
ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Б Р О Й  1 2  ( 1 2 8 3 )  •  2 9  Ю Н И  2 0 1 8  г .  •  И З Д А Н И Е  Н А  С Ъ Ю З А  Н А  Г Л У Х И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  I S S N  2 0

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
Тази година семинарът беше 

различен от досегашните и  на-
истина забележителен! И нека 
отдадем това на ръководството 
му – в лицето на председателя 
на СГБ Николай Нинов и на за-
местник председателя Диян Де-
миров.

Програмата на семинара бе 
подготвена така, че да бъде мак-
симално полезна за участващите. 
Нямаше нито една тема, която да 
бъде „лека” - всяка бе ангажира-
ща и важна.

Но трябва да отбележим и дру-
го – за първи път тук и сега,  демо-
кратичният принцип за прозрач-
ност и достъпност до всички ре-
шения на ръководните органи на 
СГБ бе действително приложен. А 
това бе прието от участниците не 
само  като уважение, но най-вече 
като стимул за съпричастност и за 
още по-добра работа.

Какво по-добро? 
Уважаеми читатели, не всичко, 

което бе обсъждано на семина-

ра, ще можем да ви представим 
на тези страници на вестника. 
Но сме длъжни да представим 
най-важното – онова, което, 
следвайки демократичния прин-

цип за информация, ще научите 
сега. А другото – после, в следва-
щите броеве на вестника.

Продължава на стр. 4, 5, 6

 „РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!” ОЧАКВАНЕ

Кой и защо иска разделение 
между хората с увреждания?

Само една крачка ни остава до 
осъществяване на важната ни цел – телефон 

112 да е достъпен за хората с увреден слух
Неведнъж ми се е налагало, 

за съжаление, да цитирам в пуб-
ликациите си този древен израз 
от латински „Divide et impera!” 
– „Разделяй и владей!” Основен
принцип в политиката, изразът
е приписван на великия цар и
военен стратег Филип Македон-
ски и e използван от древните
римляни в буквалния смисъл,
с цел по-бързо и лесно да за-
владяват територии и поробват
населението, живеещо на тях,
като настройвали отделните пле-
мена едно срещу друго, а после
завземали една по една земите
им. Този древен израз в днешно
време намери своето отражение
в наскоро случилите се събития
след общия национален протест
на хората с увреждания на 11
април т. г., когато само седмица
след него се състоя протестът на
майките с деца с увреждания. С
този техен протест те успяха само
за 24 часа да свалят и след това
да върнат на поста му социалния
министър Бисер Петков. Като ус-
поредно с това отправиха обви-
нения към неправителствените

организации на хората с увреж-
дания: „Настояваме да проявите 
политическа воля и да потърсите 
отговорност за неефективната 
дейност на МТСП и национално 
представителните организации, 
ощетявала години наред цялото 
общество и европейските данъ-
коплатци с неефективно усвоя-
ване на средства в големи раз-
мери.” 

А на 19 юни в Министерския 
съвет се състоя съвместно за-
седание с представителите на 
Националния съвет на хората 

с увреждания, майките на де-
цата с увреждания, министри и 
представители на синдикатите, 
на което след двучасови дебати 
се реши да няма отделен закон 
за личната помощ с основния 
мотив, че това е закон на парче, 
който няма да допринесе за об-
щата интеграция на около поло-
вин милион хора с увреждания в 
България. 

Продължава на стр. 6, 7

ОТ 15 ДО 17 ЮНИ В ПРИМОРСКО СЕ СЪСТОЯ

с ръководствата на РО, клубовете на женсъветите и възрастните хора в 
Съюза на глухите в България, както и с представители на младежката организация при СГБ

На 19 юни тази година в центра-
лата на дирекция „Национална сис-
тема 112”  се състоя работна среща  
на органите и организациите, които 
в България  имат задължението и 
отговарят за  осигуряване на норма-
лен достъп на хората със слухови и 
говорни увреждания до телефона за 
спешни повиквания 112.

Тази среща бе работна, наистина. 
Но толкова важна за очакваното от 
всички нас! Колко години Съюзът на 
глухите в България води борба – не 
винаги равностойна, за признаване-
то на това наше изконно право. 

И ето сета – благодарение на уси-
лията, положени и реализирани от  
новото ръководство на СГБ, и на ин-

телигентния  подход към проблема,  
нещата за нас са като че ли са пред 
добрия финал. 

Добрият финал, който очакваме 
всички!

В срещата, инициирана и орга-
низирана от дирекция „Национална 
система  112”, участваха представи-
тели на Съюза на глухите в Бълга-
рия, на Министерството на вътреш-
ните работи, на Министерството на 
транспорта и съобщенията, на Ми-
нистерството на здравеопазването, 
на  Министерството на труда и со-
циалната политика, на Агенцията за 
хора с увреждания и др.  

Продължава на стр. 2

Окончателно: 
ВАС взе решение за 

добавките за интеграция

Петчленен състав на Върховния административен съд реши 
окончателно – месечните добавки за интеграция, транспортни 
и информационни и телекомуникационни услуги на хората с ув-
реждания вече няма да са обвързани с гарантирания минимален 
доход, който за тази година е 75 лв., съобщиха медиите.

Според магистратите обвързването на интеграционните до-
бавки с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, 
защото в определянето им трябва да се взимат единствено ин-
дивидуалните потребности на хората с увреждания. „Унифици-
рането на размера на добавката създава обективни пречки за 

интеграцията на хората с увреждания”, пише в мотивите на ВАС.
Сега месечната добавка за транспортни услуги е 11.25 лв.; за 

информационни и телекомуникационни услуги - 15 лв.; за обуче-
ние – 15 лв.;. за достъп до информация, диетично хранене - 11,25 
лв.; за балнеолечение и рехабилитационни услуги - до 225 лв. 

На 27 юни социалният министър Бисер Петков съобщи, че 
интеграционните добавки за хората с увреждания няма да бъ-
дат спирани и няма да има ощетени хора. Предстои до 25 юли 
най-късно добавките да се включат в самия закон и хората да 
продължат да получават помощите, уточни министър Петков.
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На 11 май 2018 г. в хотел „Империал” в 
Пловдив, евродепутатът Андрей Новаков 
и Национално Сдружение „Младежки глас”, 
клон Пловдив, организираха представяне на 
първата българска програма „A.L.E.C.O” на 
Европейския съюз.

Борис Вълев – областен председател на 
сдружението „Младежки глас”-Пловдив от-
прави покана към районната организация на 
глухите в града да присъстваме заедно с чле-
новете на РО-Пловдив при представянето на 
новата eвропейска програма. РО-Пловдив ор-
ганизира група мотивирани и заинтересовани 
младежи да присъстват на този форум, като 
бяха осигурени от организаторите на събити-
ето и двама  жестови преводачи – Христина 
Гъркова и Катрин Хаджицинова, които да пре-
дадат информацията на нашите глухи членове, 
а именно: Тилка Кайрякова, Йорданка Бъгова, 
Кристина Григорова, Мария Косева и Жулиета 
Пейкова. На събитието присъстваха областния 
председател на сдружението в Пловдив Борис 
Вълев, общинският председател на „Раковски” 
Рангел Матански и областния председател на 
Стара Загора Пламена Петкова. Специално за 
събитието беше и Антон Берданков от нацио-
налното ръководство на „Младежки глас”.

Приятно изненадани бяхме от факта, че пре-
ди да започне самото събитие, Андрей Новаков 
обяви пред всички присъстващи, че има специ-
ални гости, а именно представители и члено-
ве от Съюза на глухите в България - Районна 
организация град Пловдив. Последваха бурни 
аплодисменти в залата, а нашите членове се 

чувстваха в свои води, неочаквано приятно 
ни стана, когато виждаш, че ви приветстват с 
добре дошли и чувстваш се, че си част от тях, 
наравно с останалите гости.

Ето как  представи новата европейска про-
грама  г-н Новаков:

С новата европейска програма за младежко 
предприемачество A.L.E.C.O. разшири обхвата 
на програма „Еразъм за млади предприемачи”, 
като се осигури пътуване за обмяна на опит на 
120 млади предприемачи от Европейския съюз 
(или трети държави, участващи в програма 
COSME) във водещи компании извън Европа. 
Първоначалният обхват на програмата включ-
ва държави като САЩ, Израел и Сингапур.

Програмата носи името на големия бъл-
гарски пътешественик Алеко Константинов, а 
съкращенията й в превод означават Achieve 
Leadership in Entrepreneurship and Cooperation 
Opportunities (Постигане на лидерство в пред-
приемачеството и бизнес възможности). 

