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НОВ ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ЩЕ ПИШЕ РАЗШИРЕН СЪСТАВ НА РАБОТНА ГРУПА ПРИ МТСП

Според информация, пре-
доставена във фейсбук страница-
та на Министерството на труда и 
социалната политика, на среща, 
състояла се на 15 май в МТСП, е 
взето решението работна група 
да изготви изцяло нов проект на 
Закон за хората с увреждания. 
На срещата освен министъра 
на труда и социалната политика 
Бисер Петков, присъстваха още 
председателят на парламентар-
ната комисия по здравеопазване 
д-р Даниела Дариткова, замест-
ник-председателят на парла-
ментарната комисия по труда 
и социалната политика Светла-
на Ангелова, представители на 

национално представителните 
организации на и за хората с ув-
реждания и на родители на деца 
с увреждания. 

Основната цел е новият нор-
мативен акт да бъде синхрони-
зиран с Конвенцията за правата 
на хората с увреждания, която 
беше ратифицирана от Народ-
ното събрание през 2012 г. „Ста-
рият закон е от 2005 г. и е приет, 
преди България да ратифицира 
правата на тези хора и се нуждае 
от цялостна промяна”, обясни в 
Министерски съвет социалният 
министър Бисер Петков. 

В законопроекта ще бъде ре-
гламентирано правото на лич-

на помощ за хората, които имат 
нужда от такава в ежедневните 
си дейности, която ще бъде от-
пускана на база на социалната 
оценка на индивидуалните по-
требности.

Законопроектът предвижда 
промяна на функциите на Аген-
цията за хората с увреждания. 
Участниците в дискусията се обе-
диниха около предложенията да 
бъдат подсилени мерките, осигу-
ряващи възможност за интегри-
рана работна среда за хората с 
увреждания.

Продължава на стр. 2

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО ЕДИН ДО ДРУГ

БЪЛГАРСКИ РИТМИ В ГРАД ЯЛОВА В ТУРЦИЯ

НА ДОБЪР ПЪТ, 
СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!На 19 май тази година в Со-

фия премина един от най-ус-
пешните в света мини маратони 
с кауза към хората с увреждания 
„Run2Gether”. Столицата ни ста-
на част от тази  международна 
инициатива в подкрепа на хората 
с увреждания,  провеждаща се и 
в Ню Йорк, Амстердам и Бангкок.

„Run2Gether” е маратон, в 
който тичаме по двама заедно. 
Да, в този мини маратон заед-
но, и един до друг, освен хора с 
различни възможности бягаха и 
спортисти, музиканти, актьори, 
бизнесмени и граждани с големи 
сърца.

Организатор на събитието в 
България бе JAMBA ( от латински 
– опора). Една от организациите, 
с които заедно участвахме на го-
лямото изложение на 11 септем-
ври миналата годишна в сърцето 
на София, на което хората с увре-
ден слух показаха себе си.

Ива Цолова и Йоана Колева 
надминаха себе си в  организи-
рането на този маратон.  Повече 
от 1000 души бяха тук – с най-до-
бри помисли и обич в сърцата си.

Четете на стр. 3  за това 
благородно събитие

 От 7 до 11 май 2018г.  участниците в гру-
пата по танц терапия към Центъра за соци-
ална рехабилитация и интеграция за въз-
растни хора с увреден слух от град Варна се 
включиха в Първия международен  танцов 
и музикален фестивал на хората с увреж-
дания в град Ялова, република Турция. 

 Във  фестивала участваха групи на деца и 
възрастни  с различни  видове увреждания 
от България, Македония, Украйна, Косово, 
Казахстан и  Турция. 

 Продължава на стр. 4

24 май е светъл и 
неповторим празник, 
какъвто нямат другите 
народи по света – праз-
ник на писмеността, 
на просветата, на кул-
турата. Празник на ду-
ховното извисяване, на 
стремежа към усъвър-
шенстване чрез пости-
женията на науката и 
образованието.

Традиционно на 
този ден зре-
лостниците и от на-

шите  училища се сбо-
гуват със своите класни 
стаи, със своите учите-
ли, с приятелите. 

И поемат по големия 
свой път, който тепърва 
започва. Нека имат по-
пътен вятър. Нека берат 
плодовете на знанието, 
което досега са получи-
ли!

Четете за празника 
на „випуск 2018” в 

София и в Търговище 
на стр. 5
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От стр. 1
„Важно е още в етапа на подготовката 

да гледаме в една посока. Тръгваме по 
този път заедно. Надявам се заедно да 
изпълним задачата след няколко месеца”, 
обърна се министър Бисер Петков към 
участниците в срещата. 

„Новият закон ще касае всички хора с 
увреждания, затова искаме по-широк кръг 
от организации да бъдат включени в ра-
ботната група. Само чрез диалога можем 
да постигнем добрите решения, които да 
удовлетворят желанията на хората с ув-
реждания”, коментира Светлана Ангелова. 

А д-р Дариткова допълни, че е трудно 
да се постигне съгласие на 100%, но инсти-
туциите имат амбицията да го направят. 
Двете парламентарни комисии изразиха 
подкрепата си към министър Петков и не-
говия екип. Участниците в срещата се обе-
диниха около извода, че е необходимо 
повече време за изработването на нов за-
кон. Министър Петков увери, че желание-
то е законопроектът да бъде приет в рам-
ките на тази година. Съставът на работната 
група ще бъде разширен с представители 

на родители на деца с увреждания.
Очаква се новият Закон за хората с ув-

реждания да е готов наесен и да бъде 
предложен за обществено обсъждане. 
Той трябва да е приет преди бюджета, за 
да може догодина помощите за тези лица 
да бъдат увеличени. Основен въпрос е ка-
къв да е размерът за помощта за хората с 
най-тежки увреждания. По темата нямаше 
единодушие сред хората с увреждания – 
едни не искат ТЕЛК, други смятат, че може 

да бъде постигнато единство.
Коментар на редактора: 
Тази работна среща и взетото на нея 

