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Какво се случи относно правата
на хората с увреждания
През последните десетина
дни във връзка с добавките
за интеграция, внасянето на
проектозакона закона за личната помощ, протестът на
майките с деца с увреждания
и не на последно място – подготвянето на проектозаконите за социалните услуги и
новия закон за хората с увреждания, се случиха някои важни
неща, за които информирам в
настоящата публикация.

Добавки за интеграция,
проектозакони, срещи на
омбудсмана

Както се
Върховният
съд отмени
размера на

разбра, след като
административен
уеднаквяването на
добавките на хо-

рата с увреждания, на 6 юли т.
г. парламентът прие на първо
четене промени в Закона за интеграцията на хората с увреждания. С тях месечната добавка
за социална интеграция се предоставя в зависимост от сте-

пента на намалена работоспособност или вида и степента на
увреждането. Председателят
на социалната комисия Хасан
Адемов напомни: „Целта на
интеграционните добавки е не
да осигурят доходи за прежи-

СПОРТ

Европейско по лека атлетика –
емоции, сълзи и щастливи усмивки

От 29 юни до 1 юли т. г. Спортната федерация на глухите в
България беше организатор и
домакин на Четвъртото европейско първенство по лека атлетика за младежи и девойки с
увреден слух до 18 и до 20-годишна възраст. Състезанията

по различните дисциплини, в
които се включиха 14 държави
от Европа, с общо 106 атлети,
се проведоха на стадион „Васил
Левски” в столицата. Първенството е по спортния календар
на Европейската спортна организация на глухите (EСОГ) и по

международния спортен календар на Спортната федерация на
глухите в България, която беше
домакин и организатор. Подкрепа оказа Министерството на
младежта и спорта - Българската федерация по лека атлетика.
Четете на стр.7

Информационен ден

по проект „Подобряване на заетостта на хора със слухови увреждания - proHear”

Społeczna Akademia Nauk
University of Social Sciences, Poland

Polish Association of the Deaf The Union of the
Lodz Department, Poland
Deaf in Bulgaria

European Center
Public Institution Valakupiai
for Quality Ltd., Bulgaria Rehabilitation Centre (VRC), Lithuania

На 28 юни т. г. в сградата на Съюза на глухите в
България се състоя информационна среща по проекта „Подобряване на заетостта на хора със слухови
увреждания - proHear”. Целта бе да запознае обществеността и заинтересованите лица с постигнатите резултати от първата фаза по проекта, който се
реализира по програма “Еразъм+”. Темата на съби-

The National and Speech Institute of Iceland,
Iceland

тието бе „Интеграция на пазара на труда - предизвикателства и възможности за хора със слухови
увреждания в България”. Основната идея бе да се
осигури интегрирана подкрепа за хората с увреден
слух на пазара на труда. Това ще направи по-лесно
намирането и задържането им на работното място.
Четете на стр. 4

вяване. Целта е да им дадат
възможност за интегриране в
обществото, да допълнят своите доходи от труд или доходите
от заместващи доходи от труд
– така наречените „инвалидни
пенсии“. За да не се стигне до

спиране на месечните добавки, през седмицата, в която
броят се подготвя за печат, законът ще влезе в зала за окончателно гласуване.
Продължава на стр. 3

ВАСИЛ ПАНЕВ ЧЕСТВА
85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Наскоро Съюзът на глухите в България отбеляза с малко, но изискано
тържество 85-годишнината на своя
почетен председател Васил Панев.
Тук бяха дошли, за да изразят
уважението си, председателят на
СГБ Николай Нинов, зам. председателят Диян Демиров, членове на
Управителния съвет на СГБ, ръководители на районни организации от
цялата страна, управители на търговските ни дружества „Тих труд”,
ръководители на национално представените организации на хората с
увреждания при министерския съвет, много приятели и колеги.
Юбилярът посрещна всички с голямата любов, която винаги е имал
в сърцето си, и която му е давала
сила и кураж да стори толкова много
добрини за глухите хора в България.
И бе горд със себе си и бе горд
със своите последователи, които
сега продължават неговото дело.
Васил Панев е бил най-дългогодишният председател на Съюза на
глухите в България. Преизбиран е
многократно – за цели 48 години!
А в тези години Съюзът на глухите
в България е натрупал не само авторитет, но и толкова много придобивки за хората с увреден слух!
Като се почне от придобиването
на група за инвалидност на глухите,
като се продължи с изграждането

на предприятията ни „Тих труд”,
после с изграждането на почивните ни бази на море и планина, на
създаването на прекрасния ни дом
на ул. „Денкоглу” 12, който имаме
днес, на центровете за рехабилитация на децата ни с увреден слух, на
специализираните средни училища
за глухи деца, на спортните клубове,
на клубовете по шахмат, и на още, и
на още, и още...
И всичко това – с неговата последователна борба с институции,
партии, клики, опозиции и какво ли
още не. Всъщност думата е – въпреки тях!
А това е толкова много, толкова
много, което един човек е могъл да
стори, в един добър живот!
Всеки може да прочете историята на СГБ. Всеки може да се възхити от многобройните награди за
признание, които той е получавал
в България и по света. А това са награди и за авторитета на съюза ни, с
които и сега се гордеем.
Днес Васил Панев вярва на младите. Вярва на онези, които продължават дръзновено да защитават нашите права – със същия „хъс” и със
същото желание за успех – въпреки
всичко!
И е доволен от добрите си наследници. И би ги подкрепял винаги, и би помагал – до... каквото
трябва.
Новото – нека бъде успешно!
Това бяха и думите на почетния
председател на СГБ Васил Панев,
който със своята жизненост, неуморен дух, отдаденост и съпричастност към съюзното дело и правата
на хората с увреден слух, е достоен
пример за истински лидер.
Нека е здрав - за нови успехи!
На стр. 4-5
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Нов шок - драстични промени в сумите на помощите

Със заповед № РД-01-508 от 19.06.2018 г., публикувана в брой 54 на „Държавен вестник”, в разгара на протести, скандали и оставки, министър Бисер Петков промени размера на помощите за част от изделията за хората с увреждания. В някои случаи сумите са
драстично орязани заради съмнения за злоупотреби (това е обяснението от социалното
министерство – намалили цените на някои изделия, тъй като установили, че цената, на
която търговците ги продават, е в пъти по-висока от тази, на която ги купуват). „При някои от тези медицински изделия се установи многократно завишаване на тази цена – заявява Марин Байчев от министерството. – Например слухови апарати, купувани средно
за 146 лева, се продават за 406, колкото е социалната помощ.”
В емисия, посветена на темата и
излъчена по бТВ, реакцията на хората
с увреждания е обаче е изключително отрицателна. Един от участниците
в предаването, Илиян Радев, който е
с увреден слух от дете и работи в Съюза на глухите в България като координатор, заяви категорично: „Вижте
не може да се удрят хората с увреден
слух за това, че държавата отказва
да създаде правила или контрол над
фирмите, които извършват търговска
дейност със слухови протези и апарати! Редно би било да се създаде механизъм за контрол на фирмите, занимаващи се с тази дейност. Защото
не може свободната воля на пазара
да е социална - социалната тежест

Бисер Петков
ние си я имаме, така или иначе, сме
принудени да си доплащаме. Но не
може държавата да ощетява хората
с увреждания, а фирмите с мошенически практики да не бъдат пипнати!
Парадоксът на министерството е, че

Конвенцията на ООН:
имате права! Да, ама не!

