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60 ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ДУПНИЦА

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Уважаеми читатели, 
Днес ще ви информираме за 

една важна среща, която  пре-
ди дни се състоя  в Съюза на 
глухите в България. Среща на 
членове на СГБ  с националния 
омбудсман на републиката Мая 
Манолова. 

Такива срещи не се случват 
всеки ден. Тази бе първата за нас, 
която приехме като уважение и 
протегната ръка за приятелство и 
сътрудничество. Нека се гордеем 
с това!

 Срещата започна в препълне-
на зала.

 Омбудсман Мая Манолова 
бе дошла със своя екип – Хюсе-
ин Исмаил, отговарящ за хората 
с увреждания и Иван Дечев, гла-
вен експерт.

 Председателят на СГБ Нико-
лай Нинов представи на гостите 
кратко резюме за дейността на 
Съюза на глухите в България. И 
подчерта социалната значимост 

на нашия съюз, който близо 85 
години съществува само и един-
ствено за подкрепа на хората с 
увреден слух. СГБ поддържа 12 
клуба в големите областни гра-
дове на страната и 43 клуба в 
по-малките териториални орга-
низации.  Тези 55 клуба  в голе-
мите и малките градове в цялата 

страна, всъщност  са средища за 
култура,  за общуване, но най-ве-
че средища за информиране на 
членовете ни, за организиране-
то им за добро сътрудничество и 
живот. 

 Няма друга такава органи-
зация! Която без официално 
признат език за комуникация да 

дава толкова много – подчерта 
г-н Нинов. 

Днес СГБ, позовавайки се на 
общи европейски стандарти 
и световни необходимости, се 
бори за узаконяването  на жес-
товия език. Нещо, което правим 
съвместно и полагаме усилия с 
още 12 организации за хора с ув-

реден слух. За да могат хората, 
които имат по-особена специ-
фика за получаване на информа-
ция, да бъдат информирани и да 
разбират всичко от заобикаляща-
та ги среда.

Продължава на стр. 2-3

Хората с увреждания под 
лупата на обществото

В един далечен летен ден 
преди 60 години малка група от 
глухи хора, вдъхновени от при-
мера на софийските си приятели, 
решават да създадат и в Дупни-
ца своя организация, която да ги 
обединява в пътя им към нами-
ране на работа и себеутвържда-
ване. Така датата 7 юли 1958 г. е 
записана със златни букви в исто-
рията на глухите хора в този град, 
които учредили в този ден своето 
районно дружество. 

А от всичките 12 съюзни ра-
йонни организации РО-Дупница 
е единствената, която има своя 
история. Уникалната книга е 
създадена от ума, сърцето и ръ-

цете на нейния организационен 
секретар Боян Коритаров, който 
ден след ден, година след годи-
на, от постъпването си на работа 
през 1963 г. започнал да събира в 
специален архив снимки и данни 
от дейността на организацията и 
предприятието „Тих труд”, а също 
и за глухите активисти и работ-
ници. Когато се натрупала дос-
татъчно информация със сним-
ки, след внимателен и прецизен 
подбор той вложил най-важните 
и забележителни факти в кни-

га-история, написана на обикно-
вена пишеща машина и отпеча-
тана на циклостил, с черно-бели 
снимки… Днес тази реликва се 
пази в архива на организацията и 
разказва от пожълтелите си стра-
ници за трудния и нелек път на 
хората в нея, останала вечен спо-
мен за отдадеността и жертвего-
товността на дългогодишния се-
кретар Боян Коритаров, починал 
през 2015 г.

Продължава на стр. 7 

ЮБИЛЕЙНО ЗА РО-ДУПНИЦА
Доброто начало продължава в добрите дела и днес

Наскоро нашите младежи 
Йорданка Бъгова, Атанас Кали-
нов и Лъчезар Лулчев участваха 
в първия етап на обучение и об-
мен на добри практики в сфера-
та на социалния франчайзинг (от 
английски: franchise, „лицензия“, 
„привилегия” – вид отношения 
между пазарни субекти, при кои-
то едната страна предоставя при 
определени условия и срещу за-
плащане на друга страна, жела-
еща да развива същата дейност 

правото да използва разработен 
и успешен бизнес модел в оп-
ределен вид бизнес, бел. ред.), 
осъществен от Национално сдру-
жение „Младежки глас”. 