решение за създаването на изцяло нов 
закон за хората с увреждания е крачка 
напред в диалога между управляващи и 
представители на организациите на хора 
с увреждания. Остават обаче няколко 
въпросителни. Към сегашния закон за 
хората с увреждания има правилник за 
прилагането му. Какво ще се случи с член 

51, даващ право на хората с увреден слух 
да получават помощ за заплащане на 
жестомимичен превод? Отпускането на 
лична помощ ще бъде ли обвързано с 
невъзможността на един глух човек да 
си намери работа поради спецификата 
на увреждането си – т. е. размерът й ще 
бъде ли достатъчно компенсиращ за да 
оцелява? След като се предвижда сте-
пента на увреждане да не е определяща 
– то ще има ли смисъл тогава от явяване 
на ТЕЛК? Кой ще бъде все пак, контроли-
ращият орган за отпускането на личната 
помощ, след като и АХУ, и НОИ ще са в 
конфликт на интереси, ако тази задача се 
възложи на тях? И защо все още в сайта 
на Министерството на здравеопазването 
стои  кощунственият текст на проекта на 
постановление за изменение и допълне-
ние на наредбата за медицинската екс-
пертиза, приета с постановление № 120 
от 2017 г., чиито срок на обществено об-
съждане изтече на 23 май?

Петра Ганчева
Снимки фейсбук 

страницата на МТСП

Имало едно време… два камъка, голям 
и малък, които си стояли насред пътя. За-
дала се една пълна каруца и големият ка-
мък самодоволно казал на малкия:

- Гледай сега, как ще обърна колата!
Малкият камък нищо не отвърнал, само 

леко се подсмихнал.
Коларят, като видял големия камък, го 

заобиколил, но в същото време едно от 
колелата на каруцата минало през малкия 
камък и… каруцата се обърнала. Оттогава 
съществува и приказката, че малкото ка-
мъче прекатурва колата.

Защо я разказвам тази приказка? За-
щото, драги ми приятели-читатели, преди 
няколко дни станах свидетел на това как 
медиите могат само за час да тиражират 
една история така, че да всеят масова 
психоза чрез едно подличко внушение 
сред хората. Става дума за така написана 
(при това, сякаш нарочно – и непрофесио-
нално!) история, че изводът от нея да на-
кара народонаселението да се убеди, че 
в страната е пълно с… „фалшиви инвали-
ди”. Авторката на писанието твърди, че от 
37 ученици в основното училище „Кирил 
и Методий” в село Камено поле цели 20 
са „глухонеми с ТЕЛК”. А децата всъщност 
са си здрави и прави, говорят, чуват… И, 
баааам! – мигновено интернет простран-
ството гръмна, че видите ли, ето ви дока-
зателството за източването на хилядите 
левове от НОИ – с фалшивите ТЕЛК реше-
ния, които са дали група инвалидност на 
невръстни деца, за да им прибират бедни-
те родители пенсията…

Истината, обаче, е съвсем друга, твър-
ди в интервюто си с д-р Боряна Холевич, 
председател на сдружението на лекари-
те от ТЕЛК, журналистката Анна Заркова. 
Това интервю е публикувано на 16 май във 
вестник „Труд” и в него, на въпроса:

„- Част от тези 1,7 млрд. лв., които НОИ 
плаща на болните, отиват при симуланти. 
Дори твърдението за това безобразие да 
е наполовина вярно, то няма как да стане 
без вас, лекарите от ТЕЛК?

- Това, че лекарите от ТЕЛК са виновни 
за повишаването на броя на болните с на-
малена работоспособност, е един от ми-
товете в българските медии. Бегъл поглед 
върху статистиката за социално значими 
заболявания показва, че броят на болните 
многократно надвишава този на освиде-
телстваните от ТЕЛК. По данни от 2016 г., 
в България са регистрирани 284 738 души 
с онкологични заболявания, 406 738 със 
сърдечно-съдови, 520 000 с диабет, 70 000 
с епилепсия, 10000 с ДЦП, 3000 на диали-

за, 32082 психичноболни, дотук – 1 326 
175 страдащи от сериозни заболявания. 
В тази статистика не са включени хората 
с увредено зрение и слух, ортопедични и 
автоимунни заболявания, вродени ано-
малии и др. Пациентите на ТЕЛК се уве-
личиха и заради една промяна в Кодекса 
за социално осигуряване, която позволи 
отпускане на втора инвалидна пенсия към 
пенсията за изслужено време и възраст 
от 17 до 33 лв. С влизането й в сила през 
2000 г. решението на ТЕЛК стана заветна 
мечта на болни в пенсионна възраст с ми-
нимални пенсии. Въпреки това, обратно 
на изнасяната в медиите информация, в 
последните години има намаляване на 
броя на освидетелстваните с трайно на-
малена работоспособност. По данни на 
Националния център за обществено здра-
ве 56 656 души са били освидетелствани 
от ТЕЛК през 2016 - 0.9% от възрастното 
население. От тях 12 809 са с над 90% не-
работоспособност, 17 0773 са между 70% 
и 90 %, а 19111 между 50% и 70%. 7659 
души са получили под 50%. За сравнение 
през 2015 освидетелстваните са били 65 
751. Най-много решения са издадени през 
2004 г. - 133 251. В края на 2016 г. получа-
ващите пенсия за инвалидност са 518 109 
– едва 7,4 % от населението. Те са много 

повече във Великобритания (18,33%), 
Франция (26,4) САЩ (22).

- Няма лекар от ТЕЛК, пратен в затвора 
за подкуп, който е взел от здрав човек, за 
да го изкара болен. Но ако кажете, че ко-
легите ви са ангели и не правят и фалши-
ви инвалиди, никой няма да ви повярва.

- Не знам има ли осъден колега за изда-
ване на документ с невярно съдържание. 
Това е наказуемо по НК, но ако се докаже. 
Наредбата за медицинска експертиза поз-
волява всеки трети на възраст над 50-55 г. 
да получи 50 и над 50%, без да му бъде 
издаден нито един документ с невярно 
съдържание, стига да има кой да го поду-
чи какви изследвания да си направи. А не 
може да е фалшиво решение, издадено 
в съгласие с действащ нормативен акт. И 
зам.-министър Султанка Петрова го каза.