Конфликт за паркомясто,
предназначено за хора с увреждания, предизвика яростно възмущение в социалните мрежи. От 18 години за
Владимир Гюров колелата в
живота са това, което буквално го движи, шофира от 10
години. От толкова са и грижите му ще намери ли къде
да паркира. Така само преди
дни Владимир се опитал да
паркира на място, предназначено за хора с увреждания
в центъра на София, но някакво младо момиче го изпреварва и паркира там. „Опитах
се учтиво да помоля да спра
на това място, – разказа Владимир – на което получих отрицателен отговор с ехидна
усмивка. Без да каже каквото
и да е, тя извади стикера си и
го сложи отпред на стъклото.”
Владимир извикал полиция, но те само съставили
протокол, тъй като момичето
го нямало в колата. „След този
случай съм убеден, че винаги
ще има хора, които ще злоупотребяват със стикерите за
паркиране на инвалидни места, сподели още Гюров – защото институциите, които ги
издават и не се грижат за правилното им прилагане.” Спо-

ред него здравото и право момиче, заело въпросното място
или не е разбрала, че той е
човек с увреждания, или е
преценила, че това няма значение. Гюров сподели още, че
схемите за недобросъвестно
придобиване на този талон са
две – или се взима на близък
или роднина, или се плаща за
издаването му. „Това, което
ме изнерви много беше, че в
опита си да потърся правата
си, ме пратиха в „трета глуха”. Спрях полицай, обясних
му проблема и той каза да се
обадя на 112. Оттам пък ми
казаха, че нищо не могат да
направят и да подам жалба в
полицията. Говорих с човек от
Първо районно, опитах се да

му обясня и отговорът беше,
че „нищо не може да се направи!” И какво стана накрая
– едно голямо нищо, тръгнах
си обратно, без да мога да си
свърша работата, за която съм
дошъл; огорчен и обиден от
пълната незаинтересованост
на всички, към които се обърнах за помощ и подкрепа.”
Общо 14 хиляди са стикерите в столицата, дадени от
Центъра за градска мобилност. 156 са иззети от началото на годината, а 66 са били
ползвани от трети лица, без
да имат право. От Центъра
признали, че са чести случаите, при които трети лица
ползват стикерите за паркиране, предназначени за хора
с увреждания. А проверка
установила, че стикерът на
момичето е издаден на името
на неин близък от Казанлък и
на отгоре, е с изтекъл срок на
валидност!
Което потвърждава за сетен път, че правата на хората
с увреждания ги има само на
хартията в ратифицираната от
България Конвенция на ООН.
Случаят е поредният, за съжаление, факт, който доказва за
сетен път, че има нещо сбъркано в цялостния модел и отношение към хората с увреждане.
Петра Ганчева

вместо да смени лекарството и да
спаси болния, препоръчва да се
намалят лекарствата! А този бизнес със слуховите апарати и протези, още от миналата година се
разбра- че е за 85 милиона лева
годишно! Фирмички се нароиха
с внос на китайски еднодневки, с
които обикалят по села и градове,
и зарибяват баби и дядовци, оглушали от старост и им взимат и
последните стотинки за боклуци,
които не могат да ползват изобщо.
И така източват! Ако има регистър с
ясни посочени и сериозни фирми с
критерии и европейски стандарти,
няма да има източване!”
За Теодора Нешева, която работи в Асоциацията на родителите на
деца с увреден слух, смяната на апарата й ще стане невъзможна, защото
ще попада в по-малката сума. А тя
няма излишни пари, с които да доплати разликата (която е от порядъка
на няколко хиляди лева): „Независимо дали уча, работя или съм пенсионер, на мен този апарат ми трябва,
но за съжаление, държавата отпуска
много малко пари и ще съм принудена да ползвам стария си апарат.”
От своя страна, търговските
фирми също реагират доста негативно: „Нали трябва да се направи някаква печалба. Всичко се
вдига – горива, парно, ток, ползваме служебни коли, помагаме на
инвалидите, придвижваме стоката, всичко е свързано с разходи”,

категоричен е Пламен Пенчев,
представител на фирма за помощни средства.
Годишният размер на бюджетните средства, които се отделят за
подобни изделия е около 50 милиона лева, но социалните помощи
за хората с увреждания, както и
списъкът с помощните средства и
медицинските изделия не са променяни повече от 10 години. Сега,
с тази заповед, в списъка с изделията са включени някои нови, като
детски инвалидни колички, за които държавата ще отпуска 800 лева.
Сумата е определена след проверка на цените на вносителите, които
са декларирали, че струват между
150 и 500 лева.
Ясно е само едно – драстичното
намаление на цените на обикновените модели слухови апарати,
които най-масово се ползват от
хората в малките градове и селата,
ще доведе до това, че няма да се
купуват поради липса на средства
от самите хора с увреден слух. А
тези от тях, които могат да чуват
единствено с качествени слухови
апарати и за да ги имат, трябва да
доплащат близо 5 000 лева, ще се
принудят да търсят алтернатива
извън България. Последиците от
тази промяна в цените са ясни, но
явно твърде късно ще се разбере
от държавата, че и тя ще е сред потърпевшите.
Петра Ганчева

Последно за казуса с
интеграционните добавки

На заседанието си на 6 юли т. г. Националният съвет за интеграция на хората с
увреждания подкрепи с пълно единодушие проект за промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, с които се
уреждат всички нови административни
производства за отпускане на месечна
добавка за транспортни услуги, информационни и телекомуникационни услуги и
обучение.
Същият законопроект беше приет на
първо четене в Народното събрание.
Окончателното му гласуване би гаранти-

рало, че хората с увреждания ще получават полагащите им се месечни добавки за
социална интеграция без прекъсване.
По данни на Агенцията за социално
подпомагане към края на май 497 145
лица с увреждания получават месечна добавка за социална интеграция за
транспортни услуги, а 70 608 лица с увреждания получават месечна добавка за
информационни и телекомуникационни
услуги.
Заповедите за отпускането на посочените добавки са издадени преди решението на Върховния административен
съд, с което се отменят разпоредби от
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Поради това плащането на месечните
интеграционни добавки за транспорт и за
ползване на информационни и комуникационни услуги не е спирано и ще продължи в нормативно регламентираните
срокове.
(Бел. ред.: текстът е публикуван в
сайта на МТСП)
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Какво се случи относно правата
на хората с увреждания

От стр. 1
След като се срещна с хора с увреждания, омбудсманът Мая Манолова обясни, че едновременното обсъждане в разумни срокове е
компромисът, зад който тя застава:
„Заявявам моето категорично намерение да застана и зад трите закона,
които искат хората с увреждания –
Закона за личната помощ, Закона за
хората с увреждания и Закона за социалните услуги и да стана гарант те
да бъдат приети едновременно и в
разумни срокове. Никога не съм помисляла, че ще изпадна в ситуация,
в която едни уязвими хора са изправени срещу други уязвими хора,
едни хора с увреждания срещу други
хора с увреждания. Като омбудсман
и като човек съм длъжна да направя всичко, което е по силите ми,
това противопоставяне да спре”,
подчерта Мая Манолова. Тя ще настоява още хората с увреждания да
имат възможността да участват в изработването и на трите закона, да
бъде чуто всяко мнение, за да се постигнат текстовете и правилата, които всички хора с увреждания искат:
„Всички заедно срещу несправедливостите за по-добри правила, за
по-добри политики, които да работят за всеки един човек с увреждане, за неговия конкретен проблем.
Не мога да деля едно увреждане с
друго увреждане.” Според нея търсената справедливост е във философията и на трите закона – всеки
човек с увреждане според неговите индивидуални потребности да
получава лична помощ, рехабилитация, дневни центрове, свободно
предвижване, помощни средства,
медицински изделия, възможност

