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НАЦИОНАЛНИТЕ СЪБИТИЯ НА СЪЮЗА НА 
ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

Месец юни на тази година ще остане забележи-
телен в историята на Съюза на глухите в България.

Защото само в рамките на този един месец 
бяха организирани и се състояха три от важните 
национални събития, които  определиха  дей-
ността на Съюза на глухите в България като из-
ключително активна и полезна.

В рамките само на три седмици през този ме-
сец юни се проведоха Националният събор по 
спортен риболов на СГБ (от 1 до 3 юни); Общото 
годишно отчетно събрание на пълномощниците 
на СГБ (на 8 юни) и Националното съвещание с 
ръководствата на районните и териториалните 
организации на СГБ (от 15 до 17 юни).

Толкова наситена национална програма, про-
ведена с успех само за месец означава и е до-
казателство единствено за  блестяща организа-
ционна   работа на ръководството на СГБ, за уди-
вителен сговор на членовете на Управителния 
съвет на СГБ, за силна подкрепа на всички ръко-
водители по места и на всички членове на Съюза 
на глухите в България. Какво повече?

Няма такъв съюз, няма такава общност – и по 
света дори, която да е сторила толкова много за 
толкова кратко време.

Чест прави това! Чест и достойнство за всички!
В този брой на вестник „Тишина”, уважаеми 

читатели, ще ви запознаем с две от национални-

те събития на СГБ, които бяха проведени  с успех 
– Общото събрание на пълномощниците на СГБ 
и Осмият национален събор по спортен риболов.

Очаквайте обаче и следващия брой на вест-
ника, където ще прочетете и за Националното 
съвещание с ръководителите на районните и те-
риториалните организации на СГБ, съвместно с 
представителите на женсъветите и клубовете на 
възрастните хора.

Четете и запазете тези броеве. 
Толкова важни неща ще има да научите в тях!

На 8 юни тази година в сградата на 
Съюза на глухите в България се състоя 
годишното Общо отчетно събрание 
на пълномощниците.

На този най-висш форум бяха пока-
зани резултатите от дейността на 
СГБ през 2017 година.

 Бяха обсъдени отчетният доклад 
за дейността на Съюза на глухите в 
България  през 2017 година, както и 
информацията относно изпълнение-
то на сборния бюджет на СГБ за 2017 
година.

Утвърдени бяха  програмата за 
дейността на организацията през 
2018 година, както и проектът за бю-
джет на СГБ за настоящата година.

Пълномощниците на общото съ-
брание приеха и някои актуални  изме-
нения и допълнения  в Устава на СГБ.

Отчетното годишно събрание на пъл-
номощниците на Съюза на глухите в Бъл-
гария започна работа  с избора на две 
комисии:

Комисия по програмата, бюджета и 
устава на съюза на глухите в България 

– в 5-членен състав, с  председател Нико-
лай Нинов, пълномощник от Горна Оря-
ховица и Диян Демиров, пълномощник 
от Варна, Мая Георгиева, пълномощник 
от Плевен, Красимир Альов, пълномощ-
ник от Пловдив, и Илиян Радев, пълно-
мощник от София.

 Комисия по преброяването с  пред-
седател Красимир Михалев, пълномощ-
ник от Стара Загора и членове Георги 
Стефанов, пълномощник от Русе и Денчо 
Неделчев, пълномощник от Шумен.

Председателят на комисията по пре-
брояването  Красимир Михалев обяви 
законността на общото отчетното годиш-
но събрание на пълномощниците на СГБ: 

 „На общото събрание  присъстват 
26  пълномощници. Отсъстват 3 пъл-
номощници по уважителни причини. 
Съгласно чл. 41 от устава, настоящо-
то събрание има необходимия кворум 
и е законно и легитимно да приема ре-
шения.”

И работата започна.
 

Четете на стр.  4, 5, 6

Един прекрасен спортен празник се състоя в 
първите три дни на месец юни.

От 1 до 3 юни на язовир „40-те извора” в бли-
зост до Асеновград се проведе Осмият национа-
лен събор по спортен риболов на Съюза на глухи-
те в България. Всъщност, като събитие, това 
прерасна във Второто държавно първенство по 
спортен риболов, защото бе организирано  съв-
местно със Спортната федерация на глухите в 
България и с подкрепата на Министерството на 
младежта и спорта.

Единението винаги е давало силата – и това 
сега бе доказано  по най-чудесния начин тъкмо 
тук, на язовир „40-те извора”. Защото за учас-
тниците имаше прекрасни условия, осигурени 
от две български организации, подкрепящи спор-
та за глухите хора и едно министерство, което 
също има грижата за нашия спорт.

Тази година състезанието бе по-особено. Състоя 
се в два тура, проведени в два отделни  дни. И това 
го направи уникално. Първият ден – в най-добрите 
следобедни часове, бе състезанието за риболов на 
дъно. На другия ден – в най-добрите утринни часо-
ве, бе състезанието за риболов на плувка.

Но тази година бе забележителна и с рекордния 
брой участници – 54 риболовци, от които забележе-
те  - 7 жени. И това бе уникално.

За всичко което се случи на язовир
 „40-те извора”, четете на стр.  2-3

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО 
СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ 

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СПОРТЕН ПРАЗНИК 
НА ПРИЯТЕЛСТВОТО И НАДЕЖДАТА

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
От 15 до 17 юни тази го-

дина в хотел „Тишина” в При-
морско се състоя Национално 
съвещание на ръководството 
на Съюза на глухите в Бълга-
рия с председателите и коор-
динаторите на районните и 
териториалните организации 
на СГБ, в което участваха и 
представители на женсъвети-
те и клубовете на възрастните 
хора.

В дневния ред на форума 
бяха представени и обсъдени  
организационните  дейности 
и мероприятия на СГБ, като 

участниците бяха запознати 
с приетите от Общото събра-
ние на пълномощниците из-
менения и допълнения в Ус-
тава на СГБ.

Бе предоставена инфор-
мация за подготовката и ор-
ганизацията за провеждането 
на Националния туристиче-
ски събор на СГБ, който пред-
стои в края на месец септем-
ври. Също така бяха инфор-
мирани и за подготовката на 
общите изборни събрания, 
които предстоят в последните 
месеци на годината.

Но наред с чисто организа-
ционните въпроси, участници-
те в националното съвещание 
получиха и безкрайно ценна 
информация относно новия 
Закон за личните данни и но-
вите изисквания за работа във 
връзка с него. Бяха запознати  
и с някои добри международ-
ни практики и обобщени про-
блемни ситуации, които биха 
могли успешно да се прилагат 
и в работата на СГБ.

Очаквайте с интерес 
всичко това – в следващия 

ни брой.
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От стр. 1

Но преди да разкажем за всичко, което се случи, редно е да 
ви информираме за организацията на първенството.

 Първо – за палатковия лагер. Както е по правило, рибарите 
се установяват в палатки. И носят всичките си такъми – за да са 
спокойни и сами, когато приготвят „магията” на захранката и 
дължината на кордата. Тази година палатковият лагер бе пер-
фектен. Построен бе в две крила, с осветление между тях, на 
сухо и равно място със зелена трева. Какво повече!