Обучението се проведе в град 
Ферара в Италия и бе съсредо-
точено върху темата „Социален 
франчайз в сферата на туризма и 
онлайн бизнеса”. 

Как започна всичко?

Четете на стр. 6

Международен проект с 
участие на наши младежи

И тази година нашите члено-
ве отбелязаха с радост съюзния 
празник. В цялата страна дни-
те бяха белязани с празнич-
ното настроение и с надежда 
за по-добро бъдеще на нашия 
съюз. 

84 години вече Съюзът на глу-
хите в България обединява наши-
те   хора, дава им сила, дава им 
вяра да бъдат заедно и да прео-
доляват несгодите.

Когато сме заедно – ние сме 
силни! Съюзът ни дава тази голя-

ма сила! Съюзът ни дава и любо-
вта, и уважението, и щастието да 
бъдем заедно! Какво по-хубаво 
от това!

Четете за проявите на 
членовете ни от цялата 

страна на стр.  4-5

12 ЮЛИ – ПРАЗНИКЪТ НА 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми читатели,
в този брой ви представяме

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 

И РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА.

Нека е спорна и успешна работата 
на всички  по време на кампанията!

Вижте на стр. 8
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Продължава от стр.1

Не само това научи омбудсман Мая Манолова за на-
шата организация на тази среща. Толкова още много 
неща разбра - за начина ни на живот, за усилията ни да 
бъдем винаги на върха, и за всичко огромно и човешко, 
което ни коства това.

Тук е мястото – нека още в самото начало да го кажем, 
че всички наши членове, които се изказаха по-нататък 
по време на срещата, бяха наистина толерантни, честни 
и така интелигентни, когато представяха личните си про-
блеми. Нямаше и капка неистина, нямаше и капка жела-
ние за интрига, или, не дай бог, за друго.Честно и точно 
бе.

Затова и самата г-жа омбудсман Манолова, отвори ду-
шата си – като за приятели, когато тръгна сериозния раз-
говор за нарушените права на хората с увреждания, и за 
онова, което се случва днес в държавата.

Всъщност – какво се случва днес в държавата?
Хората с увреждания искат своите права. Институции-

те и мъдреците в тях не бързат да им ги дадат.Защо ли? 
Много им се виждат парите, отпускани в бюджета за по-
мощ на хората с увреждания. Да се намалят още тогава. 
А как?

* Ето и така може. Както сподели една майка на син с
множество увреждания, преди година съпругът й почи-
нал, а сега спрели за детето й наследствената пенсия. По-
сле по някаква точка я „съкратили” и като личен асистент. 
Е, как да живее? Ами - да вземат да я направят „герой” по 
икономия на бюджета!

  Всъщност, одушевен предмет ли е бюджетът, когато 
става дума за отделния човек?

*Друг пример – семейство глухи хора, гледат възраст-
на сляпа жена. Не им е роднина. Просто са я приютили. 
E-e, няма помощ в този случай.  Или стават „герои” по
икономия на бюджета, или изхвърлят бабата.

Одушевен предмет ли е бюджетът? 
 За нас не! Но за някои…, ах, за някои... Например за 

тези, които се заиграха с парите за медицинските изде-
лия. 

Ето какво казаха Николай Нинов и Мая Манолова за 
този проблем.

Мая Манолова: Като омбудсман имам ясна позиция и 
решение за медицинските изделия. На човека да се да-
ват не пари за апарат, а да му се дава апарата, от който 
има нужда. Защото тук фирмите правят каквото си искат. 
Тук решението е – както е и в редица европейски дър-
жави – на човека да се дава медицинското изделие, от 
което има нужда. А не пари, които не му стигат за нищо. 
Идеята е конкретният човек да получи една комплексна  
оценка за това какви са неговите дефицити, какво е него-
вото увреждане, какъв е неговият проблем и съобразно 
това да му бъдат предоставени необходимите подкрепи. 