- Значи хилядите фалшиви инвалиди 
са мит?

- Мит е и нежеланието на лекарите 
от ТЕЛК да определят пожизнено про-
цент неработоспособност на пациенти с 
ампутиран крайник и др. дефинитивни 
състояния. Истината е, че пациентите с 
ампутиран крайник имат придружаващи 
заболявания - сърдечно-съдови, бъбреч-
ни, ставни, които могат да се подобрят 
или влошат, да настъпи ремисия. За тях 

процентът работоспособност не може да 
се определи пожизнено. А ако ТЕЛК осви-
детелства пациента само за ампутирания 
крайник, той ще бъде ощетен.”

Цитирах тази част от интервюто на Зар-
кова с д-р Холевич, защото след като из-
пратих публикацията за „глухонемите” 
деца, д-р Холевич отвърна: „Многократно 
съм казвала, че при децата с увреждания 
практически няма никакъв контрол!” Ду-
мите й само потвърждават, че вече е край-
но време да се променят нещата, тъй като, 
според действащите сега закони и норма-
тивни документи, държавата отпуска 930 
лв. на децата с 90 и над 90% увреждания; 
за тези между 70 и 90% помощта е 450 лв.; 
а тези от 50 до 70% получават 350 лв. Но 
навършат ли 18 години, държавата спира 
помощта. Именно заради това майките на 
деца с увреждания в своите протести на-
стояват за адекватна промяна. Т. е. всеки 
родител да може да избере дали да се 
грижи за детето си и да получава пари за 
това или да ходи на работа, като наеме ли-
чен медицински асистент за детето. Така 
майките ще могат да ходят на работа, а не 
да се превръщат в заложници и да чакат 
помощи от държавата. Те искат и включ-
ване в общността – като се започне от дет-
ската градина, през училището, универси-
тета и се стигне до пазара на труда.

Ето защо липсата на какъвто и да е 
контрол при децата се оказва малкото ка-
мъче, което обръща колата, казано в пре-
носен смисъл – по думите на д-р Холевич 
„борбата с т. нар. „фалшиви” инвалидни 
пенсии, отпускани с решения на ТЕЛК, е 
от компетентността на прокуратурата, а 
не на МТСП, НОИ или М3.” Затова и про-
куратурата се зае да разследва кой и защо 
е дал на тези 20 здрави деца решения, в 
които са обявени за „глухонеми”. Отделен 
въпрос е, че терминът „глухоням” отдавна 
е излязъл от употреба, но незнаещите за 
това пишман журналисти масово го из-
ползват в публикациите си. Фактът, че ро-
дителите на въпросните деца са от ромски 
произход и крайно бедни говори само за 
едно – че моделът с помощите, прилаган 
сега от държавата, изобщо не е удачен и 
води до източване на средства от бюдже-
та. Да се надяваме, че със създаването на 
съвършено нов закон за хората с увреж-
дания всичко ще си дойде на мястото.

Петра Ганчева

За малкото камъче и обърнатата кола

НОВ ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ЩЕ ПИШЕ РАЗШИРЕН СЪСТАВ НА РАБОТНА ГРУПА ПРИ МТСП
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На 19 май т. г. в столицата  се проведе дългоочаква-
ният  мини-маратон с кауза „Run2Gether” – България  
Маратонът е световно спортно събитие, провеждано в 
името на всички хора с различни възможности. Целта 
му е популяризиране на спорта, извеждане на хората в 
затруднено положение от домовете им и демонстрира-
не на равни възможности. 

Въпреки очакваните лоши метеорологични условия, 
времето беше на страната на каузата и в уречения 
час на място бяха над 1000 човека, които станаха 

част от събитието.
С голям ентусиазъм се включиха десетки популярни 

личности, които помогнаха в организацията и бягаха ре-
дом до хората с различни възможности. Сред тях бяха 
– Ивайло Захариев, Биляна Йотовка, Мария Грозева, Ми-
хаил Христов, Краси Георгиев, Мануела Малеева, Виктор 
Маламед – посланик на Тайланд в България и много други.

Организатор за България бе „JAMBA”, а техен парт-
ньор – тайландската организация KlongDinsor Co, начело 
с Чачай Афибанпоонпон, който е и първият инициатор на 
Run2Gether в Банкок.

Маратонът се проведе под патронажа на президента 
на Република България  Румен Радев, Столична община 
и с подкрепата на „София – 2018 – Европейска столица 
на спорта”.

Организаторите от „JAMBA” – Ива Цолова и Йоана Ко-
лева работят в социалната сфера от няколко години, а 
тяхна запазена марка остава съчетанието „различни въз-
можности”. Така двете момичета наричат всички хора, 
които по някакъв начин са в неравностойно положение. 

Йоана и Ива се борят за равни възможности в обще-
ството на всички, които съдбата е поставила пред изпи-
тание, но най-вече за предоставяне на трудова заетост и 
социално включване на тези хора. С редица събития две-

те момичета поставят началото на изграждане на стабил-
на връзка между бизнеса и трудовата заетост на хората с 
различни възможности. Така се стига и до идеята им да 
организират Run2Gether България.

Събраните средства от билетите за маратона и всички 
дарения ще бъдат използвани за създаване на карие-
рен център за хора с различни възможности, където ще 
се подготвят конкурентноспособни кадри за пазара на 
труда.

Тъй като събитието следваше олимпийския принцип 
„Важно е участието, а не победата!”, един от всички 
бегачи, спечели и голямата награда – два двупосочни 
самолетни билета до Банкок, за участие в Run2Gether 
в Тайланд. Безвъзмездната награда бе осигурена от 
Turkish Airlines.

Надежда Мирчева
Приложените снимки са авторски и принадлежат 

на DK Photography (Даниел Колев)

Да бъдем заедно един до друг

Днес наши ученици 
посетиха Музея на физи-
ческата култура и спорта, 
който се помещава в спе-
циално пригодена зала на 
Националния стадион „Ва-
сил Левски” в столицата. 
Първата експозиция е от-
крита на 30 март 1962 г. В 
музея е представена исто-
рията на българския спорт 
и върховните постижения 
на родните ни спортисти.