А още в най-ранните следобедни часове на първия ден не-
търпеливите бяха вече на мястото за техническата конферен-
ция. Там, в присъствието на четиримата съдии, на коменданта 
на лагера Георги Стефанов, на председателя на Съюза на глухи-
те в България Николай Нинов и на официалните организатори и 
гости, бе изтеглен жребият за лично място за риболов на язови-
ра на всеки един. Всеки получи номер за място с табела според 
късмета си.

Точно в 16 часа главният съдия Валери Лозанов даде старт на 
състезанието по спортен риболов на дъно. 

Язовир „40-те извора” вече не беше същият. Изпълнен бе с 
енергия, изпълнен бе с присъствието на много хора – близки на 
състезателите и техните дечица, а и с други обикновени „зяпа-
чи”, които не бяха виждали такова нещо. Е... и за всяка уловена 
риба имаше аплодисменти.

Точно в 20.00 вечерта съдиите бяха там с най-прецизната 
везна. И отчетоха до грам улова. Някои от състезателите бяха 
усмихнати, други – не съвсем...

На другия ден в 7 часа сутринта местата бяха заети от със-
тезателите на плувка. И там емоции, и там желание, и там пак 
състезание. Брей... и още повече хора!

В 12 часа всичко приключи с последния замах на главния съ-
дия.

Протоколите за улова, изготвени от четиримата съдии на 
първенството – Валери Лозанов, Петър Тричков, Красимир Ми-
халев и Николай Недялков – бяха показани на всички. И накрая  
леко изцапани – от рибарските ръце на тези, които искаха да 
видят до грам улова си.

Да! Везната беше безпощадна.
Но знаете ли, когато виждаха резултата, и тези с най-малък 

късмет прегръщаха приятелите си. Какво пък – нали всички сме 
едно. Догодина късметът ще е с друг. Важно е да бъдем заед-
но!!!

Уловът не бе за завиждане, като цяло, в килограми. Но-о, 
толкоз „дал” язовирът.

Друго обаче ни даде язовирът тази година.
Сигурно знаете поговорката: „Когато човек иска да направи 

нещо добро, от 40 извора вода ще донесе ”. Така де – случи се 
точно това. 

Случи се!
Ето например: тази година Спортната федерация на глу-

хите в България бе осигурила  изключително стилни фигурни 
плакети и медали за награди на първенците. Съюзът на глухи-
те в България представи най-добрия  огромен транспарант за 
представяне на първенството. А имаше и изненада. Районната 
организация в Пловдив направи нещо великолепно – „въведе” 
нови награди: за уловена най-голяма риба, за уловена най-мал-
ка риба и за уловена най-красива риба.  Прекрасно хрумване! 
Още повече, че наградите – стилните плакети – бяха изработени 
по тяхна инициатива специално за първенството от скулптора 
Георги Димов, който е с увреден слух и е член на РО-Пловдив.  
Браво! Ще ги видите на снимките.

Сигурно това е нашият нов път. Когато всеки дава по нещо, 
или всичко, от себе си. И когато тъкмо това става призвание за 
нови емоции, за нови стремежи за нашето добро.

Това е май животът! Всичко друго е излишно.
Но – да се върнем към най-сериозната част на първенството 

по спортен риболов, което се проведе на язовир „40-те извора”.
Тази година тук участваха 54 състезатели, разпределени от 

районните организации в 9 спортни клуба. Като брой участни-
ците бяха повече от първенството през 2017 година. Забележи-
телното обаче беше, че броят на жените-рибарки бе многократ-
но  увеличен – от 3 през миналата година, на 7 – сега. Е, жените 
доказаха, че могат да са равни в този спорт.

Уловът, като цяло в килограми, през тази година беше по-ма-
лък. Но за сметка на това повече бяха и радостта, и шегите, и 
подкрепата за всяка уловена риба. За всяка – дори и за най-мал-
ката, която тежеше само 5 грама.

Ще видите по-долу резултатите и ще разберете, че това е ис-
тина.  Ще видите и още, че „най-красивата риба” бе уловена 
тъкмо от една от 7-е най-красиви рибарки. „Слънчевка” е името 
на рибката, да не повярва човек!

А ОБЯВЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ и награждаването на 
победителите стана истинско тържество в многолюдното при-
съствие на всички участници, на семействата и приятелите им, 
на организаторите и официалните гости на това забележително 
първенство по спортен риболов. 

Председателят на Спортната федерация на глухите в Бъл-
гария Николай Бозев поздрави  всички участници във Второ-
то държавно първенство по спортен риболов, организирано 
съвместно от  Спортната федерация на глухите в България и 
Съюза на глухите в България с подкрепата на Министерството 
на младежта и спорта: „Това бе прекрасно първенство!” – каза 
той. Празник на сътрудничеството, на спортменството и прия-
телството. Най-добрите днес ще получат своите награди. Но на-
града заслужават всички, които бяха тук.“ 

Говорителят на съдийската комисия Николай Недялков 
обяви резултатите: „Получи се едно трудно състезание по спор-
тен риболов – каза той – разделено в два дни: риболов на дъно 
и риболов на плувка. Имаше много оспорвана борба, особено в 
отборното класиране на риболов на плувка. Там два отбора за-
вършиха с еднакъв резултат по точки и само грамажът опреде-
ли победителя. Но нека първо поздравим жените и да започнем 
с класирането при тях.“

На стр. 3

Спортен празник на приятелството и надеждата
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КЛАСИРАНЕ ПРИ ЖЕНИТЕ
Шампион при жените – с улов от 155 грама е Искра Сапа-

ревска.
На второ място – с улов от 45 грама е Боряна Топчиева от 

Пловдив.
На трето място - с улов от 25 грама е Снежана Пъчева.
Медалите на победителките бяха връчени от Николай 

Бозев, изпълнителен директор на СФГБ, а грамотите – от 
Красимир Михалев, председател на РО-Стара Загора и съдия 
на първенството.

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ В СЕКЦИЯ „ДЪНО”
Преди да го обяви, съдия Недялков направи едно уточнение. 

При отборното класиране се обединява и зачита резултатът на 
двамата състезатели – съответното място по улов, което е заел 
единия състезател, плюс мястото, което е заел другият. Двете 
места се сумират и най-малкия възможен общ брой точки озна-
чава първо място. Най-големият – е последен.

Така на първо място – със 7 наказателни точки, се класира 
отборът от Стара Загора – Мирослав Богданов и Николай Нанев.

На второ място с 8 наказателни  точки бе отборът от София – 
Людмил Гетов и Емил Спасов.

На трето място с 10 наказателни точки – отборът от Варна – 
Дамян Дамянов и Кръстьо Тодоров. 

Наградните статуетки на победителите връчи Николай 
Нинов, председател на СГБ.

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ В СЕКЦИЯ „ДЪНО”
Републикански шампион по риболов „на дъно” за 2018 го-

дина – с улов от 2 кг. и 385 г., е Емил Спасов от София.
На второ място – с улов от 1 килограм и 45 грама, е Кръстю 

Тодоров от Варна.
На трето място – с улов от 675 грама, е Мирослав Богданов 

от Стара Загора.
Медалите бяха връчени от Веселин Хрисчев от Спортна-

та федерация на глухите в България.
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ В СЕКЦИЯ „НА ПЛУВКА”
На първо място, с 5 наказателни точки и с общ улов – 2 кг. и 

85 гр., бе отборът на Стара Загора – Слави Сяров и Иван Иванов.
На второ място със същия брой наказателни точки – 5,  но с 

улов от 1 кг. и 400 гр., бе отборът на София – Андрей Николов и 
Стоил Попов.