за живот в общността, както и да
реализира правото си на образование, труд и здравеопазване. Манолова беше категорична, че не трябва да има насаждане на страхове,
притеснения, внушения или противопоставяне: „Сега остава да се напишат и другите два закона, които
са в социалното министерство. Ще
настоявам, ще участвам лично, няма
да пожаля време и през юли, и през
август, колкото е необходимо. Аз и
моят екип ще участваме в подготовката на възможно най-добрите текстове, така че тези закони да влязат
едновременно и да бъдат приети
едновременно, за да е спокоен всеки човек с увреждане, че единият
закон, едните правила, няма да са
за сметка на другия закон, на другите правила, че има справедливост”,
заяви Манолова и добави, че започва срещи с организациите на хората с увреждания: „През следващите
10 дни мисля да отида на място и
да се чуя с всички.” Манолова вече
е получила покани за посещение в
дневните центрове на БАЛИЗ в гр.
Пазарджик, в клуба на инвалида в
столичния кв. „Младост”, в гр. Варна
и в Съюза на глухите в България.
„Моето подозрение след вчерашния протест се потвърди – хората с
увреждания не знаят какви са текстовете на Закона за личната помощ. Те
не знаят и какви текстове се готвят в
Закона за хората с увреждания, те не
знаят и какви са проблемите с интеграционните надбавки в момента.
Това незнание, тази липса на информация, създава възможност за манипулации, за слухове и за настройване
на едни хора срещу други хора. Всичко това трябва да спре”, заключи омбудсманът.

На 10 юли, вторник, от 10.00 часа, в зала „Триадица“ на резиденция
„Бояна“, под патронажа на държавния глава Румен Радев, се проведе кръгла
маса на тема: „Хората с увреждания като ресурс за първичния пазар на
труда – предизвикателства и решения“
Срещата на Манолова с хората с
увреждания става само ден, след като
Кръстина Таскова и Албена Найденова, представители на партия „ВОЛЯ”,
внесоха за обществено обсъждане
в Комисията по труда, социалната и
демографската политика законопроекта за личната помощ.
А на състоялата се същия ден
пресконференция на майките на
деца с увреждания те поставиха
като краен срок датата 1 октомври
за задвижване на процедурата по
законопроекта за личната помощ,
с искане със същия срок да бъдат
внесени разработваните в момента
законопроекти за хората с увреждания и за социалните услуги, като
трите закона да бъдат приети в пакет. Дотогава майките остават по палатковите лагери в цялата страна, а
ако не бъдат изпълнени исканията
им, преминават към ефективни протести. Вера Иванова, която е сред организаторите на протестите, и Златка
Грудева от Българската асоциация на
лицата с интелектуални затруднения
се обърнаха с призив към останалите
национални организации на хората с
увреждания: „Призоваваме всички
заедно да поискаме реформата, която трябва да стане сега и веднага.
Ние сме на улицата от години. Срок
- 1 октомври. Стига чакане!”

Кръгла маса по
проблемите на
заетостта на хората с
увреждания

На 10 юли от 10.00 часа в зала
„Триадица“ на резиденция „Бояна“,
под патронажа на държавния глава Румен Радев се проведе кръгла
маса на тема: „Хората с увреждания
като ресурс за първичния пазар на
труда – предизвикателства и решения”. Държавният глава се ангажира с инициативата за организиране
на форума след срещата си с представители на Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания
в края на миналата година. В дискусията по време на кръглата маса

участваха всички заинтересовани
страни – представители на организациите на и за хора с увреждания,
на работодателските организации,
на Министерството на труда и социалната политика и на Националното
сдружение на общините в Република България. В рамките на форума
бяха обсъдени добрите практики и
затрудненията, които срещат хората
в неравностойно положение и работодателите при осигуряването на
заетост.
По време на конференцията се
представиха възможностите за професионално обучение и квалификация. Във фокуса на дискусията бе
анализът на законодателството, подкрепящо процеса за интеграция на
хората с увреждания на пазара на
труда. Програмата на кръглата маса
включваше редица обсъждания,
свързани с възможностите за професионално обучение и квалификация
на хората с увреждания с участието
на Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за
професионално образование и обучение и проф. Стати Статев, преподавател в УНСС; и на законодателните
решения и партньорства в подкрепа
на заетостта на хората с увреждания,
с участието на Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски,
изпълнителен директор на Агенцията на хората с увреждания, Татяна
Пашинова, заместник изпълнителен
директор на Агенцията по заетостта
и Силвия Георгиева, изпълнителен
директор на Национално сдружение
на общините в България.
След обсъжданията се състоя дискусия между участниците в кръглата
маса, която приключи с официално
закриване от президента Румен Радев.
Публикацията подготви
по съобщения от медиите и
пресофиса на омбудсмана
Петра Ганчева
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Информационен ден

по проект „Подобряване на заетостта на хора със слухови увреждания - proHear”
От стр. 1
Партньори по проекта, освен Съюза на глухите в България са и Университетът за социални
науки (SAN), Полша, Полският съюз на глухите
- клон Лодз, Националният институт по слух и
говор на Исландия (HTI), Центърът за рехабилитация Valakupiai (VRC) - Литва и Европейският
център за качество (ЕКЦ) - България.
За финал на първата фаза от проекта Съюзът
на глухите в България и Европейският център по
качество представиха изследване на състоянието на заетостта, сред глухите хора в страната ни и
потребностите им при намиране и задържане на
работа. На базата на изводите от анализа следва
да бъдат изработени учебни материали и онлайн
платформа. Те ще бъдат използвани за подобряване нивото на конкурентноспособност сред хората с увреден слух и за повишаване на успеха
им на работното място. Единственият представител на глухото общество в екипа на проекта
е Росица Караджова. Тя сподели, че е много

щастлива от участието си. Освен с техническата
част, Роси се занимава и с анкетирането, с което
помага за набирането на данни за изследването
на нуждите. Чрез включването й в проекта се демонстрира реално какво представлява работа в
интегрирана среда. Натрупаните знания по време на проекта Роси планира да предаде на своите бъдещи колеги от глухата общност, с което да

Турнир по шахмат

На 4 юли в клуба на РО
на глухите в Ямбол се проведе турнир по шахмат с
участието на шахматисти
от градската организация
и от териториалната организация в Сливен.
След оспорваните двубои между мъжете, на
първо място се класира
Симеон Симеонов от Ямбол, следван от Петър
Юруков от Ямбол и Йордан Маринов от Ямбол.
От жените на първото
място се класира Койна
Антонова от Ямбол, а второто място взе Златка Минчева също от Ямбол.
След завършване на състезанието съдията на турнира по
шахмат Велико Бухов обяви класирането, а Радка Йорданова, председател на РО, поздрави всички шахматисти и връчи на победителите скромни подаръци от цветя.
На шахматните ежегодни турнири, които се провеждат
по места, се определят участниците за националния турнир
по шахмат – заелите първите места заминават за участие
като представители на районните организации. Така и сега
нашите победители като едни от най-добрите шахматисти,
ще имат честта да представляват районната организация на
глухите в Ямбол на това голямо спортно състезание.
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

Наше момиче с награда

Гергана Никифорова, председател на ТО на глухите в Кюстендил, спечели награда и грамота на Третия национален
фестивал на хора с увреждания „Един ден в Лудогорието”,
който се проведе през месец юни в Разград.
И през тази година стотици участници се изявиха тук в
многожанровия фестивал за индивидуално и колективно
творчество, който бе под патронажа на кмета на община
Разград д-р Валентин Василев.
Горица Милчева,
координатор на РО-Дупница

ги направи по-конкурентноспособни. С анализа
и националния доклад по проекта е ангажирана
г-жа Силвана Павлова, жестов преводач и ръководител на културно-масовия отдел на Съюза

на глухите в България. Проектът е с продължителност 2 години и се очаква да приключи през
октомври 2019 г.
Надежда Мирчева

Проект proHear (2017-1-PL01-KA202-038756) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде
използвана съдържащата се информация.