„A.L.E.C.O” e първата българска програма на 

Европейския съюз, създадена по инициативата 
на най-младия български евродепутат Андрей 
Новаков. В рамките на 2 години програмата ще 
насърчава млади новоизгряващи предприема-
чи или бъдещи такива във фаза на основаване 
и разрастване на собствен бизнес. В нея могат 
да се включат: предприемачи със стартирал 
бизнес през последните 3 г., бъдещи предпри-
емачи с изпълним бизнес план, предприемачи 
които са взели вече участие в „Еразъм за мла-
ди предприемачи” и отговарят на преходните 
2 условия. По пътя към успеха са предвидени 
подкрепа за пътни разходи на всеки участник: 
800 евро за САЩ и Азия, и 600 евро за Израел. 
Плюс това всеки участник ще разполага по 
1000 евро на месец от престоя си.

„По какъвто и път да сте решили да пое-
мете, никога не позволявайте на някой да ви 
откаже от идеите ви!” – това бе съветът на ев-
родепутата Андрей Новаков към младите.

Последваха въпроси по проекта и извън 

него, а всички в залата с любопитство изслу-
шаха неговите отговори и мнения относно 
техните виждания, но и нашите членове на 
РО Пловдив не останаха по-назад, също и тях 
някак ги мотивираха думите на г-н Новаков за 
живота му и изобщо, интересуваха се от начи-
ните как да дадат старт на един успешен фи-
нансиран бизнес.

Последваха почерпка от „Младежки глас”, 
нови приятелства, запознанства и контакти за 
съвместна работа в бъдеще. 

Послепис: Гостите от РО-Пловдив на съби-
тието, както и аз, искаме най-искрено да бла-
годарим на Андрей Новаков и Борис Вълев за 
поканата и възможността да присъстваме, за 
милите думи още в самото откриване на съ-
битието и за вниманието! От все сърце!

Интересуващите от проекта могат да 
получат повече информация на: http://
andreynovakov.eu/aleco/

Катрин Хаджицинова-Николова

Представяне на европейска програма A.L.E.C.O. за млади предприемачи

ОЧАКВАНЕ

Само една крачка ни остава до осъществяване на важната ни цел – 
телефон 112 да е достъпен за хората с увреден слух

От стр. 1
На всички присъстващи – експерти и специалисти, 

бе представена „Пилотна версия за лесна комуникация 
между хора с увреждания и тел. 112”. Системата съдържа 
няколко части. Първото е мобилно приложение за рабо-
та; второто е уебсайт, който съвпада като функционал-
ност с мобилното приложение; третото е администрати-
вен панел, специално разработен за хората с увреждания 
и техните данни, и четвъртото е операторски панел за 
нуждите на операторите от системата 112. Всичко това бе 
представено за обсъждане от   експертите, но още повече 
за тестване  от ползвателите.  Като цяло идеята на създа-
телите на проекта е всеки човек със слухово увреждане 
да може да се регистрира с всички необходими атрибути 
в мрежата и да ползва услугата с лекота във всеки един 
момент.

Нека да отбележим, че тук специално бяха поканени 
за участие представители на Съюза на глухите в Бълга-
рия – 7 души млади хора,   които в реално време тества-
ха програмата. Те направиха своите опити за „примерно 
включване” и успяха. Но и дадоха нови препоръки за до-
пълнително усъвършенстване в комуникацията. В тества-

нето се включи и председателят на СГБ Николай Нинов, 
чието предложение също бе взето под внимание.

Да! Остава още работа. Малко работа, но „най-фина-
та”, която ще направи достъпа до телефон 112 перфектен 
за глухите хора. 

И нека дочакаме – живот и здраве,  края на месец ав-
густ, когато по очакванията на специалистите от дирек-
ция „Национална система 112” програмата ще стартира 
в реално време и с реални най-добри възможности за 
връзка.  

Нека е така!
А дотогава целта е да се усъвършенства и приложи в 

детайли  всичко, което е необходимо, за ползването на 
тази услуга от нас. За да стане тя  наистина перфектна,  
каквато ни е нужна!

В специален брой на вестник „Тишина”, уважаеми чи-
татели, ще ви информираме тогава за всички технически 
и технологични подробности, които ще има в приложе-
нията на програмата.

А за това – кога и как тръгна тази инициатива, и как се 
стигна до успехите, представени на тази среща, разказаха 
Цветомир Цеков, директор на дирекция „Национална 
система 112” и Николай Нинов, председател на Съюза 
на глухите в България: 

Цветомир Цеков: България, като член на Европейския 
съюз, съгласно директивата за универсалната услуга за 
спешни повиквания, е задължена да осигурява на хората 
със слухови и говорни увреждания нормален достъп  до 
услугата на единния европейски номер 112.

Въвеждането на тази услуга се забави поради това, че 
дълго време системата нямаше осигурявана поддръжка 
– повече от 2 години и не беше възможно надграждане
на системата, докато имаше функционалности, които не
работеха.

От месец април тази година имаме договор за въз-
становяването на системата и за техническа поддръжка. 
Това създаде условия за реализиране на този проект за 
достъп на хората със слухови и говорни увреждания до 
телефон 112. Веднага, след като бе сключен договорът, 
Министерството на вътрешните работи започна работа 
по подготовката на процедура за въвеждане на услугата 
в тел. 112. И нашите намерения сега са през месец август 
да имаме първоначална версия на система за достъп на 

хората със слухови и говорни увреждания  до тел. 112. 
Много сме благодарни на Съюза на глухите в Бълга-

рия, на Министерството на транспорта и съобщенията, 
на Агенцията за хора с увреждания, за това, че с тяхна 
помощ можем да надградим системата така, че да бъде 
максимално полезна за хората с увреждания. Ще се оп-
итаме да спазим всички техни изисквания и препоръки, 
така, че наистина тази услуга да им служи реално и да 
могат по най-лесния и достъпен начин да я ползват. 

 Николай Нинов:
Искам преди всичко да изразя благодарност към ди-

рекция „Национална система 112” и най-вече към нейния 
директор Цветомир  Цеков за добронамерените усилия, 
които бяха положени за това телефонът за спешни повик-
вания с единен европейски номер 112 да стане достъпен  
за хората със слухови и говорни увреждания.

Ще подчертая със задоволство и това, че абсолютно 
всички действия, които са били предприемани от страна 
на дирекцията, бяха съгласувани със Съюза на глухите в 
България.

Общата ни работа – като синхрон във всяко едно от-
ношение, бе много важна, за да се стигне до един добър 
продукт, който действително ще бъде в подкрепа на хора-
та с увреден слух. Във времето ние видяхме и разбрахме, 
че нещата не могат да се случат просто с едно желание. 
Нещата се случват с много работа, с много срещи, с раз-
говори, и… пак с много работа! И вярвам, че ще имаме 
един софтуерен продукт, който да отговаря на изисква-
нията, така, както са заложени по начало в концепцията 
на Европейската комисия, когато е гласувано тел. 112 да 
бъде общодостъпен за абсолютно всички граждани на 
страните-членки на ЕС.

А резултати днес има – даже и от тази среща, на коя-
то се ориентирахме като цяло накъде ще бъде насочена 
платформата, и как ще работим.

Йорданка Димитрова
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
с ръководствата на РО, клубовете на женсъветите и възрастните хора в 

Съюза на глухите в България, както и с представители на младежката организация при СГБ
Продължава от стр. 1
Националният семинар започна, както му е ред, с 

най-добри приветствия и пожелания за всички. И ведна-
га стана сериозен.

Още с първата точка, която представи председателят 
на СГБ Николай Нинов „Изменения и допълнения в Ус-
тава на СГБ”, приети и утвърдени от общото събрание на 
пълномощниците, което се състоя  на 8 юни тази година. 
Промените в устава бяха публикувани многократно вече, 
с точните  изрази за изменение на  отделните членове, 
точки и алинеи. Публикувани бяха както във вестник „Ти-
шина”, така в официалния сайт на СГБ и фейсбук страни-
цата. Вие ги познавате.

Но тук бе важно всеки да научи как и защо  са станали 
тези промени. Важно е!