На трето място, със 17 наказателни точки, бе отборът на Хас-
ково – Иван Димитров и Ерджан Юсеин.

Наградните статуетки връчи Николай Нинов, председа-
тел на СГБ. 

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ В СЕКЦИЯ „НА ПЛУВКА”
Шампион за 2018 година по риболов на плувка с улов от 1 

килограм и 590 г. стана Слави Сяров от Стара Загора.
На второ място с улов от 730 грама е Андрей Николов от София.
На трето място с улов от 670 гр. се класира Стоил Попов от 

София.
Медалите на победителите връчи Валери Лозанов, гла-

вен съдия на пълвенството.
СПЕЦИАЛНИТЕ НАГРАДИ  НА ДОМАКИНИТЕ ОТ РО-ПЛОВДИВ
Награда за най-голяма уловена риба – шаран с тегло 685 

грама спечели Кръстю Тодоров от Варна.
Награда за най-малка уловена риба – шаран със скромното 

тегло от 5 грама, взе Иван Денчев от Русе.
И последната награда – за най-красива уловена риба – 

„Слънчевка” с невероятни цветове, спечели Боряна Топчиева от 
Пловдив.

Специално изработените статуетки за победителите 
връчи Недялка Саркизова, организационен секретар на град-
ската организация на глухите в Пловдив.

И накрая главният съдия на първенството по спортен рибо-
лов Валери Лозанов връчи почетни медали за участие на за-
служилите деятели и организатори на първенството: Николай 
Нинов, председател на Съюза на глухите в България, Николай Бо-
зев, изпълнителен директор на Спортната федерация на глухите 
в България, Васил Панев, почетен председател на СГБ, Катрин 
Хаджицинова, сътрудник „Социални дейности” в РО-Пловдив, 
която бе и официален преводач, Недялка Саркизова, организа-
ционен секретар на градската организация в Пловдив и съдиите 
Петър Тричков, Красимир Михалев и Николай Недялков. Личен 
медал за участието си получи и Валери Лозанов. 

И ето така Осмият национален събор по спортен риболов на 
Съюза на глухите в България и Второто държавно първенство по 
спортен риболов за глухи станаха история. История, която ще 
помним не само ние, но и малките деца, които бяха тук и бяха 
толкова щастливи.

Ето и думите,  които казаха  двамата ръководители за това  
мащабно спортно събитие:

Николай Нинов, председател на СГБ: „Приветствам всички 
българи, присъстващи на това специално място – „40-те изво-
ра”. За първи път правим съвместно такава добра организация 
на спортно събитие за риболов. Също така, за първи път тук 
активно се включиха и жени, като представители на отбори в 
такъв тип спортно състезание за риболов. Те участваха наравно 
с мъжете. За нас, като организатори,  това бе добра  изненада. 
Ние,  от Съюза на глухите в България и Спортната федерация на 
глухите в България, заедно вървим напред като сродни органи-
зации, развиваме се заедно и съвместно. И всички глухи, които 
желаят и обичат риболова  могат да почувстват красотата на 
това хубаво място, а в бъдеще и на всички други места, на които 
ще  организираме подобни състезания  в България.“

Николай Бозев, изпълнителен директор на СФГБ: „Поздра-
вявам всички организатори, всички спортисти по спортен рибо-
лов и всички наши членове, които са днес тук. Състезателите 
сега са 54 човека в отбори на  9 районни организации в цяла-
та страна. Като един от организаторите на това събитие и като 
представител на Спортната федерация на глухите в България, 
изразявам увереност, че в бъдеще, заедно със Съюза на глухите 
в България, ние ще имаме много други съвместни спортни фо-
руми и събития, които предвиждаме. Благодаря на всички за 
участието! И очаквайте програмата ни занапред в съвместните 
спортни мероприятия!”

Йорданка Димитрова
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От. стр. 1

Председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов направи презен-
тация за извършеното през изминалата година, която бе изключително интересна 
и увлекателна, защото бе придружена и с фотоси от най-важните събития.

Ето какво каза той в отчета за дейността СГБ през 2017 година:
„След приключване на отчетната 2017 година в СГБ членуват 4 908 души, 

обединени в 12 районни организации в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, 
Хасково, Ямбол, Дупница, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица и Шумен. Съглас-
но план-програмата за дейността на СГБ през изминалата година са проведени 
редица мероприятия и събития от национален и международен характер. Като 
краен резултат от цялостната дейност са осъществени общо 2 746 прояви и 
мероприятия с общо участие на 66 303 наши членове.

*През 2017 година бяха отбелязани достойни наши  юбилеи – 60 години от осно-
ваването на районните организации в Стара Загора, Плевен, Русе и Шумен. Своите 
10 години отпразнува и Младежката организация при СГБ. И още един  юбилей – 60 
години от отпечатването на първия  брой на  вестник „Тишина”. Забележително бе.

*През миналата година се проведе традиционният конкурс за „Мис и мистър „Ти-
шина”. Той бе  на 25 март във Велико Търново. Организиран беше от РО-Горна Оряхо-
вица, съвместно с ЦУ на СГБ и с подкрепата и помощта на Младежката организация 
при Съюза на глухите в България. На този конкурс бяха излъчени победителите, кои-
то участваха  в европейския и световния конкурс в Чехия.

*През миналата година се организира и проведе поредният младежки лагер със 
семинар в Мальовица.

*През 2017 г.  в град Карлово се организира и проведе 27 Национален фестивал на 
художествената самодейност на Съюза на глухите в България. Той бе забележителен 
с участието на 150  самодейци и приблизително 500  зрители – наши членове, дошли 
от цялата страна, както и жители на града.

Други две събития искам да отбележа тук по-специално:
*От 1 до 3 септември 2017 г. за първи път в България – с партньорството и съ-

действието на Спортната федерация на глухите в България,  организирахме  Седмия 
национален събор по спортен риболов, който се проведе с подкрепата на Минис-
терството на младежта и спорта. Това бе една изключителна проява и първа стъпка 
за съвместна дейност и участие на две организации на хора с увреден слух. Вярвам, 
че нашите взаимоотношения ще продължат и в бъдеще. С колегите се разбираме 
прекрасно. И всичко това направихме  в името на риболова за глухи. Броят на ри-
боловците се увеличи драстично. Преди години имахме като участие по двама  ри-
боловци в отбор, които организирахме за  състезания през две години. От миналата 
година имаме възможност всяка година да финансираме първенство по риболов с 
участието на четирима риболовци от всяка районна организация. Като, подчертавам, 
продължаваме да имаме наш, самостоятелен статут.

*От 29 септември до 1 октомври отново със Спортната федерация на глухите в 
България и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта организирахме 
Държавно първенство по шахмат. Нещо, което в последните години бяхме позабра-
вили. Но ето, сега една от традициите  в Съюза на глухите в България – да се поддър-
жа шахматът, също е подновена и възродена. И това ще продължи и занапред.

*От 7 до 9 септември в Приморско организирахме и проведохме Национален се-
минар на председателите и координаторите на районните и териториалните органи-
зации на СГБ съвместно с представители на младежката организация, женсъветите 
и  възрастните хора.