Децата присъстваха на 
увлекателна беседа, изне-
сена от главния уредник на 
музея госпожа Катя Ивано-
ва, излязоха на кортовете 
на стадиона и разгледаха 
музейната експозиция. 
Придобиха нови знания за 
спорта и успехите на наши-
те спортисти, а за да бъде 
денят им още по-щастлив, 
се запознаха и срещнаха 
с Кубрат Пулев-Кобрата. 
Най-добрият български 
боксьор. Той им пожела 
успех във всяко начинание 
и им обясни, че няма не-
възможни неща, стига да 
мечтаят! Раздаде им авто-
графи и подаръци. С мно-
го положителни емоции 
учениците ни се разделиха 
с големия спортист с обе-
щанието за нови срещи. 
Благодарим от сърце на 

Кубрат Пулев за срещата! 
Пожелаваме му успех!

Благодарим и на госпо-
жа Катя Иванова за топло-
то гостоприемство!

Текст и снимки фей-
сбук страницата на ССУ-
ДУС с детска градина за 
деца с увреден слух „Прф. 
д-р Дечо Денев”, София

Завършиха Държавни-
те първенства на Спортната 
федерация на глухите в Бъл-
гария за юноши и девойки 
в спортовете: бадминтон, 
борба, волейбол и футзал и 
ДП по бадминтон за мъже и 
жени. Средствата за провеж-
дането на състезанието бяха 
осигурени от Министерство-
то на младежта и спорта по 
програмата за развитието на 
спорта за хората с уврежда-
ния, а Националната спортна 
академия предостави без-
възмездно спортните си съо-
ръжения. Победителите бяха 
наградени с купи и медали.  
В състезанията участваха над 
150 състезатели от 10 спортни 
клуба на глухите – СКГ-София, 
СКГ „Спорт, туризъм здра-
ве”-Бургас, СКГ-Пловдив, СКГ 
„Пловдив спорт”-Пловдив, 
СКГ „Албатрос”-Варна, СКГ 
„Борба”, СКГ „Волейбол”, Фут-
болен клуб на глухите-София, 
СКГ „Спорт за всички”-Стара 
Загора и СКГ-Дупница.

А през април в Стара За-
гора се проведоха седем-
надесетите поред спортни 
ученически игри, с участието 
на учениците от специалните 
училища в София, Пловдив и 
Търговище. Организатор на 
игрите е Спортната федера-
ция на глухите, като провеж-
дането им бе със съдействи-
ето на община Стара Загора. 
Проведоха се състезания по 
футзал, бадминтон, тенис на 

маса и волейбол, в които взе-
ха участие 180 ученици. На 
победителите бяха връчени 
купи и медали. 

Информацията 
подготви Петра Ганчева

Снимки фейсбук 
страницата на БСФГ 

Незабравима среща с Кубрат Пулев Младите шампиони с увреден слух
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От 07.05 до 11.05.2018 г.  участниците 
в групата по танц терапия към Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция за 
възрастни хора с увреден слух от град Ва-
рна се включиха в Първия международен  
танцов и музикален фестивал на хората с 
увреждания в град Ялова, република Тур-
ция. Ялова е столица на провинция Ялова и 
има 85 хиляди жители, разположен е край 
планински масив на брега на Мраморно 
море. Градът разполага с минерални води, 
което е в основата за развитието на тури-
зма в него.

Участието ни беше по покана от органи-
заторите на фестивала, по съвместен про-
ект на училището за деца със специфични 
проблеми и общините Ялова и Чинарчик. 
То беше предшествано от много месеци 
на усилена подготовка с изтощителни ре-
петиции на участниците в групата по танц 
терапия под ръководството на професио-
налния хореограф Росен Драганчев,  но и с 
много вълнение и ентусиазъм за достойно 
представяне, както на организацията, така 

и на страната ни. Във  фестивала участваха 
групи на деца и възрастни  с различни  ви-
дове увреждания от България, Македония, 
Украйна, Косово, Казахстан и  Турция. 

Целта на фестивала е да се насърчи со-
циалното приобщаване и участие на хората 
с увреждания, да повиши обществената 
информираност към техните проблеми и 
решаването им, като се съберат заедно и се 
подкрепят по един позитивен начин така, 
че да се построят  мостове между хората 
чрез танците и музиката.

Домакините бяха подготвили доста на-
ситена програма, която включваше дефи-
лета, богата концертна програма, изнесена 
от участниците във фестивала, запознаване 
с представители на местната власт и споде-
ляне на ангажиментите  им към осъществя-
ване на проекта.

Представители от всички участващи 
групи посетиха кмета на град Ялова, къ-
дето бяха посрещнати много радушно.  
Проведе се дискусия за  проблемите на 
хората с увреждания и как те се решават 

на местно ниво.
Много интересна беше срещата и в 

училището за деца със специфични про-
блеми „Алиме паша”. Членовете на екипа 
на учебното заведение и  участниците във 

фестивала споделиха своя опит при рабо-
тата  с различните рискови групи. Срещата 
бе последвана от няколкочасова концертна 
програма в една от залите на училището.  
Хората с увреждания от различните дър-

жави  изявиха своите таланти в различните 
сфери на изкуството. Преди изпълнителите  
да представят характерните песни и танци 
от своя регион, участниците и публиката на 
фестивала бяха приветствани от кмета и об-
ластния управител на град Ялова.

Фестивалът  приключи с дефиле и за-
ключителен концерт на централния пло-
щад „Кумхуриет” в град Чинарчик,  където 
също имаше приветствия от представите-
лите на местната власт.

Участниците покориха публиката със 
своите талантливи изпълнения. Много 
аплодисменти и овации събраха нашите 
представители, които с хъс и настроение 
показаха красотата на българските фол-
клорни танци. Те бяха поздравени от учас-
тниците  от  различните държави за темпе-
раментното изпълнение, създадени бяха 
нови приятелства и споделени надежди за 
нови срещи.