Дали има нужда от медицинска рехабилитация, от 
дневен център, от помощни средства, от медицински 
изделия, от интеграционни добавки, за комуникация и 
транспортни, дали има нужда от образование, обучение, 
допълнителна квалификация или да започне работа. 
Т. е. за всичко това да се направи една оценка от коми-
сия, която е в структурите на социалното министерство. 
И всичко финансово, от което има нужда един човек с 
увреждане, да му се предостави на база на тази лична 
конкретна оценка. 

 Николай Нинов: И ние от СГБ смятаме, че това е пра-
вилният подход. Но искам да допълня още нещо в тази 
връзка. Три национално представени организации  на 
хора с увреден слух – Съюзът на глухите в България, На-
ционалната асоциация на сляпо-глухите в България и 
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух се 
включихме още преди време в този дебат. И благода-
рение  на нашата намеса, в правилника за прилагане на 
Закона за интеграция на хората с увреждания, бяха про-
менени в положителна посока някои от пределните ли-
мити за помощите за изработване, покупка, или ремонт 
на помощни средства и медицински изделия за хората с 
увреждания.

(В специално каре на 8 стр. на вестник „Тишина” в 
рубриката ни „Важни документи”,  може да се запоз-
наете с текста на промените, които ни касаят, оп-
ределени със Заповед № РД-01-508 от 19 юни т.г. на  
министъра на труда и социалната политика).

Ние предложихме на социалното министерство и ка-
захме точно това, че трябва да се прави индивидуална 
оценка за  човека - точно от какво е нуждае. Европейски-
те практики са такива – когато човек се нуждае от слухов 
апарат или кохлеарен имплант, е необходимо държавата  
да положи усилия  да изготви така законодателството и 
съответните наредби, че този човек да бъде анализиран 
с неговата конкретна нужда и да му се отпусне необхо-
димата финансова помощ, която да покрие изцяло ме-
дицинското изделие. Но това нещо трябва да се случва 
не просто с даване на пари, защото това даване на пари 
позволява злоупотреби. А да е обратното – трябва да 
има помощ на човека за медицинското изделие слухов 
апарат, но с конкретния контролен механизъм от страна 
на държавата. Да се знае за какво се отпускат тези сред-
ства на съответното лице, а съответното лице да си има 
съответната медицинска документация. Тъй като сега не 
може да се контролира това лице и да се знае „по през-
умция” дали  ще злоупотреби. 

Вместо да се случва това и вместо да се подпомагат 
хората с увреждания адекватно - се случва обратното. 
Случва се така, че запазваме стария модел, но с едно до-
пълнение – че ще се отпускат по-малко финансови сред-
ства за помощи, с идеята да се спрат манипулациите и 
злоупотребите с пари.

Мая Манолова: Аз искам да подкрепя вашия предсе-
дател и пак искам да се върна на това, с което започнах. 
Това го искат всички хора с увреждания. Просто не трябва 
да позволявате да ви настройват едни срещу други. Хо-
рата с увреждания искат това – индивидуална оценка и 
подкрепа в зависимост от това от какво има нужда чо-
века. Не позволявайте да ви прилагат древния римски 
принцип „Разделяй и владей”. Защото това се случва и се 
прилага напоследък. Трябва да сте заедно за да извоюва-
те всяко свое право. 

Да помислим и за друг проблем - интеграционните 
добавки. Знае ли някой какво става сега? Разделят ги  
сега по групи. Например отделят се добавките за обра-
зование. Какво? 

 Ами всички виждат – сега масово се подават от глу-
хите хора молби за образование. Боже – за луди ли ги 
смятат тези хора, за марионетки ли, или просто им се по-
диграват?

 Ами нека поне някой от вносителите и на това „гени-
ално” предложение да си сложи тапи в ушите поне за 10 
дена, когато е на щастлива ваканция със семейството си 
на лазурното море през август. Ще „чуе” глупостта си. За-
щото става дума за 10-15 процента от 75 лева! 48 лева е 
получавал досега глухия човек. Сега ще трябва да обърне 
администрацията, за да си запази поне две трети от тях. 
И да е благодарен, че е помогнал на бюджета! Еех, мили 
„герои” на бюджета…

 И още, и още проблеми бяха представени за обсъж-
дане от омбудсмана. Като например важният въпрос за 
образованието на глухите студенти, които жизнено са 
нуждаят от жестов преводач за да възприемат на момен-
та знанията. 