Текстовете за промяна на устава няма да повта-
ряме и изписваме отново. Всеки ги има пред себе си.  
Но нека видите някои пояснения за причините, които 
наложиха някои от тези промени, които представи 
г-н Нинов: „През изминалата 2017 година, и включител-
но до средата на 2018 година, всички наши съюзни чле-
нове имаха възможност чрез териториалните и район-
ните организации да направят лични предложения, за 
изменения в устава. Всички техни предложения бяха вне-
сени в районните организации – обсъждани, разисквани, 
гласувани и после внесени за разглеждане в Управител-
ния съвет на СГБ. На четири свои заседания УС разгледа и 
разисква всички предложения. И взе предвид тези, които 
намерихме за целесъобразно по чисто законен принцип 
да бъдат внесени в събранието на пълномощниците и съ-
ответно да бъдат гласувани.

Събранието на пълномощниците гласува и прие на 8 
юни тази година значителни промени и допълнения в 
Устава,  които аз искам да  сведа до  знанието на всички.

Има промяна с допълнение на Устава в чл. 12, т. 4. С 
тази промяна се дава възможност на съюзните членове да 
участват лично при обсъждане на съюзното им положе-
ние. Като неявяването им не пречи за обсъждане, в случай, 
че е изпратено съобщение за това на посочения адрес. Про-
мяната е направена, тъй като старият устав даваше възмож-
ност на лицата да отказват да присъстват и да измислят раз-
лични проблемни ситуации, за да не се явяват. С промяната 
в устава – изпратеното съобщение до лицето на посочения 
от него адрес, се счита за форма на известяване.

В член 12, т. 5  изменението предвижда съюзните чле-
нове да могат да ползват материалната база, клубовете, 
имуществото и социалните услуги, които са финансирани 
от Съюза на глухите в България, само ако са заплатили 
членския си внос през настоящата година, изпълнявайки 
уставните си задължения. Промяната, която е направена 
тук, е в допълнение за това, че лицето трябва да се задъл-
жава да заплаща членския си внос. Всеки трябва да знае 
правата си, но още повече да знае задълженията си. Кога-
то се организират съюзни мероприятия, всички трябва да 
знаят, че за да участват в тях, трябва да са членове на СГБ.

Чл. 13, т. 7 от устава се изменя в посока също на едно 
важно условие и право: съюзните членове да не члену-
ват в организации и да не са в управителния съвет на 
организации, които работят срещу интересите на СГБ. 

Тази промяна в устава е направена, защото в последните 
години „се пръкнаха” и се регистрираха много органи-
зации на глухи хора. Вие знаете, че СГБ не може и няма 
как да спре появяването на нова организация. Законът за 
юридическите лица с нестопанска цел позволява това. 
Но, в последно време зачестиха случаите с организации, 
които злоупотребяват с авторитета и честта на Съюза на 
глухите в България. Организации, които използват наши 
съюзни членове и за които имаме доказателства, че не 
работят в подкрепа на хората с увреден слух. Ние, като 
сериозна организация, трябва да защитим нашите хора. 
Един от начините е – именно тази промяна в Устава. За 
да не се допуска в СГБ да членуват хора, които членуват в 
организации, които работят срещу нас. Това наше пове-
дение е продиктувано като форма на защита. Това не е 
мярка срещу отделни хора, а мярка на защита на нашите 
съюзни членове.

В тази връзка са направени и допълнителни промени 
и в чл. 19, т. 7 от устава, като е добавена нова буква „ж”, 
която предвижда: лице, което е член на друга организа-
ция с подобна дейност като СГБ и членува в управителния 
съвет на другата, да не може да бъде избирано в съюз-
ните и общосъюзни органи. А съюзните и общосъюзните 
органи са Събранието на пълномощниците, Управител-
ният съвет, районните организации, включително – райо-
нен председател и районен съвет; в териториалните ор-
ганизации – териториален председател и териториален 
съвет. Тези хора не може да са едновременно в съюза 
на глухите и да работят в интерес на други организации, 
които работят срещу интересите на СГБ. А има сега, до 
някаква степен, има такива хора. 

Член 20, ал. 3 от устава се отменя. Защо? Защото този 
член  поставяше досега спорен въпрос във връзка с ман-
датността. Проблемът беше най-дълбоко разискван и 
най-дълбоко оспорван на Събранието на пълномощ-
ниците на СГБ. Имаше различни аргументи в полза на 
едната страна и аргументи в полза на другата страна. Но 
пълномощниците прецениха – мандатността да отпад-
не. Мярката бе взета с аргумент най-вече от липсата на 
подготвени кадри. От липсата на активност в районните 
и в териториалните организации. Като се погледне „об-

щата картина” се вижда, че активността се води най-вече 
от малка част от членове на районните съвети, основно 
председатели на РО и ТО. Активността е ниска по отно-
шение на политиката за излъчване на водещи лидери 
в организацията. Това е голям проблем за всички орга-
низации, особено за по-малките. За добро или за лошо, 
решението на Събранието на пълномощниците се явява 
„Указ” и всички ние сме длъжни да го спазваме. Може 
да има различни реакции на различни хора, но в крайна 
сметка трябва да уважаваме гласа и волята на мнозин-
ството, което е взело това решение.

Следващата промяна, която е направена е в чл. 21, 
който се изменя с две допълнителни алинеи: в алинея 
1 се допълва  текстът: „Всички  съюзни и общосъюзни ор-
гани са СГБ се избират с тайно гласуване, с обикновено 
мнозинство. В случаите, когато за една позиция има една 
кандидатура, се провежда явно гласуване.” Каква е про-
мяната? Досега имаше възможност на отчетните събра-
ния – дали на районна или териториална организация, 
да се гласува на изборите или тайно, или явно. Това се 
решаваше на самото събрание. Сега промяната е тези 
гласувания да се случват и да стават тайно. Задължител-
но тайно. Никой няма да може да вижда гласа на дру-
гия. Идеята е хората да са спокойни, когато гласуват. И да 
няма манипулации с гласовете им. Тайният глас дава спо-
койствие и чиста съвест. Тайно гласуване може да няма 
само при едно положение – кандидатът  за председател 
на  организация да е само един и да няма конкуренция. 
Тогава гласуването е явно. Има ли конкуренция, при 
всички положения се минава на тайно гласуване!

Алинея 2 също дава нов текст. С промяната се ут-
върждава демократично правило, като се упоменава, че 
принципът на обикновеното мнозинство не се прилага 
при изборите за председател на СГБ, за председател на РО, 
на ТО, на ЦКК и РКК. Това означава, че когато при избори 
за тези длъжности има повече от двама кандидати (може 
трима и повече) и никой от тях не е спечелил мнозинство 
от 50% плюс 1 глас, се обявява балотаж – между двамата, 
събрали най-много гласове. Това е състезание между пър-
вия и втория. Останалите не се включват в балотажа.

На стр. 4
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От стр. 3

Промяната в  чл. 22, ал. 1 се приема като право на Съ-
бранията на пълномощниците на всички нива – терито-
риални организации, районни организации и съюзът на 
глухите в България, да могат  да избират нови членове за 
попълване на освободените бройки на съюзните и общо-
съюзните органи.

Тук отпада старото положение за изискване от писмено 
заявление на отказалите се. Тяхната съдба може да не им 
позволява това. Но и друго – уставът не бе предвидил до-
сега и много други различни случаи. Например, ситуации, 
когато съответното лице може да бъде изключено като 
съюзен член. Тогава то автоматично губи правата си като 
представително лице. Неговото място трябва да бъде зае-
то от друг. И за да не се влиза в излишни спорове, в устава 
е направена тази промяна, с която се дава демократично 
право да се избират нови членове за попълване на освобо-
дените длъжности в управленските органи.

Следващата промяна – в чл. 24 се създават нови али-
неи – 2 и  3. Тук идеята е при искане на най-малко 2/3 от 
членовете на териториалната организация съветът на ТО да 
бъде длъжен в едномесечен срок да свика  извънредно съ-
брание с дневен ред, място и час, предложени с искането. 
Промяната в този член е направена с идеята да се заложи 
принципът на задължителност. Досега уставът не позволя-
ваше този принцип да бъде спазван. Поради това кой как 
го тълкува при определени обстоятелства, можеше да има 
искане на съюзните членове да се свика извънредно  събра-
ние, но уставът не повеляваше това да се случва, ако съветът 
реши, че  не е нужно да се прави такова извънредно събра-
ние. Затова промяната, направена в устава сега, е за да се 
„вмъкне” задължението това да се случи, без да се взима 
предвид желанието и решението на  съвета.  Щом това е 
желанието на голямата част – на 2/3 от хората, то  съветът  
е длъжен да спази това положение и да свика извънредно 
събрание. Алинея 3 на този член вече гласи: „Решенията на 
Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство”. По-
добна промяна се прави и за районните организации в  чл. 
32 от устава, в нова точка 4 се указва, че при искане на по-
вече от 1/2 от членовете, тоест при искане на повече от 50% 
от членовете на организацията, районният съвет е длъжен в 
едномесечен срок да свика извънредно събрание с дневен 
ред, час и място с предложените искания.