Росица Кирова, социален работник

Уважаеми приятели,
в Съюза на глухите в България продъл-

жават да пристигат възмутителни писма 
за мошеници, които нагло събират пари за 
„благотворителни” акции за „глухонеми-
те”.В миналия брой ви представихме „схе-
мата”, по която те действат. За съжале-
ние тя още „работи”.

Ето какво ни писа съвсем наскоро една 
достолепна възрастна госпожа: „ Аз съм една 
възрастна българка, която свърши кариера-
та си в азиатски чуждестранен университет. 
Преди дни ходих на изложба в София Тех, и 
облечена като баба-професорка, костюмира-

на, се връщах, пресичайки подлеза пред Ок-
ръжна болница. Там ме пресрещна един млад 
господин, който беше някъде на около 33-35 
години, с кръгло лице и малко възпълничък. 
Предложи ми да подпиша документ-подпис-
ка, че хората с трудности в чуването искат да 
си направят Културен център. И ако искам – да 
ги подкрепя. 

Ама наистина ще ги подкрепя – още по-
вече, че имаше толкова протести на хората с 
увреждания напоследък и аз съм много соли-
дарна с тях. Подписах се. Нямаше лични дан-
ни, само пощенски код. И тогава разбрах, че 
трябва срещу подписа си да дам пари. Колко? 

– колкото имам. Е, нямах. И добре, че нямах, 
защото щях да ги дам от сърце. Тогава госпо-
динът арогантно ме заплаши, че трябва да на-
меря пари веднага. 

Какво беше това? Какво ми се случи? 
Омерзение!

Пиша ви с болка. За мен случаят приключи. 
Но ако други изпитат това – не искам никак 
да усетят лошото чувство и гневът. Гневът към 
нищо не подозиращите за това добри глухи 
хора. Така мисля, защото съм сигурна, че този 
човек не е ваш.

Диди Михова

Български ритми в град Ялова в Турция

Да кажем „Стоп!” на измамниците!
ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ЮБИЛЯРИ

Съюзът на глухите в България кате-
горично, официално, и по всякакъв друг 
начин се разграничава от подобни „кам-
пании” за събиране на пари.

Съюзът на глухите в България има бо-
гата информационна дейност, за която 
всеки би могъл да научи на нашия сайт и 
да се запознае с инициативите ни, свър-
зани със съюзния ни живот. 

Ако попаднете на измамници, непре-
менно се обърнете за съдействие и към 
съответното Управление на МВР.

Честит 
юбилей!

На 18 май т. г. Гергана Нико-
лова, слухово-речеви рехабили-
татор в детската градина за деца 
с увреден слух в столицата, съ-
бра близки и роднини на голям 
семеен празник – 90-годишния 
юбилей на тяхната майка, баба и 
прабаба Надежда Николова. 

Тези свои 90 години Надя Ни-
колова смята за пълноценно из-
живени, отдадени на семейството 
и любимата професия – обуче-
нието на децата с увреден слух. 

Много от нейните бивши учени-
ци също я поздравиха от сърце, 
като казваха, че никога няма да 
забравят времето, през което са 
били нейни възпитаници. Очите й 
грееха от щастие и радост, докато 
приемаше поздравите и  пожела-
нията за здраве, радост и щастие 
още дълги години. А накрая духна 
и свещиците на прекрасната тор-
та, направена от самата нея. Раз-
бира се, всеки получи по парче и 
опита невероятния й вкус. 

Честит юбилей, г-жо Николо-
ва! Бъдете жива и здрава, все така 
обичана от скъпите за вас хора!

Петра Ганчева

Христо Христов, председател на ТО-Търговище 
навърши  50 години! Честит юбилей!

Мира Попова – със заслужена награда! Честито!

Роден е на 1.05.1968 г. в гр. Търговище. Основно-
то си образование завършва в ССОУ за деца с увре-
ден слух ,,Св. Иван Рилски ’’-Търговище . Продължава 
в УПП-Горна Оряховица, откъдето излиза с усвоената 
професия стругар.

От 1987 г. продължава упорито образованието си 
във вечерната гимназия за ученици с увреден слух в 
столицата и паралелно работи в трамвайния завод в 
София. След като завършва гимназията, се завръща в 
Търговище, но не сам, а с неговата половинка Веска. 

От брака си имат две прекрасни деца – дъщерята 
Йорданка на 25 г. и синът Христо, на 17 г. И вече са 
дядо и баба на седемгодишния внук Мартин.

Христо Христов от дълги години работи в ,,Ме-
белстил’’ ООД в Търговище като машинен оператор 
в сектор „Производство на мебели”.

Да не повярва човек как отлитат годините... Ся-
каш вчера пое ръководството на ТО, успя да се до-
каже и да защитава членовете при участия в район-
ните съвети в РО-Шумен. Организира екскурзии до 
известни исторически места.

Неотдавна, на 13 май се проведе традиционата 
другарска среща по футбол и шах между градове-
те Търговище, Шумен, Варна и Добрич. Футболната 
среща се проведе на общинския стадион и след ос-
порвана битка, срещата завърши: 1 място - гр.Тър-
говище;  2 място - Шумен и 3 място - Варна. Всички 
си стиснаха ръце и се отправиха към спортната зала 
,,Мисионис’’, където се провеждаше състезанието 
по шахмат между 32 двойки. Крайният резултат бе: 
жени: – 1място Нели от Варна; 2 място -  Айлян от 
Търговище и 3 място Сузана от Шумен; а при мъжете: 
1 място -  Симеон от Шумен; 2 място - Тихомир от 
Търговище и 3 място – Али от Търговище.

Йорданка Колева, 
ТО на глухите в Търговище

На  15 май т. г. журналистката Мира Попова беше 
наградена за дългогодишна журналистическа дей-
ност и по повод кръгла годишнина с най-голямото 
отличие на Съюза на българските журналисти -  знач-
ката „Златното перо” и грамота. Наградата връчи Сне-
жана Тодорова, председател на СБЖ, в присъствието 
на председателката на Дружеството на журналистите, 
в което е Мира – Василка Диманова, и приятели.