Като например също така въпроса за  справедливото 
възнаграждение на жестовите преводачи.... Толкова яки са 
проблемите там – в смисъл неразбиваемо твърди  - засега!

Дано да се сбъдне казаното от Мая Манолова по този 
повод: Ние ще настояваме възнаграждението на българ-
ските жестови преводачи да бъде включено като специ-
ална услуга и подкрепа  в закона, който се изготвя.  И ако 
не срещнем подкрепа от социалното министерство, сво-
евременно ще ви информираме, за да се включите и вие 
с настояването.

На стр. 3

Хората с увреждания под лупата на обществото
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От стр. 2

Ако някой си е помислил, уважаеми читатели, че с това 
сe свършиха проблемите ни, споделени с омбудсмана на 
републиката, не – сгрешил е. 

Защото ето го и другият – за нашите предприятия.
Омбудсман  Манолова сама  „отвори” разговора, като 

каза: Идеята е в този закон, който се пише, да се заложат 
данъчни и осигурителни облекчения към фирми, които 
наемат за работа хора с увреждания. Т. е. самият рабо-
тодател да има интерес. Това е начинът да се стимулират 
такива работодатели на хора с увреждания. Това може да 
се направи,  но  трябва пак воля.

Воля има в Съюза на глухите в България. Всъщност за 
какво ли друго съществуват предприятията ни „Тих труд” 
освен да осигуряват работа на глухите хора? Но, колко 
„спирачки” бяха поставени и използвани неправомерно 
за тази наша най-социална дейност в годините.

Николай Нинов: Аз искам да напомня това, че Съюзът на 
глухите в България, освен  че е организация, регистрирана 
с нестопанска цел, отделно осъществява и производствена 
дейност. Ние имаме 13 специализирани предприятия „Тих 
труд”, където работят предимно глухи хора. В действител-
ност, ние сме едно подпомагащо звено за държавата. 

Но никой не се замисля в дълбочина, че всъщност, дър-
жавната политика в това отношение трябва да бъде много 
различна, по-силна и толерантна за фирми и организации 
като нашата, които са в обществена полза. Защото тези 
специализирани предприятия не са създадени, нито съ-
ществуват в частен интерес. Те съществуват първо – бла-
годарение на глухите хора, като хора с увреждания, Вто-
ро – затова, че търговският закон защитава обществения 
труд. В този смисъл ние имаме обществени предприятия в 
подкрепа за хората. И печалбата им  е пак за същите тези 
хора – за развитието на организацията ни, за трудовата им 
реализация, за културна и информационна дейност.

Политиката на държавата на практика подцени тази 
изключително важна наша дейност. Какво по-нелогично 
от това може да има в един закон, частният бизнес да 
има равни възможности за обществени поръчки, с пред-
приятия в обществения сектор, каквито сме ние. Логика-
та е много по-различна - това е отнемане на права!

 Изникна и друга ситуация – във връзка с европейската 
директива 1407 на Европейската комисия, която налага 
да не се отпускат по „Де минимис” повече от 200 хил. 
евро на организация. С тези пари ние не можем да оси-
гуряваме 13-е специализирани предприятия, които сме 
създали във всичките областни градове на страната за 
подпомагане  на хората с увреждания в тяхната трудова 
реализация. И ние сме ограничени да не използваме по-
вече никакви евра в рамките на три години. Това няма 
никаква логика, никакъв смисъл – да се ограничават, да 
се слагат в рамка организации за производствено-сто-
панска дейност, които са в обществена полза. Не е пра-

вилно наши предприятия да се поставят в някаква обща 
рамка. Това не съществуваше преди 2014 година. Но се 
наложи тогава като ограничителна мярка. Това е отнема-
не на права. Както ида го погледнем – някои могат да 
кажат – засилени мерки, но това си е отнемане на права.

 Също, през януари  2015 година, когато отпадна про-
цента към пенсиите – това също бе отнемане на права. 
За слуховите апарати  сега –  паднаха парите – това е пак 
отнемане на права.