И последна промяна – в чл. 38 се създава нова точка 12, 
която гласи: „Присъжда се званието почетен председател 
на Съюза на глухите в България по реда и условията на чл. 
51 от устава, както и присъжда посмъртно това звание на 
председатели на СГБ с изключителни заслуги за създава-
нето, развитието и издигането на авторитета на СГБ.”

Това разяснение бе наистина най-доброто, което мо-
жеше  да се случи тук, за да могат участниците в Нацио-
налния семинар да видят, да разберат и осъзнаят уси-
лията, положени в тази най-важна дейност на Съюза на 
глухите в България. Защото промени в устава не се правят 
всеки ден. Но когато се правят – те трябва да са най-об-
мислени и аргументирани. 

А ръководителите на районните и териториалните ор-
ганизации, представителите на женсъветите и възраст-
ните хора, и на младежката организация, които бяха тук, 
оцениха по достойнство сериозната работа извършена 
сега и аплодираха. Да, аплодираха!

Уважаеми читатели, ако трябва да спазим дневния ред 
на семинара, тук би трябвало да ви запознаем с една от 
най-приятните организационни дейности на ръковод-
ствата от всички нива на Съюза на глухите в България. А 
именно – организирането и провеждането на поредния, 
27-и национален туристически събор.

Но-о…, позволете да я запазим „за десерт” – в края на
публикацията ни. Защото толкова приятни неща ще про-
четете тогава. Сега обаче, нека да ви запознаем с още две 
сериозни теми. 

Първата и най-предстояща – подготовката и провеж-
дането на общите изборни събрания, които предстоят в 
организацията на Съюза на глухите в България. Изключи-
телно важно наше събитие! Което трябва да се случи по 
най-добрия начин в последните месеци на тази година. 
Ето как председателят на СГБ Николай Нинов „даде ход” на 
изборната кампания в Съюза на глухите в България: „Тема-
та за предстоящите изборни събрания в Съюза на глухите 
в България е свързана с член 24 и член 32 от нашия Устав. 
В следващите месеци трябва да се проведе подготовка 
за  изборната кампания в системата на СГБ. Тя ще започне 
първо в териториалните организации, ще продължи в ра-
йонните организации и ще завърши с изборно събрание  
на пълномощниците на СГБ. Разликата през тази година е, 
че събранията, които ни очакват, са само изборни. 

Изборните събрания в териториалните организации 
ще започнат от 1 септември и ще приключат на 15 ноем-
ври. Датите за провеждане на изборните събрания в те-
риториалните организации ще се определят по решение 
на районните съвети в районните организации по места. 
Това означава, че всяка районна организация трябва да 
вземе такова решение – за всички ТО в района, който об-
хваща.

От 15 ноември  до 30 ноември трябва да се организи-
рат и да се проведат и изборните събрания в районните 
организации.

А през месец декември ще се проведе изборното съ-
брание на Съюза на глухите в България. Датата на об-
щото събрание ще се определи от Управителния съвет 
на СГБ, като вероятно ще е някъде в средата на месеца 
– около или малко след 15 декември.

По отношение на самите избори:
В териториалните организации трябва да се орга-

низират при съответния дневен ред: Точка1: Избор на ръ-
ководство на териториалната организация – на предсе-
дател на ТО и на териториален съвет. Точка 2 – Избор на 
пълномощници, които ще бъдат включени в изборното 
събрание на районната организация. Бройката на пълно-
мощниците, които се избират от териториалните органи-
зации  се взима с решение на районния съвет в  РО.

След това следват изборните събрания на районни-
те организации. За участие в тях се включват всички 
пълномощници, излъчени от териториалните организа-
ции. Изборното събрание на районните организации се 
провежда при следния дневен ред: Точка 1 – избор на 
председател и ръководство на районния съвет. Точка 2 
– избор  за председател на районна контролна комисия
и състав на РКК. Броят на членовете както на районния
съвет, така и на районната контролна комисия се гласу-
ват от пълномощниците на съответната районна органи-
зация, при спазване на уставните положения за бройка.
Точка 3 – Избор на пълномощници, които да се включат

в събранието на Съюза на глухите в България. Всички вие 
знаете, че се счита за законно събранието в РО, ако при-
състват 50% плюс 1 от членовете на районната организа-
ция. Това означава, че повече от 50% от пълномощниците 
трябва да присъстват, за да може съответното изборно 
събрание да започне в определените ден и час. Уставът 
позволява, ако не присъстват достатъчно членове и те 
са съответно под 50%, събранието може да се отложи с 
един час и след това да се организира и да се проведе 
при същия дневен ред. 

Друго, което е важно да се уточни: в инструкциите, из-
пратени до районните организации,  са посочени сроко-
ве, в които трябва да се изпълни всичко по отношение 
на изборната кампания. Това, което е по-специфичното 
за тази година е, че до 15 юли всички РО и техните ра-
йонни съвети трябва да имат решение за датите, избрани 
за провеждане на изборните събрания в териториалните 
организации. Тази информация трябва да бъде изпрате-
на в ЦУ на СГБ до 15 юли. Целта е информацията да се 
разпространи чрез фейсбук страницата, сайта на Съюза 
на глухите в България и във вестник „Тишина”, за да бъ-
дат  всички съюзни членове информирани за датите на 
изборните събрания. Това е едно от задължителните ус-
ловия, което трябва да  спазим. 

А за активността  в изборната кампания, която  ще за-
почне през септември и ще продължи до декември, отго-
ворността е обща и наистина сериозна.”

Вярно е! Защото изборите предполагат да бъдат излъ-
чени най-полезните хора, които да работят в следващите 
години за каузата на Съюза на глухите в България. Ако из-
берем други – ще „сърбаме попарата” и ще съжаляваме, 
защото нищо вече не може да се прави. Ами нека да са 
най-добрите!

На тазгодишния семинар в Приморско, за който вече 
казахме, че е наистина първият, в който нямаше „празни” 
теми за говорене, бе представен за информация  и повод 
за обсъждане  още един изключително важен проблем, 
възникнал от наскоро - приетия Закон за личните дан-
ни. Много промени и нови нагласи в административна-
та работа ще предизвиква той. И особено в работата на 
районните и териториалните организации, която вече ще 
трябва административно да се организира по нови начи-
ни и правила. Особено полезна за това бе информацията, 
която даде тук Мая Георгиева, главен счетоводител на 
СГБ. Всъщност – информация за най-практичното, което 
можеха да научат участниците в семинара. Тези които си 
водеха бележки, вече са спечелили култура и админи-
стративен опит. 

Ето какво им каза Мая Георгиева: „От 25 май 2018 г. във 
всички държави-членки на Европейския съюз се прилагат 
нови правила за защита на личните данни. Те са уредени 
в така наречения „Общ регламент за защита на личните 
данни” – Регламент 2016/ 679. Новата правна рамка за-
пазва редица основополагащи принципи и понятия от 
съществуващата към момента нормативна уредба, но в 
същото време въвежда по-високи стандарти за защита на 
данните, разширени права на физическите лица и нови 
задължения на администраторите на лични данни.

Какви категории лични данни и на какви категории 
физически лица (независимо от тяхното гражданство) се 
обработват?

На стр. 5

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
с ръководствата на РО, клубовете на женсъветите и възрастните хора в Съюза на г лухите в България, както и с представители на младежката организация при СГБ
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
с ръководствата на РО, ТО, клубовете на женсъветите и възрастните х ора в Съюза глухите в България, както и с представители на младежката организация при СГБ

От стр. 4

- обикновени лични данни – имена, адрес, електронна
поща, ай-пи адрес и др;

- единен граждански номер;
- специални (чувствителни) лични данни – данни, раз-

криващи расов или етнически произход, политически 
възгледи, религиозни или философски убеждения или 
членство в синдикални организации, генетични данни, 
биометрични данни, данни за здравословното състоя-
ние, или данни за сексуалния живот или сексуалната 
ориентация.

Важното е да се знае , че този регламент регламентира 
защита на  личните данни само на физическите лица. Да-
нните на фирмите не са данни на физически лица и не са 
защитени по този закон.