Активен отдих след трудовия ден

След работа, колкото и да е била
напрегната тя в нашето бургаско предприятие „Тих труд”, вече можем да се
радваме на незабравимите минути за
активен отдих и забавления. А това се
случва благодарение на осигурените от
управителя на предприятието г-н Червеняков, модерни спортни съоръжения.
Новите придобивки радват не само нас,
големите, но и децата ни. Игрите ни заедно продължават до късно в тези хубави и топли летни вечери.
Илияна Калинкова

ПОЧЕТНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ГЛ
Всички, които познават и уважават човека и приятеля Васил Панев, знаят, че над 60 години той продължава да се раздава всеотдайно за Съюза на глухите в България. Над 60 години Васил Панев даде ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ ЗА ПРОГРЕСА, РАЗВИТИЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА на съюзната организация. 85-годишният му юбилей има особена стойност – защото в тези над 60
години от живота му, посветени на любимата организация и
нейните членове, събраното в най-важните факти е повече от
показателно:
- 48 години е преизбиран за председател на СГБ.
- От 1955 до 1963 г. е заместник председател на Съюза на
глухите в България.
- През 1975 г. е избран за вицепрезидент на Световната федерация на глухите (СФГ).
- 20 години по-късно е почетен член на СФГ.
- Почетен член на СГБ, той е и първият почетен председател
на Съюза на глухите в България.
За тези, които не знаят, а и за тези, които не помнят, разказвам накратко за живота и дейността му.
Роден е на 1 юли 1933 г. в Перник, в семейство на работници. Когато става на 7 години, заболява от менингит и загубва напълно слуха си. Поради това отива да учи в специалното
училище за деца с увреден слух в София. След като завършва
образованието си там, постъпва в учебно-производственото
предприятие „Труд” към МНЗСГ. По-късно, за да повиши образованието си, независимо от ангажиментите си като председател на СГБ, завършва успешно средно образование във вечерната гимназия „Йосиф Ковачев” в София.
Успоредно със залягането над учебниците и професионалното си израстване, Васил Панев участва активно в ръководството
на спортната организация на тогавашното дружество на глухите
в София. Впоследствие, през 1953 г., е избран за председател
на софийското районно дружество на глухите.
Две години по-късно, на Третия конгрес на СГБ, е избран за
първи заместник председател на съюзната организация и заема този пост до 1963 г., като в същото време започва работа в
съюзното предприятие „Тих труд” в столицата.
През 1955 г., с изграден и утвърден авторитет, Васил Панев

е приет за член на тогавашния ръководен орган на съюза - Изпълнителното бюро (сегашния Управителен съвет).
През 1965 г. Васил Панев е избран за председател на Съюза
на глухите в България – пост, на който е преизбиран до 2014 г.,
когато сам отказва да се кандидатира за него.
В качеството си на председател на Съюза на глухите в България Васил Панев винаги се е стремял да реализира пълната
интеграция на хората с увреден слух в обществото. Участва в
създаването на предприятията „Тих труд” към СГБ, работи всеотдайно за просперитета на производствената дейност и строителството на нови производствени сгради, общежития и жилища за работниците, почивни станции, културни домове за
регионалните организации на глухите, а също и за развитието
на културно-масовата и художествената самодейност, социално-битовата дейност, почивното дело, спорта, шахмата, туризма сред съюзните членове.
Отдава много от себе си и при създаването на центровете за
рехабилитация на слуха и говора на деца от 1 до 3 г. възраст
в страната.
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На екскурзия до Скопие

Бе свежа и топла пролетна утрин на 8 юни 2018 г. Четиридесет
и четирима членове на ТО-Монтана от градовете Монтана, Вършец,
Бойчиновци и Берковица, придружени от 9 приятели от ТО в Лом
и Видин, потеглихме на дълго
чаканата екскурзия до гр. Скопие.
Нужно ни бе да разнообразим
скучното ежедневие и какъв по-атрактивен маршрут от този? Езиковата бариера там не представлява
проблем, по-евтино е, сравнително близо е и е красиво. Нима са ни
нужни още причини, за да го посетиш с весела компания? Така се
получават най-хубавите пътешествия - с добри приятели!

П

ътят от Монтана до Скопие с
две почивки е около 6 часа
и половина. След преминаването на границата той е тесен и
планински. Около него има няколко малки селца. Пътищата са закърпени, като у нас и почти по нищо не
ни отстъпват до магистралата. Крива Паланка е първият град по пътя
до Скопие. Изглежда добре, като
прави впечатление, че във всеки
двор има малък трактор и друга
селскостопанска техника.
Магистралата до Скопие започва
край Куманово – третият по големина град в страната с население
около 75 000 души. Тя е в не съвсем добър вид, но пътуването по
нея бе забавно. След по-малко от
половин час пристигнахме в македонската столица. Мнозина от нас
никога преди не бяха ходили в Скопие. Отидох там зареден с много
предразсъдъци. Но на място възприятията ми бързо се промениха.

В Скопие няма абсолютно никакъв
проблем да паркираш навсякъде,
включително и на тротоара. До хотела, в който бяхме отседнали, колите, за наше учудване, се движеха
и по тротоарите.
Направихме кратка почивка и
придружени от екскурзовод потеглихме на обиколка в центъра на
Скопие. В този град има по малко
от всички големи европейски столици – триумфална арка, подобна
на тази в Париж; огромни паметници на Александър Македонски,
Филип Македонски и цар Самуил;
широки площади; двуетажни червени автобуси на градския транспорт, като тези в Лондон. Впечатляват крайбрежието на река Вардар и красивите сгради наоколо.
Сградата на Македонския народен
театър изключително много прилича на тази на Народния театър в
София. Едва ли другаде може да се
видят толкова много статуи! Пре-

косихме няколко моста над река
Вардар, тук има от всичко по много
– пицарии, италиански ресторанти,
типични балкански кръчми с жива
музика. В една от тях вечеряхме.
Сервитьорите бяха млади, красиви момчета, но сякаш хванати от
улицата – бавни и непохватни. Този
факт ни разочарова малко, но не
ни попречи да пийнем, да потанцуваме и да си създадем настроение.
На другия ден продължихме
разходката си и пазарувахме за
близките си. По улиците на Скопие
без съмнение ще видиш неща, които ще те удивят в позитивен смисъл. Правят впечатление многото
хора с велосипеди, както и тези в
инвалидни колички, просто защото
центърът на македонската столица
е достъпен за хора с двигателни
проблеми. Градът изглежда доста
прилично, при това далеч не само
в централната част. Старата чаршия представлява квартал от тър-