Значката, изработена от художника Борис Ангелу-
шев през 1984 г., символизира перото, с него журна-
листите създават материалите си.

- Наградата ме кара да се чувствам още по-от-
говорна, с още по-голямо желание продължавам на-
пред – каза Мира. 

За Мира и мъничките й минути
С тази очарователна жена се запознах, когато бя-

хме млади. Работеше в сп. „Зари”, а аз - във в. „Тиши-
на”. Сега, години по-късно, Мира не е загубила мла-
дежкия си дух и ентусиазъм, работохолизма.

Нещо като визитка
На 11 август е родена. Лъв, „страшна” зодия. По 

лъвски подхожда към работата си.  Завършила е бъл-
гарска филология в СУ „Св. Кл. Охридски”. До загубата 
на зрението си е работила в Университетската библи-
отека.

- Чудех се какво да правя, как да се реализирам. 
Едно, че виждах лошо; второ, не знаех какво да правя. 
Започнах да сътруднича на в. „Отечествен фронт” и 
не помня още къде. А, и на Националното радио. Дос-
та бяха публикациите ми за хората с увреждания. 

Но, дошло предложението да работи в сп.  „Зари”, 
издание на Съюза на слепите в България. 20 години 
била редактор (от 1972-а). В „Зари”се запознахме. Съ-
трудничеше и на „Тишина”, и на излизащото тогава дет-
ско вестниче „Звездица”. 

- Няма да забравя „Звездица” – сподели с усмивка. 
-  Един от броевете му беше само с мои материали, 
това ме поласка.

Годините минавали… 
През 1992 г. я пенсионирали, въпреки че още няма-

ла желание да става пенсионерка. Но, станала... 
При срещи с колеги коментирали и се питали  – 

защо в медиите да няма репортажи за хората с ув-
реждания, затова как живеят, как се реализират. Има 
способни хора с различни увреждания – слепи, глухи, 

на количка..., но обществото не знае за тях. След 10 
ноември закриха редакции и вестници, журналистите 
останаха без работа. Мира  продължавала да мисли, че 
трябва да се покажат възможностите на хората с някак-
во увреждане „защото почти всички  могат нещо”. 

Открили радио ФМ+, първото частно българско 
радио

Амбициозната журналистка се срещнала с Петър 
Пунчев, шефа. Предложила да направят радиопреда-
ване за хората с увреждания... На 15 февруари 1993 
г. стартирало. В началото - кратко, без име.  Тонрежи-
сьорката Ива Дойчинова веднъж казала: „Една песен и 
са минутките на Мира”. 

- Чух думите й, спомних си стих от стихотворе-
ние на Елисавета Багряна: „…аз ще живея с тези мъ-
нички минути, тъй дълго чакани и минали тъй ско-
ро...”. И така кръстихме предаването „Тези мънички 
минути”.

Минутките „живели” до октомври 1994-а. Радиото 
променило програмата си и предаванията паднали. 
Мира станала сътрудник на БНР към програмата „Хрис-
то Ботев”, в предаването „Въпреки всичко”. С  колега 
правели репортажи за хора с увреждания.

Но, проф. Веселин Димитров от Факултета по жур-
налистика разбрал за минутките на Мира. Заинтригу-
вал сe. Срещнали се. Предложил й да го води по уни-
верситетското радио „Алма матер”. Обсъдили и набе-
лязали план-програма. 

През 1995 г., пак през февруари, но на 8-и, мънич-
ките минути „оживяват” по университетското радио. 
Отначало в 30, а сега – в 60 минути, всеки четвъртък 
от 17 до 18 ч., на честота 88 мегахерца – радио „Алма 
матер”. Гостуват хора с увреждания, НПО, работници, 
творчески личности, министри и социални работници 
и още, и още... Гост е била и писателка с увредено зре-
ние от Канада. 

- Основната цел на мъничките минути е да запоз-
наят обществеността с възможностите на  хора-
та с увреждания, реализират ли се в живота. Искам 
да се гледа на тях с други очи, без предубеждения. 
Отговорно е да намериш събеседник. Хора различ-
ни – сладкодумни, интересни, с различни професии и 
възрасти.  

В предаването цари уважение между водещ и събе-
седник. Журналистката се чувства добре в компанията 
на гостите си, разбира как всеки иска нещо да прави, 
да създава, да работи, да твори. Възхищава се от ста-
ранието им да са полезни, да се изявят с нещичко, да 
живеят достойно, „не в баналния смисъл да казват 
достоен живот”. Да  ги възприемат като част от обще-
ството ни.

През февруари т. г. мъничките минути станаха на 
25 г. Екипът го отбеляза с чаша вино. Мира Попова 
продължава  по утъпкания път, по който вече четвърт 
век крачи със своите мънички минутки.

Ето и пожеланието й към хората с увреден слух:
- Не унивайте, борете се, не отстъпвайте, раз-

кривайте все повече и повече възможностите си. 
Вярвайте, че наистина всеки може нещо. Аз го вяр-
вам. И  вие, приятели с увреден слух, го повярвайте!

Мария Михайлова
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За пореден път изпратихме абитури-
ентите от специалното училище за деца с 
увреден слух в столицата. Преди 12 години 
едни малки ученици прекрачиха училищ-
ния праг за първи път. Жадни за знания, те 
извървяха пътя си в образованието и про-

дължават напред – по пътя към живота и 
професионалното развитие. 

Пожелаваме им много късмет, успех и 
попътен вятър!

Цветан Кунчев, педагогически 
съветник

На добър час!

Училище любимо!Училище любимо!Училище любимо!Училище любимо!Училище любимо!Училище любимо!

В СУУУС с детска градина в София
Успешен старт към държав-

ните изпити се състоя на 3 май 
т. г. с завършилите 12 А клас на 
училището. Надяваме се че таз-
годишните абитуриенти пак така 
успешно ще се реализират в ус-
воената от тях професия! А на 15 
май випуск 2018 каза „Сбогом!” 
на любимото училище. С песни, 
изпълнени с жестов език, с много 
цветя и огромна торта с фойер-
верки абитуриентите бяха изпра-
тени от ръководството на учили-
щето, учители и родители в пътя 
им към самостоятелен живот.