Една от най-съществените промени е по отношение на 
съгласието  като условие за допустимост  за обработва-
не на лични данни. Съгласието е едно от основанията за 
законосъобразно обработване на лични данни. В случай, 
че администраторът реши да обработва данните на това 
основание, той следва да е в състояние да докаже, че 
съгласието е свободно изразено, конкретно дадено, ин-
формирано, дадено на основата на пълна, точна и лес-
но разбираема информация. Недвусмислено – дадено 
с активно действие, чрез изрично изявление или ясно 
потвърждаващо действие, включително онлайн.

За какви конкретни цели се събират, съхраняват и об-
работват личните данни?   

- по трудови правоотношения, търговска дейност, сче-
товодство,  реклама за законно определени цели, журна-
листическа дейност, и други подобни.

На кого могат да се предоставят, или разкриват лич-
ните данни извън организацията?

- на публични органи – Национална агенция за при-
ходите, Националния осигурителен институт, министер-
ства, съдебни органи, органи на местното самоуправле-
ние. Също така на обработващ лични данни – физическо, 
или юридическо лице, което обработва личните данни 
от името на администратора и по негово нареждане, или 
възлагане (примерно – ай-пи компания, поддържаща ин-
формационната система на фирмата, подизпълнители по 
договори, и други подобни).

Важно е също така дали личните данни се трансфе-
рират в други държави,  в кои държави-членки на ЕС и 
на какво правно основание; колко време се съхраняват 
личните данни в организацията и как е определен този 
срок; какви мерки за сигурност се прилагат за защита на 
събраните лични данни. Регламентът разширява някои 
от съществуващите права на титулярите на данните и въ-
вежда нови:

- информираност (във връзка с обработване на лични-
те данни от администратора); достъп до собствените лич-
ни данни; коригиране (ако данните са неточни); изтрива-
не (правото да бъдеш забравен); преносимост на лични 

данни между отделните администратори. 
Въвеждат се нови задължения на работодателите, като 

администратори на лични данни – по-специално, адми-
нистраторът е длъжен да прилага подходящи техниче-
ски и ефективни организационни  мерки, които изискват 
спазване на регламента  и гарантиране на правата на су-
бектите на данни на всеки етап от обработването.  

Задължение да се определи длъжностно лице по за-
щита на личните данни в определени институции. Това 
са публичен орган, или орган на местното самоуправле-
ние, администратори, които извършват системно и ма-
щабно наблюдение на субектите на данните, и различни 
други предвидени в закона случаи.

В Съюза на глухите в България  като администратор на 
лични данни са разработени политики за защита на  лич-
ните данни. Основните въпроси, които възникват сега, са 
свързани  преди всичко с това -  какви документи тряб-
ва да се прилагат при определени ситуации. Примерно 
– при социалното подпомагане, при приемане на доку-
менти за целевите помощи по чл. 51 и други.

Уважаеми читатели, този семинар бе забележителен 
и с представянето на младите хора от Съюза на глухите 
в България. Удоволствие бе на трибуната да бъде „краси-
вата младост”, която така сериозно да говори за своите 
позитивни цели. Две презентации, представени от Роси-
ца Караджова и Катрин Хаджицинова, като че ли „доне-
соха” бъдещето тук, за да ни го покажат.

Росица Караджова представи проекта, в който наши 
младежи  участват по програма „Еразъм +” , наречен „По-
добряване на пригодността за заетост на хора със слухови 
увреждания - proHear”. Проектът има за цел да осигури 
подкрепа, съобразена с потребностите и особеностите на 
хората със слухови увреждания, за ефективно търсене на 
работа и постигане на заетост.

Катрин Хаджицинова пък, представи проект за създа-
ване на онлайн платформа за хора с увреждания, наре-
чен „Лесен достъп за търсене на работа”. Той е с между-
народно участие и включва организации на хора с увреж-
дания от Италия, Португалия, Румъния и България.

За тези два проекта, които съвсем практично са насо-
чени за бъдещата трудова заетост на нашите членове, ще 
разкажем на страниците на вестник „Тишина”, Но не с ня-
колко реда и накратко сега, а с подробни материали,  в 
следващr броeве на вестника.

И накрая – за ХХVII национален туристически събор 
на Съюза на глухите в България, който ще се проведе от 
28  до 30 септември в курортното селище Паничище в 
Рила планина.

Както всичко, което се случи за първи път на този семи-
нар, така и за първи път тази година бе обявено, че този 
събор в Паничище  ще бъде само и единствено туристи-
чески. И нищо друго.

Така, че стягайте туристическите екипи  и туристиче-
ските обувки! Защото ви очаква най-красивия път в Рила 

планина – от Паничище до Седемте рилски езера. Седем 
часа е пътят, който пък е и стръмен и поради това труден. 
Така, че който го преодолее по-живо и по-здраво, ще раз-
каже и покаже снимки.  За най-добрата ще има награда. 

А иначе – за всички туристи са осигурени нощувки в хо-
тели в Паничище, Ако желаещите са повече, ангажирани 
са и хотелите в близкия град Сапарева баня, който е само 
на няколко минути път с кола. Важно е да се знае, че по 
време на събора ще има осигурено медицинско обслуж-
ване, полицейска и пожарна охрана.

Туристическият поход ще започне на втория ден, в съ-
бота. От Паничище до  хижа „Седемте рилски езера”, като 
първият етап може да се премине освен пеша и с лифт, 
и цената е 9 лева за отиване и връщане. Предлага се и 
местна услуга за изкачване с джип, като цената е 4 лв. 
Там, на високото място пред хижата, едно от най-краси-
вите в Рила, ще бъде срещата на всички. Там ще се видим.

А тези, които няма да продължат похода нагоре до се-
демте езера, имат прекрасната възможност да се върнат 
в Паничище и да посетят  така наречения „посетителски 
център” или  пък да отидат до Сапарева баня, където ще 
останат очаровани от магията на  природните забележи-
телности.

Е, както се казва, блазе ни, като стигнем до Паничище! 
А дотогава толкова сериозни дела ни очакват! Толкава 

работа, за която говориха в Приморско участниците в 
на-ционалното съвещание с ръководствата на РО,  клу-
бовете на женсъветите  и възрастните хора в Съюза на 
глухите в България, както и представители на младеж-
ката организация при СГБ.

Нека имаме успех!
Йорданка Димитрова
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Кой и защо иска разделение
От стр. 1
С неговите текстове се предлагаше 

всички хора с увреждания с над 90 на 
сто намалена трудоспособност да по-
лучават право на личен асистент. Ом-
будсманът Мая Манолова тогава зая-
ви, че „в момента по асистентски про-
грами се подпомагат 14 000 души, а с 
промяната на закона от това ще се въз-
ползват всички 77 000. Около 100 ми-
лиона лева допълнителен ресурс ще е 
необходим, ако законът бъде приет. Но 
реално законопроектът е разчетен, ако 
всичките 77 000 души кандидатстват 
като тези, които в момента не са обхва-
нати от никакви програми, тези с по-ле-
ките увреждания е предвидено във фи-
нансовата обосновка, че ще получат по 
два часа дневно лична помощ или това 
са по 42 часа месечно. Тези групи са 
условни, те не фигурират в проекта, за-
щото конкретната потребност на всеки 
човек ще се установява след индивиду-
ална оценка, така че никой не е предва-
рително поставен в определена група. 
Само правя една справка – с наличния 
сега финансов ресурс реално по про-
грами за лични асистенти се подкрепят 
14 000 души”, допълни Манолова. Но 
социалният министър Бисер Петков за-
яви, че след като не е бил подкрепен, 
законопроектът няма да бъде внесен 
за обсъждане в парламента и предло-
жи все пак най-удачните текстове от 
проектозакона да влязат в общия закон 
за социалните услуги. Хасан Адемов, 
председател на Комисията по труда и 
социалната политика в Народното съ-
брание, коментира, че „проблемите, 
които са поставени, не са такива, кои-
то могат да бъдат решени от един ми-
нистър или едно министерство, защото 
политиката за хората с увреждания е 
позиционирана в почти всички сектор-
ни политики. Трябва да има медицин-
ска оценка на увреждането, след това 
трябва да има възможности за достъп 
до образование, за адаптирана среда, 
която да позволи на тези хора да бъдат 
включени в системата на образование-
то.” Той подчерта също, че след това 
има и други въпроси, свързани с дос-
тъп и транспорт, за да могат хората с 
увреждания да потърсят и реализация 
на пазара на труда. Председателят на 
КТ „Подкрепа” Димитър Манолов за-
яви: „В този закон, който трябва да се 
направи, елементът за личната помощ 
непременно ще залегне, но в един 
широк аспект за хората с увреждания. 
Надявам се, че всичко вътре ще влезе 
в рамките на баланс, колкото и да съм 
скептичен, защото ще го правят българ-
ски политици. Ние не сме общество от 
изроди за да ни се тика това в очите, 
достатъчно ни е един път, не съм съгла-
сен, не ми харесва. Този проектозакон 
за личната помощ, написан на коля-
но, няма да реши проблемите на тези 
хора. Този закон обрича хората да ос-
танат завинаги вкъщи. Тези хора биват 
обричани цял живот на сегрегация. В 
нормалните страни се изграждат днев-
ни центрове. В проекта пише, че може 
НПО-та да бъдат посредници и да по-
лучават по 5% като комисионна. Какво 
ще рече това?!?” Същевременно Ваня 
Григорова, експерт от КТ „Подкрепа” се 
съгласи, че „няма яснота колко е точни-
ят брой на хората с увреждания”, като 
добави и че „няма яснота колко от тези 
хора по колко време в денонощието ще 
имат нужда от личен асистент”. Според 
нея, „за да се изясни това, ще трябват 
5-6 години. 170 млн. лева не са доста-
тъчни за това”, каза още тя и призова 