*На 23 септември, за първи път в историята от  съществуването на организации на 
хора с увреден слух в България, се организира и проведе една тяхна обща съвместна 
инициатива, с включването на 12 организации на хора с увреден слух, на която заед-
но с тях отбелязахме подобаващо Международния  ден на глухите. 

Международната дейност на СГБ през 2017 година също бе много активна.
*Участвахме в среща за международен обмен в Охрид, Македония, където се про-

веде и  състезание по риболов. 
*Победителите в конкурса за „Мис и мистър „Тишина”-България”, който беше про-

веден във Велико Търново, взеха участие в конкурсите „Мис и мистър Свят и Европа” 

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

в Прага,Чехия.
*Наши глухи представители присъстваха на  Международния семинар  за правата 

на хората с увреждания в град Трир в Германия, където се организира и проведе 
Международна конференция във връзка с Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания.

*Също с подкрепата на Съюза на глухите в България, за първи път България получи 
възможността да участва и в Европейския форум на жестовите преводачи. Събитието 
се организира и се проведе във Франция.

*Младежката организация към СГБ също имаше добри международни изяви – 
нейни представители взеха участие в Общото събрание и Генералната асамблея на 
глухите младежи, които се състояха от 1 до 4 юни  в Дъблин, Ирландия. От 14 до 18 
юни наши младежи участваха в  Международен лагер за млади лидери в Словакия. 
От 8 до 15 юли представители на МОСГБ бяха на лагер за глухи младежи, а от 5 до 
8 октомври участваха в годишнината на шведската младежка организация, която се 
проведе в Стокхолм, обявен за   младежка столица на културата през 2017 г.

Разбира се, през 2017 година СГБ продължи активно да подпомага своите съюз-
ни членове.

През годината бяха подпомогнати 229 души с обща финансова подкрепа в размер 
на 34 600 лева. Това са специални помощи, отпускани единствено  по линия и с ре-
шения на съответните ръководства на районните организации.

През изминалата 2017 година бяха подпомогнати и хората с увреден слух по чл. 
51  за преводачески услуги. Общо бяха подпомогнати  4 908 души със сума в размер 
на 340 000 лв. 

Искаме да се похвалим и с друго - че в хотел „Тишина” в Приморско и в базата 
ни в Старозагорските минерални бани бяха направени грандиозни ремонти със 
значителни инвестиции. Хотелите ни вече имат съвсем нов облик. Изключително 
представителни са и  конкурентноспособни. Но най-важното – за глухите хора са за-
пазени всички права – като цени, и като ползи, които са запазени напълно от 2014 
година досега. Знаете, че редовно в хотел „Тишина” през септември месец глухи въз-
растни хора могат да почиват на цена от 5 лева на ден, плюс курортен фонд 1 лев, 
или  за общо 6  лева. Това го няма никъде. В хотелите има много промени, които 
ще впечатлят всички вас. Другите почивни бази през миналата година не успяхме 
да реновираме напълно, но в предстоящото време през 2018 година ще има нови 
ремонти и нови изненади.

Общо за миналата година нашите търговски дружества „Тих труд- ЕООД”  са про-
извели продукция за  3 570 000 лв. Осем от съюзните ни предприятия взеха участие 
в Шестия европейски форум на предприятията и кооперациите на хората с увреж-
дания в Пловдив. На това изложение „Тих труд-Бургас” ЕООД спечели награда за 
най-успешен иновативен продукт. Тогава лично министърът на труда и социалната 
политика връчи специалния плакет.

От направената дотук равносметка можем да си направим  извода, че 2017 го-
дина беше една богата година за нас, пълна с инициативи, пълна с активност, с 
изключително силно включване на съюзните ни членове. Надяваме се това да про-
дължи така и през следващата година.”

Докладът бе приет със задоволство, като бе направено предложение изнесеното 
в него да бъде  публикувано и в интернет сайта на СГБ.

Председателят на СГБ напомни че по първа точка от дневния ред пълномощници-
те следва да вземат отношение и във връзка с представения отчет за бюджета на СГБ 
за 2017 година.

Изказвания не последваха и материалите по отчетния доклад за дейността на СГБ 
за 2017 г., както и по изпълнение на бюджета за 2017 г. бяха гласувани от всички.

РЕШЕНИЕ: Събранието на пълномощниците на СГБ приема Отчета за дейността на 
Съюза на глухите в България през 2017 година

РЕШЕНИЕ: Събранието на пълномощниците на СГБ приема отчета на Сборния бю-
джет на СГБ за 2017 г. 

На стр. 5



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 55522 юни 201822 юни 201822 юни 2018 Съюзен животСъюзен животСъюзен живот
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От стр. 4

Точка втора от дневния ред на събранието на пълномощниците  предизвика ПРЕ-
ЦЕДЕНТ!  Историята на СГБ показва, че досега не е имало такъв. 

 Всъщност точка 2 гласи: „Отчетен доклад за дейността на ЦКК през 2017 г.” 
 Но... Такъв нямаше. 
Ето защо.
Председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов взе думата и първо-

начално кратко уведоми пълномощниците, че  докладът, който е получил по имейл от 
председателката на ЦКК, както и приложените документи, не са съобразени с основни-
те принципи за разпространяване на информация, съгласно действащия устав на СГБ. 
Поради което  той не е предприел неговото разпространяване. 

„Централната контролна комисия е колективен орган – каза той, –  който трябва да 
утвърждава всички свои документи с решение, гласувано с мнозинство от 50% плюс 
1 глас. Представените ми документи не могат да бъдат официални, нито могат да се 
считат за достоверни, тъй като на обявената в тях дата не е имало заседание на члено-
вете на ЦКК. Съставен е тогава единствено протокол от проверка, който носи само  два 
подписа (вместо пет). 

И тъй като отчетният доклад не е гласуван от ЦКК и не е приет с 50% плюс 1 глас, 
което го прави нелегитимен, аз по никакъв начин не бих могъл да го разпространя за 
обсъждане на общото събрание. Затова той не е в папката с документи, която държите 
в ръцете си”.

Оттук нататък изказванията, които последваха, бяха като че ли  от някакъв „филм 
на абсурда”. Да се чуди човек – как е възможно петте членове на най-сериозната и от-
говорна комисия в Съюза на глухите в България, да се „разминават” така драстично в 
най-отговорния за тях момент през годината.

 Ами, оказа се ужасно възможно. Оказа се, че в някакви 5-6 дни, поради бързина за 
представяне на несвършеното или  поради „обикновена”  непристойна манипулация в 
тази връзка на някои от тях, това просто се е случило. И то не къде да е. А в СГБ. 

Изказванията продължиха почти час. Протоколът е цяла „книга”. Но по няколко изре-
чения от някои от изказванията, които представяме тук, за да се убедите сами. 