 Всички ние, хората с увреждания, не се страхуваме от 
каквато и да е реформа, принципно казано. Но специал-
но за глухите хора е необходима адекватна информация, 
жестов превод за това, което се случва. Това, че толкова 
години вече не се приема законът за жестовия език – е 
пак отнемане на право.

  Не е нормално да живеем в България, европейска 
държава, членка на Европейския съюз, в която правата 
на хората с увреждания се намаляват и намаляват, и на-
маляват… Това не е нормално.”

Ама как да е нормално, уважаеми читатели – пет пъти 
да повторим „отнемане на право”!!! в толкова малко ре-
дове. Е, а колко крачки само още са ни определили към 
дъното „честните” чиновници, които и сега, може би по 
морето, мислят за нас. Не, не!

Но нека завършим сега с най-важното послание, кое-
то бе изказано на тази среща. Да има обединение, то-
лерантност и единодействие на всички организации, 
лидери и личности, които се борят за тази реформа,така 
важна за живота на хората с увреждания.. 

Председателят на СГБ Николай Нинов каза това: Тряб-
ва да се спрат всякакви възможности за спекулации и 
настройвания на организации срещу организации и на 
хора срещу хора. Много е грозно, отвратително е това, 

което се случва в България през последните месеци. Това 
е най-лошото нещо, което може да се случи. И то – на 
политическа основа.

 Не трябва да се допуска и лидери на организации да 
говорят с лошо срещу други организации. Всяка органи-
зация има своята история, има своите проблеми. И свои-
те ежедневни случки, с които се сблъскват с хората със 
специфични проблеми.

Не може  с лека ръка да се пренебрегват другите хора. 
Има проблеми за всички хора с увреждания и те трябва 
да се гледат за всички хора. 

Това трябва да бъде в публичното пространство, А 
не да има настройване на групи срещу групи. Специал-
но ние глухите, в Съюза на глухите в България, не сме 
се включвали никога в едно такова подобно нещо. И по 
никакъв начин не желаем хората ни да са част от такива 
спекулации. 

Мая Манолова пък завърши така: Аз ви благодаря за 
тази среща. За мен беше изключително приятно. да гово-
рим. Аз с удоволствие ще дойда пак. Защото искам да ви 
държа в течение на закона, който се подготвя от Минис-
терството на труда и социалната политика. И да ви кажа, 
че аз няма да позволя тенденцията за отнемане на права 
на хората с увреждания. Прав е г-н Нинов, който казва, че 
това не е честно. Аз бих казала нещо по-силно, бих казала 
– това е подло. Да се отнема от тези, които имат най-голя-
ма нужда от подкрепа.

 Така както ние сме съмишленици, аз съм готова да 
стоя зад вас и зад всеки един поотделно с целия капаци-
тет, който имам като омбудсман. Много се надявам, че 
ще станем приятели и наистина ще работим заедно.”

Нека е така!
Йорданка Димитрова

Дългоочакваната реформа в ТЕЛК така и не 
се случи. Въпреки големите ни очаквания и 
най-вече – надежди; въпреки категоричното 
несъгласие, изразено публично в специално 
становище от национално представените орга-
низации на хората с увреждания… И въпреки 
ясно изразеното несъгласие на КТ „Подкрепа” 
на обсъждането на новата Наредба за меди-
цинска експертиза и за ТЕЛК на 17 юли в На-
ционалния съвет за тристранно сътрудничест-
во. 

По време на дебата вицепремиерът Валери 
Симеонов обясни, че „смисълът на промените 
е да пресекат корупцията в ТЕЛК”. След изказ-
ването му от КРИБ дадоха резервирана под-
крепа; обрат имаше и в позицията на КНСБ – 
първоначално д-р Иван Кокалов обяви, че се 
въздържа от подкрепа, защото има неизчис-
тени въпроси, впоследствие обаче, реши да 
„удари рамо”. Единствено от КТ „Подкрепа” 
запазиха докрай становището си и останаха 
на мнението, че хората с увреждания ще бъ-
дат ощетени, ще загубят и правата си. Прите-
сненията на Димитър Манолов, председател 
на КТ „Подкрепа” се споделяха и от самите 
болни хора. „С промените лекарите ще мо-
гат да работят освен в ТЕЛК и на друго място, 
както и подготвяната електронна система ще 
бъде свързана и с НЗОК, с което се цели по-до-
бър контрол”, припомни зам.-министърът на 
здравеопазването Светлана Йорданова. Тя 
обясни, че след въвеждане на електронното 
досие през 2019 г., системата на ТЕЛК ще се 
доусъвършенства и ще се намали времето, 
необходимо за получаване на решенията. Така 