омбудсмана да си извади калкулатора 
и да види колко пари се падат от тях 
на един човек с увреждане. „Бюджетът 
трябва да се увеличи, за да има реални 
промени”, убедена е Григорова. „Дос-
тавчикът на услуги урежда всички фор-
малности”, пише в един от текстовете – 
кои са тези формалности, прехвърляне 
на апартамент ли?” Григорова смята 
също, че „има избягване на експертен 
разговор” – а точно това е станало на 
съвместната среща и целта й е да се 
настройват организации срещу органи-
зации, и хора срещу хора. Милионите, 
дадени за хората с увреждания, са от-
пускани съвсем погрешно като мизер-
ни подаяния под формата на помощи, 
вместо да се даде възможност на тези, 
които могат да работят и да се социа-
лизират, да имат достоен живот – каза 
бившият министър Ивайло Калфин: 
„Трябва да се промени концепцията 
на системата, въобще да се промени 
начинът, по който работи в момента 
системата за хората с увреждания. Те 
на практика получават една присъда от 
ТЕЛК, която ги праща у дома. В систе-
мата трябва да се въведе нещо, което 
го има в Световната здравна организа-
ция и което оценява какво би могъл да 
работи човек със съответното уврежда-
не. Цялата система работи около това 
тези хора да са полезни и да се социа-
лизират членовете на семействата им, 
да не са обречени да седят вкъщи и 
така нататък. Помощните средства не 
са социална политика.”

И какво стана после… Изведнъж на-
ционално представените организации 
на хора с увреждания бяха набедени 
от протестиращите майки едва ли не 
във всички земни грехове, включител-
но и в това, че били „на хранилка” към 
държавата, че години наред „не пра-
вели нищо, за да се промени положе-
нието ни, което е повече от отчайва-
що” и че те едва ли не били свършили 
работата на всичките тези организа-
ции, като са създали с помощта на ом-
будсмана Мая Манолова проектоза-
кона за личната помощ… И заявиха, че 
ще продължат протеста, като поискаха 
разпускането на национално предста-
вителните организации заради „дока-
зана крещяща неефективност, пряко 
свързана с неефективността на МТСП” 
и настояват да се разследва дейността 
на КНСБ и КТ „Подкрепа” и да се уста-
нови колко от усвоените от тях сред-
ства от държавния бюджет и колко от 

проекти по оперативни програми на 
ЕС, дарения от чуждестранни фонда-
ции и частни лица в периода от създа-
ването им до днес. 

Неконтролируемият гняв и запла-
хите на майките, останали излъгани в 
очакванията си, бяха раздути подоба-
ващо чрез телевизии и медии, докато 
на 21 юни т. г. се стигна до провежда-
не на пресконференция в БТА на пред-
ставителите на неправителствените 
организации на хората с увреждания 
(НПОХУ). На нея всички представители 
на НПОХУ изразиха общото си стано-
вище. Цитирам дословно част от раз-
пространеното след пресконференци-
ята съобщение до медиите:

„Реформи в социалната сфера у нас 
са крайно наложителни, но те не бива 
да се правят „на парче”, под натиска на 
определени кръгове и в интерес на мал-
ка група от засегнатите лица за сметка 
на всички останали. Зад това станови-
ще се обединиха представители на на-
ционално представителни организации 
на и за хора с увреждания, членове на 
Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания към Министерски 
съвет, на пресконференция днес в БТА. 
Те зададоха въпроса кой има интерес от 
противопоставянето на хората с увреж-
дания в България и призоваха всички за 
повече разум, отговорност и съпричаст-
ност, когато се обсъждат мерки в тази 
деликатна сфера.

 „Не можем да подкрепим законо-
проект, който е само за 77 000 от хо-
рата с увреждания, какво да кажем на 
останалите – каза Адриана Стоимено-
ва, заместник председател на Нацио-
налния съвет за интеграция на хората с 
увреждания към Министерския съвет. 
– Една справедлива и цялостна рефор-
ма би трябвало да залага подкрепа за 
всяка една група от хора с трайни ув-
реждания, вместо да отнема от едни в 
полза на други, изтъкнаха представи-
тели на хората с увреждания.”

„Ние представляваме не само хората 
с над 90%, а всички хора с увреждания, 
които по официални данни са 648 685. 
Нека да си дадем сметка като общество 
какво означава да дадем подкрепа само 
на 77 хиляди от тях”, призова Веска Съ-
бева, председател на Асоциацията на 
родители на деца с епилепсия.

Организациите на и за хора с увреж-
дания обясниха, че не са против лич-
ната помощ, но държат на комплексен 
подход и мерки, насочени към равни, 

хуманни и недискриминационни права 
за тази уязвима част от обществото. За-
това предлагат нормативните текстове, 
уреждащи личната помощ, да станат 
част от Закона за хората с увреждания 
и Закона за социалните услуги, по които 
се работи в момента и които ще разпи-
шат цялостна реформа в тази сфера.

Представителите на хората с увреж-
дания се обявиха и срещу прибър-
заните оставки в Министерството на 
труда и социалната политика (МТСП), 
които на този етап на интензивни об-
ществени и между институционални 
дискусии по-скоро ще забавят, откол-
кото ще подпомогнат вземането на 
полезни решения. Те изразиха под-
крепа за заместник-министър Роси-
ца Димитрова, която подаде оставка 
след негативните реакции по повод 
пътуването ѝ до Ню Йорк преди дни: 
„За България е чест да бъде предсе-
дател на конференцията на страните 
по Конвенцията за правата на хората 
с увреждания за периода 2017 - 2018 
г., а в лицето на заместник министър 
Росица Димитрова досега сме среща-
ли диалогичност и компетентност за 
промяна в националната политика за 
хората с увреждания и прилагане на 
Конвенцията за правата на хората с ув-
реждания, заявиха от организациите.”

След което страстите се нажежиха 
до краен предел до такава степен, че 
стана грозно. Протестиращите майки 
на деца с увреждания обвиниха в без-
действие и изказаха публични обиди 
към НПОХУ. В отговор Адриана Стои-
менова даде изявление, че в съвета 
на хората с увреждания имат инфор-
мация и сведения, че протестът на 
майките се финансира пари на гранта-
джийски организации: „Има писмени 
сигнали за външни финансирания на 
организации, които са получили пари 
за социални проекти, но средствата 
са били използвани за финансиране 
на протести.” И допълни, че след като 
се проверят тези сигнали, ще бъде из-
несена повече информация. А предсе-
дателят на Съюза на слепите в Бълга-
рия Васил Долапчиев коментира, че 
настоящото правителство е първото, 
което е набрало кураж да започне 
кардинални и дълбоки реформи в 
областта на проблемите на хората с 
увреждания и изрази подкрепата на 
организациите за заместник минис-
търа на социалната политика Росица 
Димитрова, която подаде оставка, 
като допълни, че са изпратили писмо в 
нейна подкрепа до премиера Борисов 
и вицепремиера Валери Симеонов с 
молба тя да бъде възстановена на ра-
бота. Веска Събева, председател на 
Асоциацията на родителите на деца с 
епилепсия коментира, че „не трябва 
да се борим едни срещу други, а да 
променяме заедно системата”, при-
зова Събева. Накрая представителите 
на НПОХУ заявиха, че не знаят кой и 
по каква причина се опитва да проти-
вопоставя хората с увреждания и да 
спре или размие дебата по готвените 
нови закони за хората с увреждания 
и социалните услуги. „Извън съмне-
ние е, че този протест на майките пред 
парламента има втори план”, комен-
тира Димитър Манолов, председател 
на КТ „Подкрепа”, срещу когото, пора-
ди неправилно изтълкувани думи гне-
вът на майките се отприщи до степен, 
че го обявиха за убиец на децата им. 
„Познавам всички хора в тази система, 
познавам и почерка им. Не разбрах
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между хората с увреждания?