Не е за вярване, но ето какво каза Атанас Шатров, член на комисията: „Уважаеми ко-
леги, много ми е тежко. Защото 30 години аз съм бил в Централния съвет, избиран съм 
в ръководните органи, бях председател на ЦКК, бях и неин член. Но такова нещо не съм 
очаквал. Да, аз като дисциплиниран член на ЦКК изпълних задължението си и бях тук на 
обявената ми със смс дата  от Веселина Стоянова -  на 23 май в 10 часа, за проверка в ЦУ. 
Тя каза: ще правим протокол. Готово. Направихме го и към 12 часа аз потеглих към дома 
си. Тогава никакъв доклад не е обсъждан и гласуван. След дни на очакване, получих 
готовия отчетен доклад. И си помислих – това аз ли съм, или не съм аз. Такъв доклад в 
живота си не съм виждал. Там подписът не е мой. Съжалявам, че се случи това с мен. И 
днес с горчива тъга се разделям с вас и с тази комисия”.

 Но ето какво каза и Георги Георгиев, член на комисията: „Ние от ЦКК изпад-
нахме сега да сме в пълно нарушение на устава. На едно предишно заседание, когато 
бяхме в пълен състав, приехме задача до края на месец април да приключим с всички 
проверки. Защото не се знаеше кога ще бъде насрочено общото събрание. Да имаме 
време един месец предварително, да сме готови. А за насрочената дата – 23 май – ня-
мам думи! Тя ми бе съобщена на 20 май и бе толкова късно - просто от днес за утре. Как 
сериозен човек да си организира времето и задачите на момента, избран от някой. А 
много дни преди ние това трябваше да сме готови…” 

  Тилка Кайрякова, член на комисията. „Изумена съм от поведението на някои 
мои колеги относно този доклад. Както каза Георги, ние имахме срок – както за провер-
ки в РО, така и за проверка в Централното управление. Принципно се бяхме разбра-
ли да приключим  някъде до Гергьовден. Тогава и планирах пред работодателя ми да 
имам отпуски. Но, седмиците минаваха и всичко остана извън моя и на работодателя 
ми график. За датата 23 май казах, че няма да присъствам. И когато на 30 май Антония 
Хубенова ми изпрати доклада да го видя и да го гласувам – аз отказах. Защото общото 
събрание е на 8 юни и ние сме в тотално нарушение! Но ако точно тази комисия може 
да прави нарушения, как ще изисква от останалите?”

А залата беше вече „взривена”. 
И изказванията стигнаха до  „двата полюса”.
Красимир Альов, пълномощник от Пловдив: „Три години вече не е имало общо съ-

брание, на което да не сме обсъждали дълго и трудно както протоколите, така и рабо-
тата на ЦКК. Толкова пъти вече! Толкова часове загубихме тук в тази зала, вместо да ги 
отделим за добра и полезна работа. Това е възмущаващо. А къде е Антония Хубенова, 
нали тя е изпращала доклада?  Трябва да го защити!”

Илиян Радев, пълномощник от София, бе на другия „полюс”: „Ама това е театър! 
Очаквах го. Фактът е, че поради неразбирателство, трима от членовете на ЦКК не са оти-
шли на определеното място в определения ден. Всичко друго е цирк, И явно, докладът 
няма да бъде приет.” 

  Дамян Калчев, пълномощник от София: „Доклад има. Аз го видях. Получих го 
по имейла и го разпространих. Разбирам, че може да има  неточности, но аз заставам 
зад него – законен, или не.”

А може ли така? И къде е истината? Истината къде е за този доклад, който истори-
чески се явява първият неразгледан от общото събрание на пълномощниците на Съюза 
на глухите в България? И не е ли поредният нов абсурд, който видяхме тук, да се застава 
зад документ, независимо от това, че може да не е законен?

Николай Нинов, председател на СГБ:   Нека първо да изясним – аз държа, а и ние в 
Управителния съвет работим,  спазвайки устава на СГБ и правилата на законите в дър-
жавата. И това, че един пълномощник е решил да подкрепи документ, който не е зако-
нен, не може да бъде никакъв фактор, с който да се съобразяваме.

Всъщност това не е и нужно, защото подкрепата идва от хора, които не са в ЦКК и не 
следва да „бъркат” в нейната работа. Защото  работа  само и единствено на петчленна-
та комисия бе да изготви този доклад. Докладът не е подписан от трима от членовете, 
което автоматично означава, че е отхвърлен. И никой извън тази комисия не може да 
дава свои „препоръки” и не може на своя глава да разпространява документи с невяр-
но  съдържание. 

От изказванията на трима от членовете на ЦКК тук разбрахте, че комисията въобще 
не се е събирала и дискутирала. А след като един доклад не е гласуван и не е приет 
от 50% плюс 1 глас от членовете, на каква база и на какво основание този доклад да 
се раздаде на пълномощниците?!? Само на базата ли на това, че един човек ми го е 
изпратил и е написал: „ Вносител  ЦКК”? При положение, че ЦКК не го е гласувал с 50% 
плюс 1 глас? 

Не, разбира се! Какво е това, някой да си помисли  само дори, че аз като председател 
и ние в Управителния съвет като „автомат” трябва да приемаме и  да разпространяваме 
информация. Аз мога да кажа, че вътре в отчетния доклад има клеветническа информа-
ция, която не е вярна. Има лъжи вътре в доклада. Да – цифрите са верни, но тези цифри 
са „облечени” с лъжи, и манипулации. Не прави чест, нито достойнство на такива хора. 

Да не говорим, че има подпис, който е неизвестно на кого. Криминално е – защото 
това  вече е и манипулиране на документацията. 

 Друг е въпросът защо докладът е разпространен във фейсбук мрежата? Докладът -  
точно този, неподписаният от мнозинството от членовете на ЦКК? Чест, авторитет, дос-
тойнство – къде отидоха тези неща тук? Всичко е целенасочено и толкова грозно. Срам! 

Доклад на ЦКК ние днес няма да разглеждаме и да гласуваме. Защото няма доклад. 
Няма доклад, който да е гласуван с 50% плюс 1 глас от членовете на Централната кон-
тролна комисия. 

Предлагам в тази връзка да прекратим разискванията по точка втора от дневния 
ред.”

Предложението бе прието с пълно мнозинство от присъстващите пълномощници.

Точка 3 от дневния ред – „Приемане на програма за дейността на СГБ за 2018 го-
дина” и точка 4 от дневния ред – „Приемане на бюджета на СГБ за 2018 година”, бяха 
разгледани последователно и в един порядък. Председателят на СГБ г-н Николай Нинов 
запозна пълномощниците, с това, че: „Програмата и бюджетът на Съюза на глухите в 
България за 2018 година са приети от Управителния съвет на съответно заседание. Съ-
гласно  изискванията на законодателството те трябва да бъдат утвърдени от Общото 
събрание на пълномощниците. Затова, ако имате някакви съображения, моля да спо-
делите, ако нямате -  предлагам да се гласува за приемане на програмата за дейността 
на СГБ  и за приемане на Бюджета на съюза за 2018 г.” 

С пълното мнозинство на присъстващите пълномощници на общото годишно събра-
ние на пълномощниците на СГБ, бяха гласувани със съответни РЕШЕНИЯ:

1. Приема се програмата за дейността на Съюза на глухите в България за 2018 го-
дина. 

 2. Приема се бюджетът на Съюза на глухите в България за 2018 година.

По точка 5 от дневния ред - „Промени и допълнения в Устава но Съюза на глухите 
в България”, председателят на СГБ запозна участниците във форума с продължителната 
дейност по тази точка.