говски улици, изпълнени с бутици,
антикварни магазини и кафенета.
Мястото е свежо и създава приятна
атмосфера.
В града има много художествени музеи и галерии. Най-популярен е Музеят на Македония, който
е най-големият в страната. В него
може да се видят както археологически, исторически и етноложки,
така и художествени експозиции.
Наистина си струва да го видиш!
Намира се на самия край на Старата чаршия. Любителите на музеите не пропуснаха да посетят и
Природонаучния музей, Музея на
македонската борба за държавност
и независимост, както и този на Холокоста, който е и един от най-големите в света. Заслужава си да
посетиш и къщата-музей на майка
Тереза. Впечатлява кръстът, висок
66 метра, сякаш набучен на планината над града, нощем светлините
му се виждат отдалече. Времето ни

притискаше. Към 13.30 часа потегляме към къщи. Бе мъгливо, но сякаш Бог ни закриляше. Избягахме
от разразилата се буря в Скопие.
По-късно, в новините, видяхме
падналите дървета и счупените
коли точно пред хотела, където бяхме отседнали…
По пътя до дома се движехме
или преди, или след дъжда. 9 юни
е международен ден на приятелството. Приятелството е благородното и спояващо чувство, способно да хвърли траен мост между
държавите и различните култури
за изграждането на един мирен и
по-добър свят. Пожелахме си да
имаме малко, но искрени и добри
приятели. Прибрахме се по-живо –
по-здраво, с надежда за нови приятни преживявания.
Снежана Атанасова,
секретар на ТО на глухите в
Монтана

ЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВАСИЛ ПАНЕВ ЧЕСТВА 85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
Успоредно с цялата тази многообразна дейност, Васил Панев
е автор и един от създателите на българските жестови речници
и активно съдейства за създаването на методически център по
жестов език към СГБ.
Като член на Националния съвет по рехабилитация и интеграция към Министерския съвет, а също и на фонд „Рехабилитация и социална интеграция” към Министерството на труда и
социалната политика, заедно с председателите на другите организации на хората с увреждания в България, Васил Панев участва
активно в различни законодателни инициативи, свързани с правата на ощетените от съдбата. Той става и първият председател
на Националния съвет на и за хората с увреждания и с негово
съдействие през 2003 г. се организира и провежда първият международен форум на съвета в столицата.
Не по-малък е приносът му за развитието на съюзната международна дейност и утвърждаването на авторитета на СГБ извън пределите на страната. И това успява да постигне успешно
с участието си в много международни конференции, съвещания
и семинари по проблемите на глухотата и лицата с увреждания,
организирани от СФГ и националните организации на глухите в
чужбина.
За първи път Васил Панев участва като делегат-водач в работата на V световен конгрес на глухите през 1967 г. във Варшава,
Полша. Взима активно участие в девет конгреса на СФГ, като през
1971 г. на VІ конгрес на СФГ в Париж, Франция, е избран за член
на Бюрото на СФГ. Четири години по-късно, през 1975 г. във Вашингтон, САЩ, е избран за вицепрезидент на СФГ. В последващите конгреси неизменно е избиран за първи вицепрезидент на
СФГ.

И именно заради този неуморен и всеотдаен труд на международното поприще, а също и заради утвърдения вече авторитет на
СГБ, през 1979 г. Варна е домакин на голямо събитие от световен
мащаб: VІІІ конгрес на СФГ с Генерална асамблея. Там, на този
световен конгрес, Васил Панев проявява своя организационен
опит и компетентност, но и издига на нов, по-висок връх имиджа
на СГБ като организация. И кара светът да заговори за България
– форумът на СФГ получава отлични отзиви и е широко отразен в
медиите в страната и чужбина.
След настъпилите демократични промени в България, въпреки
тежката политическа и икономическа обстановка, благодарение
на своята далновидност и уважение, с което се ползва, през април 1993 г. Васил Панев провежда среща-разговор с тогавашния
президент на страната д-р Жельо Желев. Така, с подкрепата на
правителството и кмета на София Александър Янчулев, в столицата се осъществява още една мащабна световна проява – организирането и провеждането на ХVII световни летни игри за
глухи. Те преминават при голям успех, с участието на над 5 000
спортисти и гости от 52 държави. По време на игрите, от 23 до 24
юли в парк-хотел „Москва” се провежда и ХХХIII конгрес на Международния комитет за спорт на глухи (МКСГ) с участието на 120
делегати от 57 страни.
Провеждането на световните летни игри е отразено и получава
широк отзвук в почти всички български вестници и телевизии, а
също чрез акредитираните многобройни чуждестранни представители на медиите. Описанията са изпълнени със суперлативи.
СГБ получава високи оценки от гости, МКСГ, журналисти, спортната общественост у нас. Дори най-големите песимисти по отношение на игрите, които изразявали недоверие във възможностите за
тяхното провеждане предвид влошените икономически условия
в страната, открито изразили възхищението си от смелостта, упоритостта и огромната работа на ръководството на СГБ и неговия
председател Васил Панев.
През 1995 г. на ХІІ световен конгрес с Генерална асамблея на
СФГ във Виена, Австрия, Васил Панев се оттегля от състава на ръководството на СФГ по собствено желание „за да даде – както
казва той самият в словото си – път на младите хора”. През този
период, в продължение на 24 години, взима дейно участие в работата на бюрото на СФГ. Затова асамблеята на СФГ го удостоява с
най-високото звание – „Почетен член на СФГ”.
Успоредно с участието си в работата на СФГ, Васил Панев неизменно е водил съюзни спортни делегации за участие в дванадесет спортни игри на глухите (7 летни и 5 зимни) и е делегат
на МКСГ. За първи път участва в конгрес на МКСГ през 1959 г. в
зимните игри в Монтана, Швейцария, а през 1961 г. – на летните
игри в Хелзинки, Финландия. През 1975 г. е удостоен и с медал за
заслуги към международната солидарност І степен на СФГ. Има и
награди от организациите на глухите във Великобритания, Германия, Гърция и много други международни отличия.
За цялата тази своя неуморна и ползотворна дейност Васил
Панев е оценен с държавни и други награди – орден „Народна
република България” ІІ степен; орден „Червено знаме на труда”;
„Народен орден на труда” – златен; орден „За гражданска заслуга” – първа степен и много други отличия. Удостоен е и със званието „Заслужил деятел на здравеопазването” и има всички съюзни
награди, включително е удостоен и със званието „Почетен член
на СГБ”. През 2014 г. е избран единодушно и за първия почетен
председател на СГБ.