От стр. 6

защо агресията беше насочена към 
национално представителните орга-
низации. Очевидно се търси някакво 
разделение”, коментира още синди-
калистът. 

Може би най-отговорна и точна 
относно създалата се ситуация е пре-
ценката на бившия социален минис-
тър и председател на парламентар-
ната комисия по труда и социалната 
политика Хасан Адемов. Според него 
„индивидуалната оценка на база по-
требности е ключът към решаване-
то на проблема, като тя трябва да е 
направена от мултидисциплинарен 
екип, в който влизат различни специа-
листи. Като социалната оценка трябва 
да дава възможност не за привилегии, 
а за подкрепа за интеграция според 
принципите на Конвенцията на ООН 
за интеграция на хората с уврежда-
ния. Не на последно място – и за да 
могат родителите да работят. Твърди 
се, че парите за хората с увреждания 
са увеличени с 81 млн. лв., като 68 
млн. от тях са за асистентски услуги, 
но те са за продължаване на проекти-
те от 2017 г. по линия на оперативна 
програма „Човешки ресурси”. Нищо 
допълнително не е дадено за хора-
та с увреждания с изключение на 13 
млн. лв. за интеграционните добавки, 
които са на базата на увеличението на 
гарантирания минимален доход до 75 
лв.”, допълни още Адемов, като доба-
ви, че „ползващите социални услуги в 
общността към март са общо 20 970, 
от които личен асистент - 12 217, со-
циален асистент – 2 339 и домашен 
помощник – 6367. Чрез бюджета на 
социалното министерство по програ-
ма „Интеграция на хората с увреж-
дания” за 2018 г. с 68.4 млн. лв. се 
оказва подкрепа на над 23 400 лица с 
увреждания и на лица над 65 години, 
които са в невъзможност за самооб-
служване, чрез почасово назначаване 
на близо 16 600 лични асистенти, со-
циални асистенти и домашни помощ-
ници.” Това са истинските цифри, а не 
преекспонираните от медиите. „Зако-
нът за хората с увреждания трябва 
да е готов до края на юли, а този за 
социалните услуги е с краен срок до 
октомври” – информира Адемов. – В 
рамките на тази матрица трябва да 

се позиционира и идеята за личната 
помощ. Цялата тази дискусия и про-
тестният заряд възникнаха, когато 
стартираха промените относно меди-
цинската експертиза и експертизата 
на работоспособността. Тези концеп-
ции срещнаха отпор от всички заинте-
ресовани страни, а премиерът бе при-
нуден да призове двамата министри 
да ги оттеглят до намиране на съгла-
сие. Без тях обаче трудно може да се 
върви към решаването на проблема, 
защото основното, което искат хора-
та с увреждания, е да имат възмож-
ности за интеграция при съхранено 
компенсиране на увреждането с ин-
валидна пенсия. Трябва ясно да се 
каже, че няма да се отнема инвалид-
ната пенсия, а доходи от труд ще са 
допълващи”, заяви Адемов. По думи-
те му фалшиви решения на ТЕЛК няма. 
„Експертните решения са на базата на 
медицински документи. Ако има таки-
ва с невярно съдържание, има състав 
от Наказателния кодекс. Така че ако 
някой има такава информация, може 
да я предостави на съответните орга-
ни. Експертното решение на територи-
алните експертни лекарски комисии 
(ТЕЛК) и Национална експертна лекар-
ска комисия (НЕЛК) е универсалният 
ключ, който отваря вратите за подкре-
па по над 40 закона. За да може да 
се осъществят реална превенция и 
контрол, трябва да има онлайн връз-
ка между ТЕЛК, НЕЛК, Националната 
здравноосигурителна каса, Агенция-
та за хората с увреждания, Агенцията 
за социално подпомагане, общините 
и лечебните заведения”, смята пред-
седателят на парламентарната коми-
сия по труда и социалната политика. 

Според него решението на Вър-
ховния административен съд, че ин-
теграционните добавки трябва да са 
според нуждите, а не според гаранти-
рания минимален доход, е още един 
аргумент, че политиката и подкрепа-
та за хората с увреждане трябва да 
бъдат с променена философия.

На публичното обсъждане, състо-
яло се на 27 юни, омбудсманът Мая 
Манолова съобщи, че този петък (29 
юни) ще внесе в Народното събрание 
проектозакона за личната помощ. В 
окончателния му вариант има някои 
поправки: отпада таванът от 220 часа 
месечно лична помощ; законът щял 

да бъде достъпен за всички хора с 
увреждане, независимо дали в реше-
нието от ТЕЛК е записана нуждата от 
чужда подкрепа и е премахнато изис-
кването личните асистенти да не мо-
гат да бъдат хора с увреждания. Спо-
ред текстовете хората ще имат избор 
дали да взимат добавка от 90 лв. или 
да ползват лична помощ.

Накрая ще изкажа и личното си мне-
ние за всичко това, базирано на дълго-
годишния ми опит – все пак, съм жив 
свидетел и участник от много години 
в протестите на  хората с увреждания. 
Този протест на майките трябваше да 
се случи, за да се отвори, образно каза-
но, „кутията на Пандора” и да се видят 
проблемите на стотици хиляди бълга-
ри с увреждания. И е вярно това, което 
твърдят – че 30 г. не е направено нищо! 
Именно заради това (а и заради пуб-
личните обвинения на протестиращи-
те майки, че ние от НПОХУ едва ли не 
сме си лежали на държавната хранил-
ка, без да правим нищо), си направих 
труда да се разровя в личния си архив, 
където установих, че за тези измина-
ли 30 години ВСЯКА, подчертавам – 
ВСЯКА ГОДИНА! – Съюзът на глухите в 
България, заедно с НПОХУ, са отправя-
ли искания, обръщения, и настоявали 
за срещи с управляващите за промяна 
на статуквото и положението на хора-
та с увреждания изобщо. Но промяна 
нямаше.

Силно ме смущава фактът, че до 
този момент – националният протест 
на хората с увреждания на 11 април 
т. г., след който се реши да се създаде 
работна група, която да направи нов 
проектозакон за хора с увреждания 
и започна да се работи по законода-
телство, с което да се приложат посту-
латите на Конвенцията за правата на 
хората с увреждания, някой реши да 
ни разедини. Отново, за пореден път, 
в нечий интерес бе задействана древ-
ната максима „Разделяй и владей!” 

Завършвам с думите на Павлина Гри-
горова, която също е с увреждания. И 
изцяло се присъединявам към напи-
саното от нея: „Ако искаме да живеем 
нормално, достойно, да запазим ува-
жението към себе си, трябва да зна-
ем какво искаме и как да го поставим 
на масата за разрешаване. Сега ще ви 
каза аз какво искам. Искам адекватна 

реформа, като се започне от лекар-
ствената политика, здравната полити-
ка, преработване на клиничните пъте-
ки. Що се касае до ТЕЛК, там нещата 
ги виждам така: електронна здрав-
но-осигурителна карта; лекарска ко-
мисия, която да се запознае с исто-
рията на заболяването и да прецени 
последиците от него; всеки преглед 
и всеки престой за лечение да влиза 
в съответната карта, така ще се зали-
чи проблемът с „фалшивите”. Социал-
ната политика да върви паралелно с 
другите реформи, като се обединят в 
единна информационна система. Со-
циалните работници да бъдат хора 
с образование, ценз и да са по приз-
вание на местата си. Що се отнася до 
така наречената „достъпна среда”, тя 
е свързана с доста средства и промяна 
на архитектурни решения. Но аз няма 
да проявявам търпимост към това, че 
не мога да вляза в пощата или в библи-
отеката. Ще си търся правото по ответ-
ния ред. Моето виждане за промените 
и законите е просто - тотална, карди-
нална, паралелна промяна в няколко 
направления. Искаме лична помощ. 
Ще ни я дадат, за да се отърват от нас. 
Но утре в болницата няма да има кли-
нична пътека за нашето заболяване, 
или леглата по каса ще са изчерпани. 
После няма да има лекарства или няма 
да има основание за вписване в лекар-
ствената книжка. Проблемите са много 
и всички са достатъчно важни, за да бъ-
дат пренебрегвани. И още нещо важно 
- правото на образование. Правото на 
социален живот. 