Най-малките абитуриенти
Краят на учебната 2017/2018 

година на децата от детската гра-
дина към СУУУС „Проф. д-р Дечо 
Денев” бе отпразнуван на 18 май 
с представление, в което участ-
ваха най-малките „абитуриенти”. 
В драматизацията на приказката 
„Който не работи, не трябва да 
яде” те  се представиха като ис-
тински и надарени артисти. Бла-
годарим от сърце на учителите за 
грижите и топлината към всички 
деца! Бъдете живи и здрави! На 
добър час, малки сладури!

„Любов в цветове”
А на 19 май с цветни тебе-

шири, чадъри, топки, хвърчащи 
перки и балончета с вълшебства, 
екипът на фондация „Рицари на 
доброто” подари цветен празник 
„Любов в цветове” на малчуга-
ните, които са на пълен пансион 

в специалното училище за уче-
ници с увреден слух „Проф. д-р 
Дечо Денев” в столицата. Щаст-
ливите усмивки и радостта на де-
цата се случиха благодарение и 
на невероятните сърца на Герга-
на Гетова, Мими Петкова и Дили 
Бозаджиева. 

Фондация „Рицари на до-
брото”, учредена от Йорданка 
Янакиева,  е организация, из-
раснала от едно рицарско сърце 
– сърцето на Дани. За периода 
от двете години, откакто е съз-
дадена, чрез организираните от 
Дани благотворителни изложби 
и събития, са дарени близо 30 
хил. лв. в подкрепа на семейства 
с репродуктивни проблеми, до-
мове за стари хора, недоносени 
бебета, домове за деца с тежки 
увреждания и деца с различни 
заболявания от цяла България. 
Изказваме сърдечна благодар-
ност към ръководството на фон-
дацията и екипа й, подарил този 
чудесен празник на учениците с 
увреден слух!

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки фейсбук 
страниците на СУУУС и 

на фондация „Рицари на 
доброто”

24 май е светъл и неповторим празник, ка-
къвто нямат другите народи по света – праз-
ник на писмеността, просветата, културата. 
Празник на духовното извисяване, на стреме-
жа към усъвършенстване чрез постиженията 
на науката и културата.

Традиционно на този ден зрелостници-
те  на СУУУС „Свети Иван Рилски” в Тър-
говище се сбогуват със своето училище и 

празнуват своя абитуриентски бал. И неминуе-
мо идват мисли и думи за равносметка.

Най-напред  с топли думи за раздяла към 
дванадесетокласниците се обърна дирек-
торът на училището Росен Милачков: „Вие 
бяхте добър и сплотен колектив. Връщаме 
се назад с умиление и добри спомени. Ние 
се постарахме да дадем това, което можем 
и знаем. Подготвяхме ви и за неписаните 
уроци на живота.Учителите и родителите 
вървяхме заедно и ръка за ръка водихме 
нашите деца по пътя на науката и на живо-
та – по пътя, който ни учи да бъдем човечни, 
добри, отзивчиви, приятели… Надявам се, че 
ще успеете да се докажете като пълноценни 
граждани. Пожелаваме ви здраве, късмет, 
бъдете обичани и обичайте, създайте щаст-
ливи семейства с добри деца. За нас това ще 

бъде радост и щастие, отплата, че и ние има-
ме принос във вашето израстване. Да бла-
годарим на нашите учители! На добър път и 
попътен вятър!”

Развълнувана от раздялата беше и тяхната 
класна ръководителка Йонка Генова: „Мили 
млади хора, приемете моите пожелания да 
бъдете  усмихнати, позитивни, изпълнени с 
мечти и сила да ги постигате, да се доверява-
те на вътрешния си глас и да следвате своето 
разбиране за красота и щастие. Пожелавам 
ви в житейския път, който ви предстои, да 
бъдете талантливи, упорити и трудолюбиви! 
Нека нашата положителна енергия, нашата 
добра дума да бъде вашата щастлива орис! 
Защото вие наистина имате нужда от окура-
жаване, от подкрепа, от някой, който вярва 
във вас и ви желае доброто. Желаем ви да 
имате хиляди мечти и да се стремите към 
сбъдването им! Градете живота си в най-до-
брата за вас посока и постигайте множество 
успехи! На добър път!”

С развълнуван глас приветства абитуриен-
тите и Юрий Георгиев, учител по целодневна 
организация на учебната дейност: „От все сър-
це ви пожелавам много успехи, много щастли-
ви мигове и преди всичко - крепко здраве! И 
нека всички трудности и проблеми, които ще 

ви поднесе  животът занапред, да ги приемате 
спокойно, трезво и с лекота. Ценете това, което 
притежавате – младост, сила, свобода! Отсто-
явайте с воля и дух себе си и своето щастие! 
От сърце ви желая  здраве и успехи във всички 
добри и смели начинания, които ви предстоят! 
На добър път!”

Към пожеланията на възрастните се присъе-
диниха и по-малките ученици, които поздрави-
ха порасналите си приятели с кратка програма.

След като приключи тържествената част, 
нашите абитуриенти продължиха с много 
настроение своя празник в ресторант „Терра 
Европа”, където се забавляваха и веселиха 
заедно със своите връстници от ПГИИ „Джон 
Атанасов” и ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”. 
Пожелаваха си успехи в живота, танцуваха 
заедно и поставиха начало на нови приятел-
ства. 

Продължава традицията президентът на Ре-
публика България да е домакин на абитуриент-
ските балове за младежи в неравностойно по-
ложение. И тази година зрелостниците  на СУ-
УУС в Търговище  имат честта и удоволствието 
да са поканени на това тържествено събитие.

На добър път!
Диана Минева, главен учител 

На добър път, скъпи абитуриенти!
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Отговор от бр. 9

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.