Със своята жизненост, неуморен дух, отдаденост и съпричастност към съюзното дело и правата на хората с увреден слух, Васил Панев е достоен пример за лидер.
Нека да е здрав, да има още много сили, за да е все така всеотдаен и полезен на съюзната организация, на която е посветил
над половин век от своя живот!
Подготви: Петра Ганчева
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Хората с увреждания все още са невидими
за работодателите и обществото

На 20 юни т. г. Европейския форум на
хората с увреждания (ЕФХУ) и Европейският икономически и социален комитет
(ЕИСК) проведоха среща, на която бяха
демонстрирани положителните и отрицателните страни при наемането на хора
с увреждания на работа. На срещата присъстваха представители на ЕФХУ, ЕИСК,
Европейската комисия (ЕК) и на две предприятия, в които успешно работят лица с
увреждания.
На срещата бяха дадени примери и
факти за разликата заплащането на труда
при мъжете и жените с и без увреждания,
която все още съществува – според последните статистически данни тя е цели
26% при нивата на заетост. За жените с
увреждания равнището на заетост е дори
по-ниско: едва 18%. „Има много доказателства, че разходите за живот на хората
с увреждания са по-високи, а заплатите
им са по-ниски. Те печелят 11% по-малко,
отколкото техните връстници без увреждания”, каза Катрин Нейгън, като добави,
че те също така са и с по-голям риск от социално изключване и бедност.
Има безспорни доказателства, че на
работното си място хората с увреждания
имат високи оценки на поведение и изпълнителност, отколкото техните колеги
без увреждания. Но много работодатели
все още се колебаят да ги наемат, независимо от факта, че разходите за настаняване на работното място към нуждите им
често е минимална или нулева.
„Съществуват редица страхове и нега-

тивни стереотипи при хората, вземащи
решението кого да наемат на работа. Начинът на мислене при тях основният проблем”, каза Кшищоф Патер, ръководител
на обсерватория на пазара на труда на
ЕИСК.
„Най-важното нещо е да не се гледа
от медицинска гледна точка на хората с
увреждания, не трябва да се възприема
един човек с увреждане като човек, който е болен и неспособен да се интегрира
в обществото. Хората трябва да променят
и мисленето, и отношението си, да започнат активно да оказват подкрепа”, подчерта Елена Шуберт от ЕК.
Възприемането на хората с увреждания
като болни е и причината, поради която
много от тях остават „невидими” за работодатели, които от своя страна продължават да не са запознати с уменията и талантите, които притежават.
„Ние трябва да направим всичко, за да
помогнем и на едните, и на другите. Има
много работодатели, които са готови да
наемат хора с увреждания, но просто не
знаят къде да ги намерят. И трябва да съсредоточим усилията си именно там – да
им дадем тази възможност.” заяви Мади
Шарма от ЕИСК.
Елена Шуберт обяви, че ЕК планира да
започне независима оценка на ефективността на настоящата стратегия за хората
с увреждания на ЕС, която се основава на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Европейският стълб за социални пра-

ва също така съдържа принцип, който се
занимава конкретно с включването на
хора с увреждания в пазара на труда и
обществото, както и правото им да водят
достоен живот. Въпреки силната правна
рамка, отнасяща се до заетостта, правната
защита на хора с увреждания извън заетостта все още не е достатъчна. Основната
причина за това е крайно ограниченият
им достъп до приобщаващо образование
и обучение. Образованието трябва да се
определя индивидуално, за да отговаря
на специфичните нужди, като в същото
време е включено от ранна възраст.
Два примера, представени по време на
срещата от предприятията, наели хора с
увреждания, показаха, че когато фокусът
се съсредоточи върху възможностите и
уменията на хората с увреждания, може
много да се постигне. Испанската социална бизнес група ILUNION осигурява работни места на близо 35 000 души в 50
сфери от бизнеса. Повече от 40% от тях са
с увреждания; а в белгийската компания
Passwerk успешно работят инженери-аутисти, които използват своите специални
умения, за тестване на софтуер. Нейният
директор Дирк Ромбаут, заяви, че компанията прави икономии от около 360 милиона евро годишно и че направените разходи по наемането на хора с аутизъм са
се възвърнали много кратно. „Компании
като нашата са наистина надежда за създаване на работни места за огромен брой
хора”, допълни той.
Бележка на редактора: Европейски-

ят форум на хората с увреждания (ЕФХУ)
отбеляза тържествено своята 20-годишнина от създаването си миналата година.
Основан през 1997 г. ЕФХУ се превърна в
европейско движение за хора с увреждания с представителство във всички държави-членки на Европейския съюз и извън
него. ЕФХУ подпомага хората с увреждания и техните представителни организации и заедно с тях се бори за едно по-приобщаващо общество с равни възможности за всички. Благодарение на активната
дейност на ЕФХУ приемането на много
закони и политики на ЕС, които защитават,
насърчават и гарантират правата на хората с увреждания в области като транспорт,
структурни фондове, заетост, интернет
достъпност и т. н., а също и ратифицирането от страна на ЕС на Конвенцията за
правата на хората с увреждания през 2010
г. предоставиха силна правна рамка, която да подкрепя включването, достъпността, свободата на движение, независимия
живот, активното участие и други основни
права и свободи на хората с увреждания
като цяло. По време на тържеството и
Генералната асамблея Бордът на ЕФХУ
заяви категорично, че ще продължат да
работят с всички членове и партньори за
една приобщаваща Европа, в която всички човешки права да са защитени и хората
с увреждания да са включени в обществото без дискриминация.
Материала подготви Петра Ганчева
Снимки интернет
страницата на ЕФХУ

В БЪЛГАРИЯ ИМА ТАКИВА ХОРА

За Асенчо и неговия работодател Любен Секулов
На 25 юни социалната мрежа
направо закипя от любовта на
хиляди българи. Поводът бе една
публикация във фейсбук страницата „Благоевград ден и нощ”,
озаглавена „Ангелът Асен”, в която се казваше:
„Днес на автомивката в кв.
Грамада в Благоевград видях
един „ангел”. Той не може да
чува, не може да говори, но има
такава слънчева усмивка, че когато си покрай него, ти става
леко на душата. Това е Асенчо!
Един „ангел”, който успява да се
справя сред хората в този адски
век, сред тази лошотия. Той не
чува музиката, не чува песните
на птиците, но чува вътрешния
си глас – гласът на доброто. Работи на автомивката като машина,
усмихнат и щастлив. Замислих
се, колко жалки същества сме понякога. Можем да говорим и използваме устата си, за да ругаем,
оплюваме, обиждаме. Имаме
слух, за да чуваме всичко това.

А Асенчо живее в свят, където
няма крясъци, няма шумотевица,
той не може да чуе колко лоши
сме станали! Когато иска нещо,
го казва с очите си. Най-красивите и топли очи, които някога съм
виждал…
Само за три дни над един милион души видяха написаното
и коментарите под поста бяха

хиляди, кои от кои по-благодарствени, изпълнени с поздрави
към човека, взел на работа глухия младеж, с пожелания за късмет, здраве и всичко най-хубаво
в живота и за двамата. Само за
три дни с написаното от тях българите показаха, че човещината,
добротата, съпричастността са
живи…
А журналистката П. Петрова
от онлайн изданието на вестник „Струма” бе най-щастлива.
Защото тя и колегите й останаха
безкрайно развълнувани заради това, че само с няколко изречения са успели да извадят
най-доброто у всички нас. И написаха:
„Топлите очи на Асен, който не
може да чува и да говори, но е
най-красивото и слънчево момче, което сме виждали, докоснаха 1 000 000 души, разтуптяха
сърцата ви и разпалиха надеждите за един по-добър свят – светът
на „Ангела Асен” – написаха те.