„Така направените предложения за изменения на Устава на СГБ, са с официален вно-
сител Управителен съвет на Съюза на глухите в България – каза той. – Това са пред-
ложенията, които Управителният съвет прецени, че действително могат да се внесат в 
събранието на пълномощниците и да бъдат защитени от членовете на УС. 

Имаше много и много други предложения, които бяха изпратени от районните орга-
низации. Но по един или друг повод отпаднаха, защото УС прецени, че не могат сега да 
намерят място. Но въпреки това казвам, че могат да бъдат правени и нови предложе-
ния, които да разискваме тук.” 

Предложените промени  бяха разгледани от пълномощниците член по член и алинея 
по алинея. Дискусията бе дълга – до изясняване на последната подробност, до уточня-
ване на всеки израз, до последната запетайка. Почти нямаше делегат на общото събра-
ние, който да не взе отношение. 

На стр. 6
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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

От. стр. 5

 В края на краищата, след изключително сериозното обсъждане, промените за из-
менения и допълнения в устава  на СГБ, бяха гласувани и утвърдени с мнозинство от 
делегатите на общото събрание ето така:  

1. Чл. 12, 4 от Устава да се допълни както следва. 
„да участва лично при обсъждане на съюзното му положение, като неявяването му 

не е пречка за обсъждането, в случай че му е изпратено съобщение за това на посоче-
ния от него адрес.”

2. Чл. 12, т. 5 от Устава се изменя както следва:
„да ползва материалната база, имуществото и социалните услуги финансирани от 

СГБ, ако е заплатил членския си внос и за настоящата година и изпълнява уставните си 
задължения.”

3. Чл. 13, т. 7 от Устава се изменя както следва:
„да не членува в организации и да не е в УС на организации, които работят срещу 

интересите на СГБ.”
4. Чл. 19, т. 7  от Устава да се допълва с нова буква /ж/ със следното съдържание: 
„Което е член на друга организация с подобна дейност и/ или членува в УС на същата.”
5. Чл. 20, ал. 3 от Устава се отменя.      
6. Чл. 21 се изменя, като се създават ал. 1 и ал. 2 със следното съдържание:
Чл. 21, ал. 1: „Всички съюзни и общосъюзни органи на СГБ се избират с тайно гласу-

ване с обикновено мнозинство. В случаите, когато за една позиция има една кандида-
тура, се провежда явно гласуване.”

Чл. 21, ал. 2: „Принципът на обикновеното мнозинство не се прилага при изборите 
за председател на СГБ, на РО, на ТО, на ЦКК и на РКК, където, когато нито един от кан-
дидатите не е спечелил мнозинство от 50% + 1, се обявява балотаж. Тогава се провежда 
втори тур на избор, в същото време и в същото място между двамата кандидати, които 
имат най-много гласове. Изборите на този тур печели кандидатът, получил най много 
действителни гласове.”

7. Чл. 22, ал. 1  от Устава се променя както следва: 
„Събранията на пълномощниците на всички нива /ТО, РО и СГБ/ имат право да из-

бират нови членове за попълване на освободени бройки на членове на съюзните и 
общосъюзните органи.”

8. В  чл. 24 от Устава се създават нови алинеи 2 и 3 както следва:
Чл. 24, ал. 2: „При искане на най-малко от 2/3 от членовете на ТО, Съветът на ТО е 

длъжен в едномесечен  срок да свика извънредно събрание с дневен ред, място и час, 
предложени с искането.”

Чл. 24, ал. 3: „Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.”
Сегашната алинея 2 става ал. 4-а; алинея 3 става ал. 5.
9. В  чл. 32 от Устава се правят следните изменения:
В ал. 3 думите „30 дни” се  заменят с „15 дни”.
Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: „При искане на повече от 1/2 от 

членовете на районната организация, РС е длъжен в едномесечен срок да свика извън-
редно събрание с дневен ред, час и място предложени с искането.”

Сегашните алинеи 4 и 5 стават съответно ал. 5 и ал. 6 на същия член.

10. В чл. 38 от Устава се създава нова т. 12 със следното съдържание:
„Присъжда званието „Почетен председател на СГБ” по реда и при условията на чл. 51 

от Устава, както и присъжда посмъртно това звание на председатели на СГБ с изключи-
телни заслуги за създаването, развитието и издигането на авторитета на СГБ.”

След гласуването с мнозинство от пълномощниците на  предложените от Управител-
ния съвет  промени и допълнения за Устава на СГБ, според демократичните правила на 
събранието, бе дадена възможност и за други предложения.

Дамян Калчев, пълномощник от София, съобщи ново предложение: „Това е пред-
ложение от наши членове, което съм задължен да ви представя – каза той. – На нашите 
събрания бе поставен въпросът за участието на чуващи хора в управителните органи 
на Съюза на глухите в България. На последните наши събрания бе изразено мнение, че 
членове на ръководните органи на Съюза на глухите – каквото е събранието на пълно-
мощниците, трябва да се избират от районните организации само от слухово увредени 
лица, не чуващи. Така е в много други държави. Защо да не е и у нас?”

Един хем щекотлив, хем много деликатен въпрос. При това – „стар колкото света”. 
Един въпрос, психологически важен за самочувствието в житейския смисъл на човеш-
кия успех. И няма нищо лошо в него. Стига да е съобразен с условията и правилата за 
дейност на самия Съюз на глухите в България. 

Погледнато „отгоре” – чуващите в този съюз са  малцина  хора, с лична кауза, или 
пък семейна, да работят тук. Погледнато пак „отгоре”, глухите са тези, които искат  да 
държат живота си в своите ръце. И какво лошо в тази симбиоза, ако всички са заедно, 
като едно цяло?

Предложението за разделение в управлението във висшия ръководен орган на СГБ 
обаче, дойде в този момент с някаква отрицателна страст.  Не че не може или не трябва 
да се случва разделение. Лесно е. Но не е правилно тъкмо така! 

И какво значат думите, изречени от един пълномощник, като: „Чуващи могат да чле-
нуват в СГБ, могат да са директори на предприятията и всичко друго,  но пълномощни-
ци не трябва да бъдат. Чуващите са помощен персонал.” 

Нека всеки помисли – сам! Защото в този момент тримата чуващи пълномощници на 
общото събрание напуснаха залата. 

В залата, като гост на събранието, присъстваше и адвокатът на СГБ Кирил Николов, 
който запозна пълномощниците с текстове от Закона за юридическите лица с нестопан-
ска цел и от Закона за защита от дискриминация и изрази становище, че едно такова 
евентуално решение би влязло в противоречие с тези два закона. 

Но това бе най-малкото. Защото повечето от глухите пълномощници на общото съ-
брание видяха грешка в това намерение. И не го приеха. Може би не е дошъл момен-
тът, а може и никога да не дойде момент за  разделение на властите. 

И дано! За бъдещето на СГБ, в който вече 84 години добруват заедно и глухи, и 
чуващи.

Йорданка Димитрова
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Град Търговище, който до 1934 
г. е носил името Ески Джумая, 
е бил предпочитано място за 
обитаване още от най-дълбока 
древност. Тук се пресичали ва-
жни пътища с военно и търговско 
значение, водещи от дунавски-
те пристанища и вътрешността 
на равнината към Черно море, 
и от Добруджа през Балкана за 
Тракия. Затова няма историческа 
епоха или култура, които да не 
са оставили своите отражения в 
развитието на града. 