СУДОКУ

СпектърСпектърСпектърСпектърСпектърСпектър

ВКУСНО

ВОДОРАВНО: 1. Наш писател (1882-1945)- „Първи бразди”. 8. Клас морски 
безгръбначни животни. 9. Американски изобретател (1847-1992) – през 1876 
г. изобретява телефона. 10. Немски писател (1875-1955) - „Буденброкови”. 
11. Мярка за повърхнина. 12. Турска монета, равна на 1/40 част от гроша. 13. 
Английски драматичен артист (1787-1883) - „Отело”. 14. Остра психоза, изблик 
на силна лудост. 16. Река в Северна Ирландия, най-голяма в страната. 17. Кожна 
болест по главата. 18. Международна конвенция за превоз на пътници и багаж 
по железопътните линии. 19. Разказ от А. Чехов. 21. Тропическо растение.
ОТВЕСНО: 2. Геодезически инструмент. 3. Каменна стена пред пристанище за 
спиране на вълните. 4. Герой на Омир. 5. Индийски физик (1888-1970). 6. Френски 
историк (1849-1928). 7. Авторът на книгата „Бойци на тихия фронт”. 9. Деец на 
работническо движение (1908-1950). 12. Деец на германското и международно 
движение (1876-1960). 13. Вид препаска. 15. Свободна общинска земя за 
пасбище. 16. Американски полярен изследовател (1856-1920). 18. Музикална 
нота. 20. Стихотворение от Пеньо Пенев.

Съставил: Иван Манчев

КРЪСТОСЛОВИЦА

Какво да имаме в гардероба сега

ТИКВИЧКИ С КАШКАВАЛ

Дни преди слънцето да стане съв-
сем жарко, ви предлагаме основите 
на перфектната визия за тазгодишно-
то лято.

Плетената чанта – тя е абсолют-
ният моден хит за лято 2018-а. В 
многообразие от вариации и форми 
този аксесоар създава усещане за ва-
канция, дори носена в градска среда. 
Препоръчваме да изберете модел, 
който подхожда на динамиката на 
ежедневието ви, за да може да но-
сите своята чанта с всички възможни 
тоалети. Да, плетената чанта ще бъде 
задължителен щрих както при еже-
дневната, така и при вечерната еле-
гантна визия.

Рокля „Прегърни ме” - този хитов 
модел стана популярен благодарение 
на работата на Даян фон Фюрстенберг, 
която му даде живот и го превърна в 

основна част на летния гардероб на 
всички жени. Женствената кройка на 
този тип рокля е задължителна през 
предстоящия сезон, защото освен че 
подчертава талията и извивките на тя-
лото, дава свобода за интерпретации.

Класически кецове и сандали на 
платформа - един от аксесоарите, кой-
то спокойно можем да пренесем от 
пролетния в летния ни гардероб, са 
чифт класически кецове, които да ни 
дадат нужната доза удобство, когато 
бързаме към някое сенчесто и прох-
ладно място. Те са идеални за ком-
биниране с рокля тип „прегърни ме“, 
когато искаме да придадем на визия-
та си закачлив и небрежен тон. Когато 
говорим за обувки, няма как да про-
пуснем любимите ни сандали, които 
това лято трябва да са на платформа, 
ако искаме да сме в крак с тенденци-

ите. Не е задължително да се насочва-
ме към твърде висока такава, защото 
през 2018-а ниските токове са също 
толкова секси и елегантни, колкото и 
високите.

Малки очила - лятото на 2018-а ще 
се отличава с това, че ще срещаме все 
повече представителки на нежния 
пол, които се разхождат по улиците с 
малки очила. Тази тенденция напълно 
ще измести големите модели, с които 
всички сме добре свикнали и съвсем 
скоро на щандовете на любимите ни 
модни магазини ще можем да изби-
раме сред многообразие от модели и 
цветове. Този аксесоар е гаранция, че 
дори и най-изчистеният и обикновен 
аутфит ще изглежда модерен и добре 
премислен.

Източник: Аптеки Бетти.бг
Снимки интернет

ПРОДУКТИ: 1 кг. тиквички, 
150 гр. кашкавал, 2 чаени чаши 
прясно мляко, 3-4 яйца, 50 гр. 
масло, черен пипер, връзка ко-
пър и сол на вкус.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: Тик-
вичките се измиват, нарязват на 
кръгчета от около 0.5 см. И се 
сваряват в подсолена вода,п в 
която сме поставили 1-2 клонки 

копър. Оцеждат се и половина-
та се подреждат в намаслена 
тавичка. Отгоре се настъргва 
кашкавалът и се покрива с ос-
таналите тиквички. След това 
разбиваме яйцата, смесваме с 
прясното мляко, черния пипер, 
нарязания на ситно копър, по-
соляваме на вкус и заливаме 
тиквичките. Отгоре нарязваме 

на парченца  и останалото мас-
ло. Пече се в силна фурна. Сер-
вира се с чесново кисело мляко 
(2-3 скилидки чесън се пресоват 
и се объркват с чаша кисело 
мляко и малко копър).

Да ви е сладко!

ЛЯТОТО И БЕЗУПРЕЧНИЯТ ВЪНШЕН ВИД ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО

Когато купувате 
паста за зъби

Знаете ли че маркировката в до-
лния край на пастата за зъби има 
голямо значение при покупката? Тя 
всъщност показва от какво е напра-
вена тази паста – от органични или 
неорганични вещества. Здравето на 
вашите зъби е от решаващо значе-
ние, така че следващия път, когато 
купувате паста за зъби, обърнете 
внимание на цвета на квадрата – 
той може да бъде червен, син, зе-
лен или черен. 

Ето значението на тези цветове:
 черният означава, че пастата 

съдържа само химични веще-
ства;  

 червеният – че пастата за зъби 
е направена от комбинация от 
химични и натурални съставки; 

 синият – пастата за зъби съдър-
жа натурални вещества и ле-
карства;

 зеленият – че пастата за зъби 
съдържа само натурални със-
тавки. Ето защо зеленият ква-
драт на опаковката на пастата 
за зъби е с приоритет. Само за 
една седмица на употреба ще 
забележите промяна. Вашите 
венци и зъби ще ви бъдат бла-
годарни.