– Един свят на тишината, светът
на истината и добротата! Затова
днес ние бяхме в автомивката, за
да ви покажем работодателя на
Асен – Любен Секулов. Човекът,
който го нае на работа, за да не
се чувства Асен различен, за да е
сред приятели и близки. И останахме изумени! Та, на автомивката работи и Венци, преживял
заболяване, което увредило леко
единият му крак и ръката му. Видяхме шефа Любчо, така както
го наричат момчетата на автомивката. И разбрахме защо Асен
и Венци работят с него. Любчо,
съпруг и баща на едно момиченце, не прилича на другите работодатели. Той е млад, усмихнат
и омагьосващо чаровен. Добрината му личи отвсякъде. От начина, по който казва: „Ето ги моите момчета, моето семейство,
моите приятели... Благодаря им
за всеотдайността, с която се отнасят към задълженията си!” И
се изчерви, когато му казахме,

че днес ние ще го обявим за „Работодател на годината”. Защото
Любчо не прокуди едно момче,
което трудно комуникира, което говори само с очите си. Едно
момче, което стана „Ангелът на
Доброто”! Асен от автомивката в
кв. Грамада! Благодарим и на колегата Васил Александров, имал
„очи” да види „Ангела Асен”,
сред морето от безизразни, намусени и забързани хора в тежкото ни време!”
Да бъдеш преди всичко човек, независимо, че си работодател, е вече рядко срещано
качество в условията на жестока
конкуренция, каквато съществува днес. Но Любен Секулов е
жив пример и доказателство,
че това е възможно и че стига
да искаш, можеш да изпълниш
едни топли очи с много щастие.
Каквито са очите на Асенчо на
снимката. Дано все повече стават хората като него!
Петра Ганчева

16 юли 2018
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Четвърто Европейско първенсто по лека атлетика –
емоции, сълзи и щастливи усмивки
От стр. 1

Българското участие
Първият ден времето не беше благосклонно към състезатели и организатори.
Дъждът не спираше, но си казвахме: „Ще
ни върви по вода!” Не попречи и на официалното откриване в обедния петъчен ден,
в присъствието на представителите на
Европейската спортна организация на глухите (ЕСОГ) Дитмар Маршнер, технически
делегат и Аргирис Фотио, почетен член,
който откри първенството; Красимир
Панов, представител на Министерство
на младежта и спорта; Александър
Александров от Корпорация „Развитие”,
проф. Апостол Славчев, заместник ректор
на Националната спортна академия и др.
Състезанията се проведоха по предварително изготвената програма.
Страната ни се представи от 11 лекоатлети: Димитър Цонин (бягане - 400 м),
Октай Осман (1500 м), Белказ Сайдова
(100 м), Лили Христова и Ивелина Иванова
(200 м), Виктория Берберова (400 м),
Надка Начова (800 м), Ивана Бориславова,
Ивелина Иванова, Маргарита Маринова
и Лили Христова (щафета 4х100 м), Надка
Начова (висок скок и скок на дължина),
Ивана Бориславова, Маргарита Маринова,
Емануела Петрова и Роза-Десислава Муньос
(хвърляне на гюлле). Треньорите на българския отбор бяха Иван Стойков, Радка Колева
и Йорданка Аризанова. Подготовката на
състезателите ни премина в спортните тренировъчни лагери в Пловдив и в София.

Отборът ни дефилира

Състезателните
дни бяха три

Първият ден. На 400 м гладко бягане
– мъже до 20-годишна възраст, Димитър
Цонин стана седми, с резултат 64.12. При
жените до 18 г., в същата дисциплина,
Виктория Берберова също се класира на
седмо място, с резултат 80.96. При 100 м
гладко бягане за жени до 20 г., лекоатлетката ни Белказ Сайдова зае 11-о място с
резултат 18.94.
През следващите дни бронзови медали завоюваха Надка Начова – скок на
дължина, и Маргарита Маринова – тласкане на гюле. При жените до 20 г., Роза
Десислава Муньос стана сребърна медалистка в дисциплината хвърляне на
600-грамово копие, с резултат 19,29 м.
В същата дисциплина на трето (бронзов
медал) и на четвърто място се наредиха Емануела Петрова (17.50 м) и Ивана
Бориславова (15,16 м). Златна медалистка
стана състезателката от Словения.

Бронз за Надка Начова - скок на дължина

Българските атлети

Връчване знамето на ЕСОГ за
следващата проява
Лекоатлетите ни участваха в няколко
дисциплини.
Така при скок на височина Надка Начова
ни зарадва отново – зае трето място и втори за нея бронзов медал, с резултат 145
см, след представителките на Украйна
(157 см) и на Русия (151 см). А при 800 м
гладко бягане стана 6-а, с резултат 2:41,12.
Дойде последният, трети ден на международната спортна проява при българско домакинство. Слънцето грееше, за

да стопли младите спортисти, пожелаваше им успех. И успехът за нашите, българските лекоатлети, не закъсня – Роза
Десиславова Муньос стана втора при дисциплината хвърляне на копие, а след нея
трето място зае Емануела Петрова.
В голямата надпревара между състезателите от 14 европейски страни в отделните лекоатлетически дисциплини България
завърши с общо 5 медала – 1 сребърен и
4 бронзови.
Браво на младите ни спортисти – лекоатлети с бъдеще! С хъс и желание се бориха за победа!

Тренировките продължават, защото ще
има нови предизвикателства, предстоящи
национални и международни състезания,
на които със сигурност ще покажат по-високи резултати. Петте медала за страната
ни бяха завоювани при много силна конкуренция във всички лекоатлетически
дисциплини, в които участваха. „Добро
постижение!” казаха от СФГБ.
Завърши едно емоционално Европейско
първенство за спортисти младша възраст.
При закриването изпълнителният директор на БСФГ Николай Бозев благодари и
поздрави участниците. Благодари на всички, които помогнаха за реализацията на
първенство в столицата ни, преминало в
много спортсменски дух. Връчи флага на
ЕСОГ на Аргирис Фотио, който ще бъде отново вдигнат в страната-домакин на Петото
европейско първенство по лека атлетика за
спортисти до 18 и до 20 години.
Довиждане и до нови срещи!
На спортистите на Спортната федерация на глухите в България предстои
още едно изпитание - Европейският шампионат по бадминтон в Словакия от 20
до 29 юли т. г. България ще се представи
от 7 състезатели. Главен треньор на националите ни е Петя Неделчева.
Успех!
Мария Михайлова
Снимки: Зоя Гюрова
и Камелия Ангелова

Роза Муньос, втора, Емануела Петрова, трета - на копие
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Нашето хранене е нашето здраве

Замисляли ли сте се какво
ядем и как храната, която поглъщаме, се отразява на организма
ни? Оказва се, че именно от
храната на трапезата ни зависи
дали ще сме здрави - изследване на Световната здравна организация (СЗО), което с пълна
сила важи и за България, показва, че между 60 и 80% от храните не отговарят на нормите за
безопасност и качество. И още,
че 65% от смъртните случаи в
света се дължат на лошата храна, която бавно разрушава човека отвътре, причинявайки му
куп болести. Затова експертите
по хранене днес напомнят, че
хората, които нямат възможност
да избират и слагат на семейната трапеза предлаганите във
всички магазини опасни продукти, дори не подозират как всекидневно ги тровят. Защото не
знаят, че заради тези злокобни
продукти всеки член на семейството може да заболее от рак,
да си навлече сърдечно-съдови
проблеми, диабет и др. Също
така, доказан факт – тези вредни
за човека храни се произвеждат
от алчни компании и продават
от безотговорни, търговци, чиято единствена цел е тлъстата
печалба.
Затова сами трябва да се погрижим за здравето си, като не
купуваме доказано нездравословни хранителни продукти,
предлагани в красиви опаковки.
Някои от тях, според списъка,
публикуван от СЗО, са:
- Продукти с натриев глутамат,
означен с Е-62, който е изключително опасен. Четете внимателно
етикетите върху опаковките!
- Бял шлифован ориз. Холандецът д-р X. Айкман открил, че
човек може да заболее от полиневрит, ако често си хапва крехко
месо от пилета, хранени основно