Районът е осеян и с тракийски 
надгробни могили. В непосред-
ствена близост се намира Велики 
Преслав, някога център на бъл-
гарската средновековна култура, 
за чието развитие допълнителни 
данни дават скалните манастири 
край село Крепча. 

Първоначално населе-
нието е било почти от турци. 
Приблизително от втората по-
ловина на 18 век в града за-
почва заселването на българи, 
главно от близките села Вардун, 
Чикендин (Лиляк) и на балкан-
джиите от Беброво, Кипилово, 
Стеврек и др. 

В епохата на българското 
Възраждане сериозно развитие 
получават занаятите и търговия-
та, които бързо се превръщат в 
основна дейност на жените. Най-
многоброен бил абаджийският 
еснаф, следван от терзийския, 
грънчарския и кожухарския. 

Стоките им били излагани на 
Ески-Джумайския пазар, който с 
времето прераснал в панаир. 

Тази година от 14 до 20 май се 
състоя 241 поред традиционен 
панаир в града, който събра над 
100 български производители и 
търговци.

 Благодарение на помощта 
на Катя Недева, член на ТО в 
Търговище и майка на момче със 
увреден слух, която реши да обе-
дини младите членове на орга-
низацията (и не само тях), те взе-
ха участие в панаира. Катя при-
тежава умения в арт изкуствата 
и приложните изкуства и реши 
да привлече тези, които имат 
усет към изкуството и красотата, 
с нейната помощ и съвети да по-
кажат, че със ръцете си могат да 
създават чудеса. Така със съдей-

ствието на Катя Недева и на об-
щинското ръководство в града, 
членовете от града представиха 
свои произведения на панаира. 

Събраните средства от про-
дажбата на изделията на изку-
ството ще бъдат използвани за 
обновяването на клуба на ТО, а 
също и за закупуване на матери-
али, за да продължат да създават 
красиви произведения на изку-
ството.

Благодарим от сърце на Катя 
Недева и на нейните колеги-тво-
рци за това, че приобщиха чле-
новете към изкуството и ги на-
правиха съпричастни в името на 
една обща кауза – грижата за 
техния втори дом – клубът на ТО-
Търговище!

Мая Саватеева и 
Йорданка Димова

Обединени в името на една обща кауза

Ли Хуангчиу е препода-
вател по изкуство в учили-
щето за ученици с увреден 
слух в Нанчанг, провинция 
Дзянси. 48-годишният Ли 
е загубил слуха си на две 
години. След като завърш-
ва университета, решава 
да стане учител и създава 
своето ателие с подкрепата 
на училището, където ра-
боти вече 22 години. 

Глухите преподаватели в 
училищата за глухи в стра-
ната са рядкост, затова и 
Ли, който успява да се до-
каже и да респектира ръ-
ководството на училището, 
вдъхва в своите ученици 
желанието да станат като 
него учители. 

Агенция Синхуа, Китай
Превод Петра Ганчева

Преподавател по изкуство 
вече има свои последователи

Това показват резултатите, до които 
стигна първият етап от проучването за 
отношението на възрастните хора към 
използването на съвременните техно-
логии, както и на техните нужди от по-
мощ в дома.

Изследването се проведе едновре-
менно в Австрия – от Европейската 
федерация на възрастните хора, в 

България – от Българския червен кръст 
и „Каритас България”, и в Словения – от 
Университетския институт за рехаби-
литация. То обхвана извадка от 498 чо-
века около и най-вече над 60-годишна 
възраст. Проучването е част от меж-
дународен проект за разработване на 
виртуален асистент за активно стареене 
(SAAM - Supporting Active Ageing through 
Multimodal Coaching), който ще предста-
влява интегрирана система от отделни 
модули и софтуерни приложения, изця-
ло съобразени с потребностите на него-
вите ползватели.

Повече от половината възрастни 
хора, анкетирани в Австрия, България 
и Словения, имат самочувствието да са 
на „ти” с технологиите. Само дванадесет 
на сто се плашат от тях. Почти две тре-
ти обаче са готови да се учат, за да са в 
крак с времето. Цели 39% от изследва-
ните твърдят, че усвояват новостите с 
лекота. 

Смартфоните сред възрастните хора, 
за които се грижат БЧК и „Каритас Бъл-
гария”, са рядкост – те предпочитат да 
използват мобилни телефони от старо 

поколение. Сравнително слабо разпрос-
транени сред тях са интернет базира-
ните приложения за комуникация като 
Whats App, Skype, Viber, Messenger. 

Очаквано, по-отворени за съвре-
менните технологии са най-младите 
сред възрастните хора – тези под 65 г. 
Значителен е делът на пенсионерите 
между 66 и 70 г., които ползват ком-
пютър – почти 74%. Повече от поло-
вината от над 70-годишните също ра-
ботят с компютър. Почти толкова хора 
използват интернет и имейл. Почти 
всеки пети от тях обаче не знае какво 
е смартчасовник.

В момента тече вторият, качествен 
етап на изследването, който включва 
дълбочинни интервюта с поне 30 по-
тенциални потребители на виртуалния 
асистент. Задачата на тези индивиду-
ални разговори е да разширят и де-
тайлизират информацията, получена 
чрез въпросника. Виртуалният асистент 
в подкрепа на активното стареене се 
разработва в рамките на европейски 
проект. Той се финансира с близо 4 
млн. евро от рамковата програма на ЕС 
за научни изследвания и иновации „Хо-
ризонт 2020”. Крайната цел е да удъл-
жи максимално активният и самостоя-
телен живот на хората над 60 години 
в собствените им домове, като запази 
доброто физическо, емоционално и 
умствено състояние, както и социални-
те контакти на своите потребители за 
възможно най-дълго време.

Системата ще съдейства на хората да 
се чувстват добре в обичайната си сре-
да, като събира данни за здравословно-
то и емоционалното им състояние чрез 
сензори, интелигентни измервателни 
уреди, видео и аудио приемници. Тя 
ще следи жизнените функции и при-

емането на медикаменти, ще открива 
и алармира за негативни промени в 
настроението и поведението на своите 
потребители. След анализ на здравните 
показатели и навиците на възрастния 
човек невидимият помощник ще дава 
препоръки за здравословна диета, ще 
предлага социални и културни занима-
ния. 

Проектът започна на 1 октомври 
2017 г. и ще продължи три години. В 
международния консорциум, който 
работи по него, влизат 10 организации 
от пет европейски държави. Сред тях 
са водещи висши училища като Един-
бургският университет (Великобрита-
ния) и Залцбургският университет „Па-
риж Лодрън” (Австрия), словенските 
изследователски организации „Универ-
ситетски институт за рехабилитация” и 
Технологичният институт „Йозеф Сте-
фан” – доказани технологични компа-
нии, като българската ScaleFocus и нем-
ската Interactive Wear AG. Участват също 
утвърдени неправителствени организа-
ции с богат опит в работата с възрастни 
хора – Българският червен кръст, „Кари-
тас България” и Европейската федера-
ция на възрастните хора със седалище 
в Австрия.

Координатор на проекта е Балкан-
ският институт по труда и социалната 
политика в София, който от 2001 г. насам 
управлява и изпълнява множество со-
циални проекти по различни програми 
на ЕС и други международни донори.

