

Шахматен турнир в Бургас
В традиционния, осми поред шахматен турни за хора с ув-

реждания победител тази година стана регионалната организа-
ция на слепите. На второ място и трето място се класираха съ-
ответно сдружение „Социален център” и районната организация 
на глухите. Всички отбори бяха наградени с купи за участието си. 

Шахматната надпревара трябваше да се състои на 3 март, 
но заради лошите метеорологични условия бе отложена за 15 
март. Турнирът се проведе в Младежкия културен център, а на 
откриването му присъстваха Севдалина Турманова, заместник 
областен управител и Адриана Христова, началник на отдел 
„Социални дейности и здравеопазване” към общината.

В турнира участваха 12 души. За всеки от тях имаше грамота, 
а останалите награди бяха отборни купи, чанти, тефтери, рамки 
за снимки, тениски и торта, осигурена от спортния клуб „Джаве-
лин”. Съдия на двубоите беше Вячеслав Тиличеев, професиона-
лен състезател и преподавател в най-известния клуб по шахмат 
в града, който безвъзмездно съдийства на събитието.

Марионела Стоянова, председател на сдружение „Социален 
център Бургас” разказа, че идеята за провеждането на турнира 
е на районната организация на глухите и на тяхното сдруже-
ние, като впоследствие се присъединили и членовете на реги-
оналната организация на слепите. Когато за първи път провели 
този турнир, това се случило в навечерието на Трети март, на-
ционалния празник на страната. Затова решили всяка следваща 
година тази шахматна среща да е посветена именно на Трети 
март – така изразяват своето уважение към всички онези хора, 
които са дали живота си за свободата на България, а в същото 
време показват своите умения в най-интелигентния спорт.

За да уважат турнира всяка година идват представители от 
областната управа и общината, което е доказателство за това, 
че тези институции имат сериозно отношение към хората с ув-
реждания. Догодина планират в турнира да участват и хора с 
увреждания от други градове, които са на територията на об-
ласт Бургас.

Матилда Чорней, координатор РО-Бургас 

Отново рамо до рамо с чуващи 
състезатели

По повод Деня 
на майката и же-
ната – 8 март в 
Добрич от  ЖГЕРБ 
(жени – ГЕРБ) бе 
организиран от 
турнир по табла, за 
който една седми-
ца преди провеж-
дането му получи-
хме покана и наша-
та организация да 
вземе участие. 

Турнирът се про-
веде под патронажа на народните представители Даниела Ди-
митрова и вицеадмирал Пламен Манушев. Нямаше възрастова 
граница  на участниците, можеха да участват както мъже, така 
и жени. Състезателите играха на табли, на които през 2016 г. в 
курортния комплекс „Албена” бе поставен рекорд на Гинес за 
най-много играещи табла на едно място в рамките на един час. 
Участниците играха класическа табла и се състезаваха по точко-
ва система. Съдия бе ръководителят на старейшините на ГЕРБ 
Красимир Масурски. 

В турнира се включиха двама представители от ТО на глухи-
те в Добрич – Галин Михайлов и Тодор Тодоров. Победител бе 
нашето момче Галин, а негови подгласници станаха Мария Ива-
нова и Атанаска Боева. Победителите получиха купи, медали и 
грамоти, както и по една бутилка вино.

Тодор Тодоров се класира четвърти и получи грамота за учас-
тие. Наградите бяха връчени от Красимир Николов, общински 
ръководител на ГЕРБ. 

Хубавото на нашето участие в този турнир бе, че смело дока-
захме  как глухите хора не отстъпват по нищо на чуващите. На-
дяваме се, че и в бъдеще да продължим нашето сътрудничество 
чрез участие в други спортни срещи и ползотворни инициативи.

Петя Митева, председател на ТО-Добрич
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СТАНОВИЩЕ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
И ЗА ГЛУХИ ХОРА ОТНОСНО ПРОМЯНА 

В ЧЛ. 3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 

ОФИЦИАЛНОТО УЗАКОНЯВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

Целта на това становище е да иницира пре-
разглеждане на чл. 3 от Конституията на Републи-
ка България за признаването на българския жес-
тов език като официален език. 

Налице са всички основания българският жес-
тов език да бъде признат за официален в Консти-
туцията на Република България от 44-то Народно 
събрание.

Предложените конституционни промени це-
лят гаранции за независимостта на българските 
граждани и могат да се приемат от Народното съ-
брание по реда на Глава девета от Конституцията. 1

2 3
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КАТЕГОРИЧНО 
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

В отговор на некоректно действие от страна 
на Ашод Дерандонян, председател на фондация 
„Заслушай се”,  във връзка с нашето становище 

и препоръки до Народното събрание на 
Република България за промяна на чл. 3 от 

Конституцията за узаконяване на българския 
жестов език,

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ГЛУХИ ХОРА 
ИЗРАЗЯВАТ КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ 

С ИЗНЕСЕНОТО В РАЗПРОСТРАНЕНОТО ОТ 
НЕГО „ОТВОРЕНО ПИСМО”

 То е некоректно и е в конфликт на интереси 
спрямо другите организации, като непочтено 
се използва „Работната група” при КВНОЖГ 

при Министерския съвет за решаване на лични 
конфликти.