Хората с увреждане, децата с ув-
реждане имат нужда не от чужди мо-
дели, а от наш – адекватен, реален, 
социален, интеграционен подход. Ра-
ботещ!”

Петра Ганчева

НА СНИМКИТЕ: Моменти от 
пресконференцията; факсимилета 

на публикации за предприети 
от НПОХУ и СГБ постъпки пред 

управляващите за промяна
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Отговор от бр. 11

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

РАЗХЛАЖДАЩИ ДЕСЕРТИ ЗА ГОРЕЩИНИТЕ

ВОДОРАВНО И ОТВЕСНО: 
1. Унгарски  поет (1877-1919) - „Кръв и злато”. 2. Стопанската основа на даден 
обществен строй. 3. Южноамериканско растение с вкусни плодове (мн.ч.). 
4. Парично възнаграждение за книжовен труд или квалифицирана услуга. 
5. Герой на социалистическия труд от Узбекистан от 1976 г.  6. Английска 
кралица (1533-1603), последна от династията на Тюдорите. 7. Река в Италия, 
приток на р. По. 8. Иглолистно дърво от семейство борови. 9. Род папагали.

Съставила Василка Кирова

МАГИЧЕСКА ФИГУРА

Почистване с 
домашни средства

Какво да правим, 
ако ни ухапе кърлеж

Рекорден брой жители и гости на 
Варна – 162-ма души, са потърсили 
помощ от лекар през изминалата 
седмица заради ухапвания от кър-
лежи, съобщиха от Регионалната 
здравна инспекция (РЗИ). За срав-
нение, през предходната седмица 
в града и областта са отчетени 113 
случая. С тях броят на ухапаните от 
кърлежи от началото на май достиг-
на до 463 души. По-голямата част от 
хората, станали жертва на кръвосму-
чещите акари през периода 25 – 31 
май тази година, са били във Варна 
– 132-ма души, като едва 28 човека 
са потърсили помощ от лекар. През 
изминалата седмица има регистри-
рани и 2 случая на заболели от Лай-
мска борелиоза и 4 случая на Мар-
силска треска. 

В тази връзка директорът на На-
ционалния център по заразни и па-
разитни заболявания проф. д-р То-
дор Кантарджиев препоръчва, за да 
не се опасяваме от зараза с Лаймска 
болест, когато бъдем ухапани от кър-
леж и той бъде отстранен, следва да 
бъде направено нещо много прос-
тичко, при това еднократно. Ако е 
ухапан възрастен, той да вземе вед-
нъж 200 милиграма доксициклин. 

Ако е дете – цефалексин. Относно т. 
нар. Марсилска треска Кантарджи-
ев е категоричен, че ако на място от 
ухапване на кърлеж се появи черно 
петно, имате температура през но-
щта, тогава отивате моментално на 
лекар, който няма да ви отпрати, 
когато му обясните какви са симп-
томите, защото тази болест е много 
опасна. Кантарджиев обяснява още, 
че отровата на осите е много по-сла-
бо отровна от тази на пчелите. Ако 

оса ухапе някого по езика, може да 
се образува оток, който може да при-
чини смърт. Поставя се адреналин и 
кортикостероид, уточни експертът. 
Той добави, че при първоначално 
ухапване от оса по тялото, помага да 
се намажете с ушна кал, но ако симп-
томите не отшумяват, да се потърси 
лекарска помощ.

Препоръчано от онлайн 
медията © Actualno.com

Нежна торта без печене с 
хрупкави бисквити

Необходими съставки: 
300 гр. ронливи бисквити 
(за предпочитане с какао), 
250 гр. извара, 250 гр. 
сметана, 100 гр. захар, 1 
супена лъжица желатин 
на гранули, 75 мл. вода и 
шоколад за декорация.

Начин на приготвяне: В не много дълбока купа 
налейте 75 мл. вода, добавете 1 супена лъжица желатин 
на гранули и оставете за няколко минути да набъбне. 
Изсипете получената смес в тенджера и я затоплете 
на слаб огън, докато желатинът се разтвори напълно. 
В отделен съд смесете 250 гр. извара и 250 гр. сметана, 
разбийте с миксер до получаване на мек крем. Добавете 
приготвения желатин на малки порции и разбъркайте 
добре. Във форма наредете един ред бисквити, 
намажете с крема, наредете още един ред бисквити и 
отново намажете с крема и така, докато получите три 
реда бисквити и крем. Покрийте тортата със стреч фолио 
за храна и я оставете да престои цяла нощ в хладилника. 
Готовата торта поставете на красива чиния, отгоре 
украсете с шоколад, настърган на ситно ренде. 

Торта от хрупкави 
бисквити (друг вид)

Необходими продукти: 2 пакета хрупкави 
бисквитки, 500 мл. прясно мляко, 2,5 ч. л. царевично 
нишесте, 3 супени лъжици захар, 1 жълтък и 0.10 мл 
ванилова есенция.

За глазурата: 
4 супени лъжици 

захар, 2 ч. л. какао 
на прах, 1 супена 
лъжица прясно 
мляко и 50 гр. масло

Приготвяне:
Ванилов пудинг 

на прах можете да 
купите от магазина, 
който ще ви спести времето за приготване. Но можете 
да го приготвите и сами. Ето как: разделете млякото 
на 2 равни части. Една част сложете на котлона да 
заври. В останалото мляко разбъркайте нишестето. 
В млякото с нишесте разтворете захарта, добавете 
ваниловата есенция или ванилия на върха на ножа, 
както и жълтъка. Разбийте сместа с тел и внимателно 
я изсипете във врящото мляко при непрекъснато 
разбъркване. Варете, докато се сгъсти в рамките на 5 
минути.

А ако решите да ползвате готовият крем с ванилов 
пудинг, разбъркайте го внимателно с 3 и половина 
чаши пълномаслено прясно мляко и 250-300 гр. 
разбита сметана. Така разбърканата смес покрийте с 
фолио и сложете в хладилника да се охлади. Вземете 
подходяща форма или тава, покрийте я с фолио. 
Разпределете слой от бисквитите, след това – слой от 
пудинга. Продължете да редувате така. Последният 
слой трябва да е от бисквити.

Пригответе шоколадовата глазура, като смесите 
захарта, какаото и млякото. Сложете в малка 
тенджерка на котлона. Когато сместа започне да ври, 
добавете маслото. Разбъркайте, докато маслото се 
разтопи напълно. Махнете от огъня, охладете леко и 
залейте с глазурата готовия десерт. Сложете тортата в 
хладилника за една нощ.

В магазините се продават 
много и най-различни почист-
ващи препарати. Някои от 
тях, обаче, са със задушаваща 
миризма, а други пък с химика-
лите си увреждат не само по-
върхностите, които почист-
ваме, но и кожата на ръцете 
– дори и с ръкавици на тях! Ето 
ви няколко лесни и практични 
съвети за почистване с домаш-
ни средства без химия. 

Первазите на прозорците: 
Поръсете ги с обикновена сода 
за хляб. Смесете еднакви коли-
чества вода и оцет, и получената 
течност изсипете върху содата. 
Изтъркайте със стара четка за 
зъби и избършете със салфетка.

Мивката: Смесете 2 супени 
лъжици калцинирана сода и 2 су-
пени лъжици сода за хляб до об-

разуване на еднородна смес. На-
несете върху повърхността. След 
10 минути смесете 50 гр. оцет и 
50 гр. белина и нанесете върху 
първия слой. След 30 минути из-
плакнете мивката с много вода.

Фуги на плочки и мухъл: Имаме 
нужда от топла вода – 1 чаша; сода 
– две и половина супени лъжици и 
прах за пране – 1 супена лъжица. 
Добавете содата в горещата вода, 
разбъркайте добре и изсипете 
праха за пране. След това вземете 
една стара четка за зъби (можете 
да я замените с гъба) и я потопе-
те в разтвора. Обработете местата 
с мухъл със сместа. А ръждата по 
плочките е лесна за премахване – 
изтъркайте замърсената зона със 
смес от сода и оцет.

Петра Ганчева

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО ВНИМАНИЕ: БУМ НА КЪРЛЕЖИ!