Балкански институт по труда и 
социалната политика: Йордан Дими-
тров - jordandim@bilsp.org; Вера Веле-
ва - vera.veleva@bilsp-pc.org и

Екатерина Попова - ekaterina.
popova@bilsp.org, тел. 0887 388 074

В НОВОТО ВРЕМЕ

 Половината възрастни хора ползват интернет
ОТ СВЕТА
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Отговор от бр. 10

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

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Бог на виното, плодородието и веселието (мит.). 2. Поетическо произведение, 
което изобразява живота на лица, близки до природата. 3. Кривогледство (мед.). 
4. Река в Магаданска област и Якутия, приток на р. Колима. 5. Безцветен газ с 
остър дъх, съединение на азот с водород. 6. Всяка единица в съединетиката на 
растенията и животните (вид, род, клас, семейство и др.). 7. Солено езеро близо 
до море, образувано от морски приливи (мн. ч.). 8. Флота, плавателните съдове 
на една държава. 9. Сложен уред. 10. Машина за добиване на електрически ток. 
11. Герой на П. Р. Славейков от поемата „Изворът на белоногата”. 12. Игрален 
дом. 13. Държава, която се управлява от имам. 14. Държава в Централна Африка. 
15. Първият български космонавт.

Съставила: Василка Кирова

КРЪГОСЛОВИЦА

В битка за достъп до музиката за глухи

Ако знаете само, колко е фантастич-
на и как се топи в устата! Тази вкусотия 
няма равна, а се прави само за половин 
час, с цялото приготвяне на рецептата!

Продукти: 2 чаши сварени и добре 
намачкани картофи; 1 чаша добре сва-
рени задушени зеленчуци (моркови, 
грах, зелен фасул); 1/4 наситнено суро-
во зеле; галета; 2 скилидки чесън, 1 ч. 
л. лют пипер, 1 ч. л. кимион на прах, сол 
и черен пипер на вкус, олио за пърже-
не и кашкавал за настъргване. Относно 
зеленчуците – можете да фантазирате 
и добавите такива, каквито обичате 

или според сезона. Например добавете 
спанак и броколи, в замяна на картофи-
те и зеления фасул.

Приготвяне: смесваме хубаво на-
мачканите сварени картофи със зелен-

чуците, които сме наситнили. Добавя-
ме счукания чесън и подправките, след 
което добре разбъркваме, добавяме 
и галета, като внимаваме сместа да е 
достатъчно изсъхнала, за да работим 
добре с нея. От така получената смес 
оформяме на шницели и ги запържва-
ме в олио.

Накрая, след като сме ги запържили 
и от двете страни, ги поръсваме с каш-
кавал и ги поставяме в загрята фурна за 
около 5 минути - колкото да се разтопи 
кашкавалът.

Тези чудни зеленчукови шницели 
могат да бъдат сервирани с чеснов сос 
и салата по избор. Вашата вкусна и чуд-
на вечеря е готова! Добър апетит!

НОВИНИ ОТ СВЕТА НА ГЛУХИТЕ ХОРА Глух ретривър 
предупреждава 

за кражба
О‘Райли е 12-годишен златен ретри-

вър, който в продължение на две го-
дини губи слуха си. В нощта на 17 май 
обаче, когато двама крадци разбиха 
няколко автомобила, за да ги ограбят, 
О‘Райли се събуди, защото знаеше, 
че нещо не е наред и започна да лае 
неистово, за да предупреди своите 
собственици за това, което става.

„Беше направо невероятно, че той е 
напълно глух и нещо го събуди и нака-
ра да лае силно – казва собственикът 
му Ерик Стивънс. – Благодарение на 
това, че спи близо до мен на канапето, 
след като ме събуди с този негов лай, 
станах и видях през прозореца какво 
се случва. Веднага се обадих на 911 и 
полицията успя да хване крадците и да 
върне откраднотото от тях.”

Онлайн телевизия Fox 9, 
Тампа, САЩ

Превод Петра Ганчева

Преди няколко години Амбър Галего 
от Великобритания изпълни невероятен 
превод на песните на рапъра Кендрик Ла-
мар на фестивала „Лолапалоза” (2013 г.). 
Докато описва на жестов език думите, тя 
изобразява и музикалните инструменти с 
лицето и движенията си, показвайки уни-
кална техника, която описва като „визуал-
но показване на звук”. За да представи, 
примерно, бас китарата, тя поставя ръцете 
си пред долната част на тялото си и наду-
ва лицето си; а за високите честоти издига 
ръцете си на височината на главата и висо-
ко нагоре. И успоредно с всички това тя ус-
пява да превежда и смисъла на текста на 
песента. Заради невероятното си изпъл-
нение е поканена да участва в известното 
музикално шоу на Джим Киммел. Амбър 
е част от разрастващата се организация, 
създадена от глухия диджей Трой Лий. 

Получил за подарък по повод 14-ия си 
рожден ден звукоусилващ уокмен, Лий 
решава, че трябва да направи всичко, за 
да стане диджей като братовчед си. Днес 
Лий, вече 44-годишен,   използва цифров 

софтуер, за да визуализира инструментал-
ните елементи, които смесва заедно по-
мощта на слухови апарати и специална те-
лескопична настройка. Така с усъвършен-
ствания си уокмен чрез магнитен безжи-
чен сигнал Лий чува басните вибрации от 
перкусии и думите на песните. „Не е вяр-
но, че глухите хора не могат да се наслаж-
дават на музиката”, казва Лий. – „Никога 
няма да позволя на глухотата да попречи 
на слушането, изпълнението и свиренето 
на музика. Искам да покажа на света, че 
глухите хора могат да свирят музика!”

За да докаже, че глухите хора наистина 
могат да слушат и разбират музиката, през 
2003 г. Лий основава така нареченото Deaf 
Rave, тримесечно събитие в Лондон, пред-
назначено специално за глухи клубъри. 
Вдъхновението му идва от натрупания опит 
в незаконните складови партита в началото 
на 90-те години, когато говорителите усил-
вали вибрациите. От този момент през 1991 
г. той се опитва да убеди глухата общност, че 
клубът също е толкова част от тяхната култу-
ра, колкото и част от света на чуващата общ-

ност. Чрез максимално повишените нива на 
басите и използването на нови технологии, 
като SubPac - носещ високоговорител, който 
усилва вибрациите, Лий прави рейв събити-
ето незабравимо с невероятния звук. Днес 
неговата организацията отбелязва своята 
15-а годишнина, но Лий казва, че има още 
какво да се направи. Глухите хора са два 
пъти по-склонни да страдат от депресия, 
поради факта, че нямат досъп до музика-
та. „Все още, за съжаление, сред обществе-
ността съществува неразбиране за това, че и 
глухите имат нужда от такъв достъп”, казва 
Лий. - Ние сме една от най-изолираните гру-
пи в обществото, поради изолацията, безра-
ботицата, липсата на BSL (британски жестов 
език) в основните училища и ежедневните 
проблеми поради комуникационните ба-
риери. Затова и създадох организацията на 
времето - защото съм съпричастен към ця-
лата глуха общност.”

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Текст и снимки онлайн изданието на 
„The Guardian”, Vaya Media

Лесна, бърза и вкусна вечеря