1

2 3
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Пролетта ни направи щастливи
 За красотата, пролетта и надеждите за обич, за сбъдване на мечти ще научите 

от кореспонденциите на нашите сътрудници от страната, които ни пишат за красивите празници 
на първи и осми март, и в дните на пролетта

Баба Марта в детската градина

На Първи март дечицата от детската градина за деца 
с увреден слух към специалното училище за глухи деца 
в столицата бяха изненадани от чудна гостенка – самата 
баба Марта!

Тя върза на китката на всяко дете мартеничка – за да е 
здраво и весело, с румени бузки. Разказа и показа как са 
се родили мартениците и как се правят. А в замяна малчу-
ганите й представиха с танци своята пролетна програма, 
в която се включиха Пижо и Пенда – оживялата от леген-
дите мартеница.

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки Фейсбук страницата на ДГДУС

Честваха подобаващо първи и 
трети март

По инициатива на ръководството на районната орга-
низация в Шумен, двата най-обичани и тачени български 
празници бяха отбелязани в един ден, като специално за 
3 март Адела Радева, член на районния съвет на РО-Шу-
мен, бе написала сценарий за възстановка на подписва-
нето на Санстефанския мирен договор. Нашите най-ак-
тивни членове, сред които Денчо Неделчев, председател 

на РО, Али Али, Искрен Симеонов, Ани Иванова, Мийрем 
Шюкри, Август Сергеев, Кирил Стоянов, Сузана Симеоно-
ва, Севим Али и Адела Радева, както и нашите прекрасни 
деца Виктория Петрова, Елис Рамаданова, Мария-Робер-
та Симеонова, Ебру Рамаданова и Марио Симеонов, от-
белязаха тези хубави и най-български празници. За Пър-
ви март направихме много мартенички, които не успяхме 
да заснемем. Но нашите жени и деца бяха облечени в 
бяло и червено, и бяха най хубавите мартеници.

След като бе изиграна възстановката по подписването 
на мирния договор, всички участници се почерпиха с до-
несените от жените-членки на РО питка, баница, сладки-
ши, соленки и ароматно турско кафе.

Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен

Почит за дамите

Както всяка година, така и тази подготовката за Осми 
март започна още в началото на февруари. Членовете на 
териториалния съвет Венцислав Вълчев и Танер Фари се 
ангажираха да намерят подходящ ресторант, в който да 
отпразнуваме подобаващо този хубав ден, посветен на 
майките и жените. 

И… уреченият ден дойде бързо и неусетно. Макар, че 
беше работен ден, вечерта всички бяхме в празнично на-
строение! Местата ни бяха запазени в уютния ресторант 
„Резиденцията”. Всяка дама получи цвете и сърдечни 
пожелания за здраве и много обич от близките хора. В 
препълнения ресторант обстановката се допълваше от 
оркестъра, който се грижеше за доброто настроение на 
всички. 

Разбира се, и ние, глухите, се включихме в кръшните 
хора наравно с чуващите! Изкарахме незабравима вечер, 
която запаметихме със снимки, които да свидетелстват, 
че независимо напрегнатото ежедневие и трудностите, с 
които се сблъскваме, винаги може да се отдели време за 
душевни и приятелски срещи и събирания.

Петя Митева, председател на ТО-Добрич

Празнуваха Осми март

Както всяка година, така и тази традиционно жените от 
районната организация на глухите в Ямбол и от терито-
риалната организация в Сливен решиха да се откъснат за 
няколко часа от всекидневните грижи и проблеми и да се 
почувстват не само празнично, но и като истински дами. 
За целта се събраха да отпразнуват деня на майката и же-
ната в уютни заведения, където не само хапнаха и пийна-
ха за здраве, но и се веселиха от сърце с музика и танци.

Двоен празник

Тази година 8 март - денят на майката и жената се пад-
на в четвъртък, когато членовете на РО на глухите в Русе се 
събират в любимия си клуб. И всяка една членка, дошла в 
този ден, бе на особена почит – посрещната с цвете, връ-
чено й лично от председателя на градската териториална 
организация Неделчо Минчев. В късния следобед, когато 
клубът вече бе пълен с хора, своето внимание и уважение 
към жените проявиха и всички мъже. А жените се отсра-
миха подобаващо и почерпиха всички за празника.

Тъй като в този ден имаше много жени, които бяха на 
работа,  Мариана Маркова организира общо семейно 
празнуване в съботния ден в механа „Каруцата”, заед-
но с млади семейства от териториалната организация в 
Силистра. И за жените, и за мъжете времето литна неус-
етно в приятната обстановка. На всички им беше весело 
и забавно, шегите не спираха, танците и песните – също. 
Веселието продължи до късно през нощта, когато всички 
се разотидоха, запазили чудесни спомени от една неза-
бравима вечер, прекарана заедно с приятели.

Стефка Тончева, координатор на РО-Русе