с този вид ориз. Той се получава
чрез отделянето на обвивките
на зърната, които имат лечебно
действие. Най-важната съставка
в тях, установили учените, е витамин В1, тиамин, Липсата му води
и до заболяването полиневрит
и бери бери. А пилешкото месо
на нашия пазар съдържа 6 вида
женски хормони, включително и
прогестерон, които причиняват
безплодие и импотентност на
мъжете.
- Избягвайте и рафтовете на
магазините с конфитюри и сладка – те са едно чудо на химическата промишленост и то смъртоносно опасно.
- Освен печално известните
вече пържени картофи в заведенията за бързо хранене, не
по-малко опасни за здравето са
хамбургерите и дюнерите. Клиентите ги виждат в готово състояние, но ако ги зърнат в суров
вид, никога няма и да ги докос-

КРЪСТОСЛОВИЦА

нат. Ужасяваща снимка на един
такъв хамбургер обиколи света и
отказа много хора от тях.
- Всички колбаси, шунки и
сурово пушени мезета съдър-

жат генномодифицирана соя,
а кренвиршите, наденичките и
пастетите са със скрити мазнини (повечето не съдържат месо,
направени са от свинска кожа,
сланина и отходни местни отпадъци. В колбасите вече няма
никакви натурални съставки а
гелове, които съдържат кератинин, подобрител на вкуса и бои.
Споменатият гел се смила заедно с кости и други боклуци и се
получава голямо парче „месо”.
Розовият му цвят е чиста боя,
която се засилва под хитро монтираната на хладилната витрина
силна лампа.
- Млечни продукти със срок
на годност повече от 2 месеца –
асептичната им опаковка съдържа антибиотик.
И още някои храни, за които
малцина знаят – например гроздето, което не се разваля, е обработено с хлороформ. Избирайте само ръжен хляб, защото рафинираното бяло брашно влиза
в топ-листата на вредните продукти. Апетитните свежи гъби,
продавани в хипермаркетите,

съдържат отровите цитотоксини,
които водят до дисфункция на
черния дроб. Сушените плодове
– кайсии, сливи, стафиди и др.,
също са обработени с химикали.
Разтворимите кафета водят до
пълно израждане на хормоналните ни жлези. Да не говорим за
чуждестранните ароматизирани
чайове – те съдържат лимонена или портокалова киселина
и изкуствени ароматизатори.
Соковете в кутиите нямат нищо
общо с натуралните, в тях няма
никакви плодове, макар да ги
рекламират като правени от зрели на слънце портокали, ябълки,
банани. А вносните картофи,
апетитно зеленият консервиран
грах и царевицата, царевичните
пръчици, зърнените закуски и
бонбоните съдържат силна химическа есенция, изключително
опасна за здравето.
Затова, ако искаме да сме
здрави – нека не слагаме на масата нито една от тези храни.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по материали
от интернет

Изпитани средства при ухапване от насекоми
Тази година в цялата страна има бум на кърлежи и всякакви други не особено приятни гадинки,
които плъзнаха и по хора, и по животни. Сред пострадалите бях и аз. А имам изключително тежка
алергия, която, за съжаление, не се повлиява от
фармацевтичните продукти за лечение. И, след
като близо две седмици без успех пих хапчета и
мазах с всякакви мазила ухапаните места, се принудих да прибягна до изпитаните народни методи.
Така си направих мехлем от мед и зехтин (чрез
свойството му да хидратира кожата и със съдържащите се в него антиоксиданти в комбинация с витамин Е, зехтинът подпомага по-бързото възстановяване на кожата): в подходящ съд се разбъркват
равни количества мед и зехтин. С внимателни движения малко количество от приготвената смес се
нанася върху поразения участък.
След час-два намазаното място се измива добре
с хладка/топла вода и се поставя марля, напоена
добре в смес от отвара на мента (ментовите листа
може да са пресни, а може и да са пресовани) и лимонов сок (от плод). Компресът също престоява часдва. Мехлемът и компресът се редуват няколко пъти
на ден. Ако има възможност, през нощта е добре да
се преспи с компреса, поставен на ухапаното място.
В резултат – само след два дни почувствах облекчение и отокът спадна, а сърбежът, паренето и болката отшумяха!
Освен тези средства, може да използвате и гел
от листа на алое вера, който се продава в аптеките,
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но може да си го направите и сами, като измиете
добре няколко листа от растението, изрежете бодлите и пресовате, докато изтече сокът от тях. С този
сок намазвате ухапаното. Гелът има също антибактериален и противогъбичен ефект.
А най-популярното средство, известно открай
време в народната медицина, е… ябълковият оцет
– оцетната киселина в него има свойството да неутрализира бактериите, причинители на алергията.
Сърбежът и паренето изчезват, ако върху мястото се
нанася по 3 пъти на ден за около 10 минути памучен
тампон, напоен в ябълков оцет.
Петра Ганчева

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 12

ВОДОРАВНО: 1. Зимен празник.11. Лекарска стая.12. Музикална нота. 13. Прозвище на
Скобелев.15. Безволев човек.16. Герой от италианския сериал „Октопод”. 18. Груб памучен
плат. 20. Герой от едноименна опера на Верди. 23. Опустошителни бури. 26. Музикална
нота. 27. Вид зеленчук. 28. Пиано. 31. Копринен пояс в Япония. 32. Паякообразен вредител.
34. Името на наша филмова актриса. 36. Печатен орган на СГБ. 38. Град във Франция, където редовно се провеждат кинофестивали. 39. Нощно заведение. 40. Френски футболен
отбор. 42. Град в Италия. 43. Името на работник от ,,Тих труд”. 44.Известен български футболист от близкото минало. 46. Мярка за земна площ. 47. Електрически полюс. 48. Хищна
риба. 51. Райска земя. 53. Името на известна руска поп певица. 54. Ехо. 55. Филмова студия
в Белград.
ОТВЕСНО: 2. Част от каруца. 3. Строителен материал. 4. Груба вълнена дреха. 5. Вид маймуна. 6. Инициали на световна организация. 7. Рожба. 8. Държава в Европа. 9. Телефонно
повикване. 10. Фамилията на основателя на СГБ. 14. Голям плавателен съд. 17. Старинно
название на японския театьр. 19. Офицерски чин. 21. Столица на Албания. 22. Фамилията на основателя на Дружеството за закрила на глухонемите. 24. Анимационен филм. 25.
Съименник (от турски). 29. Безалкохолна напитка. 30. Политура. 33. Фамилията на един
от основателите на СГБ. 35. Народност. 37. Името на българска актриса. 39. Името на български цар. 41. Имената на водещия на предаването ,,Минаха години”. 43.Запушалка. 45.
Безсъзнание. 49. Лодката на Тур Хейердал. 50. Отрицание. 52. Руски вертолети.
Съставила Зоя Гюрова