на другия ден, 18 юли, прословутата наредба 
замина на обсъждане на специално заседа-
ние в Министерския съвет. И управляващите 
постигнаха своето – вместо да направят нещо 
за хората с увреждания, както обещаваха, с 
проекта на здравното министерство факти-
чески пестят пари. Така чрез премахването на 
математическата формула на изчисление при 
множеството увреждания (като най-голям 
остава процентът на основното заболяване, 
а процент за придружаващо такова ще се 
дава само, ако то е с над 50% инвалидност), 
се намалява възможността за получаване на 
инвалидна пенсия или друг вид помощ, по-
ради по-нисък процент на увреждане, вписан 
като краен резултат. Фактически основната 
диагноза носи 80%, като се добавят до 20% от 
втората, но те не се сумират. Да, повишени са 
процентите при злокачествените образувания 
– в новите текстове се гарантират 50% трайно 
намалена работоспособност. Да, с изменени-
ята се намалява и административната тежест 
чрез въвеждане на организационни промени 
в работата на Трудово-експертните лекарски 
комисии (ТЕЛК) и Националната експертна ле-
карска комисия (НЕЛК) чрез по-кратки срокове 
за освидетелстване, и неангажиране с явяване 
пред ТЕЛК и НЕЛК за извършване на клиничен 
преглед, когато медицинската документация 
за здравословното състояние е пълна и изряд-
на. И, да, в текстовете е включено и по-лесното 
сформиране на съставите на ТЕЛК, предвид 
възможността лекарите да осъществяват и 
други дейности, освен да работят в ТЕЛК като 
е премахнато изискването задължително да 

работят в ТЕЛК на трудов договор и на пълен 
работен ден. Но само толкова – най-важната 
част в приетата от правителството наредба е 
именно драстичното снижаване на проценти-
те на инвалидност чрез новата формула и тек-
стовете в наредбата (срещу които са против и 
национално представените организации на 
хората с увреждания) ощетяват на практика 
около 120 хиляди души,  които ще бъдат ли-
шени от право на помощ.

Много преди решението на правителство-
то да стане факт, в нарочен пост в личния си 
профил във Facebook експертът на КТ „Под-
крепа” Ваня Григорова обяви, че с промяната 
се цели „спестяване” от инвалидни пенсии и 
обясни по-подробно какво има предвид, да-
вайки конкретен пример как ще се „формира 
увреждане” и съответно как ще се изчислява 
пенсия за увреждане: „Извадка от Наредбата 
на медицинската експертиза: 1. Захарен ди-
абет тип 2 (неинсулинозависим): 1.1. контро-
лиран с диета или с перорално лечение без 
усложнения: 10%; 1.2. захарен диабет на пе-
рорално лечение; 1.2.1 захарен диабет с едно 
усложнение на прицелен орган - 30%; 1.2.2 
захарен диабет с две усложнения на прицел-
ни органи -40%; 1.2.3 захарен диабет с повече 
от две усложнения на прицелни органи - 50%; 
Загуба на крайник на ниво подбедрица: 75%. 
Максималният процент за диабет тип 2 е 50%, 
ампутиран е долен крайник - 75%. Не се суми-
рат. Човекът с увреждане остава със 75% и е 
втора група – съответно по-ниска инвалидна 
пенсия, отнемат му се редица възможности 
за подпомагане. 

Когато правителство и директор на НЕЛК 
лъжат нагло, е важно да се говори с числа. Ако 
по медиите продължаваме да се забавляваме 
с Мая Манолова, никога тези неща няма да се 
чуят в цялост. Представители на същата бяха на 
обсъждането в Националния съвет за хората с 
увреждания и не казаха и дума. За да може 
тя след няколко месеца, когато хората усетят 
бича, да яхне белия кон и да започне да се 
бори с... национално представителните орга-
низации на хората с увреждания.”

Коментарът, както се казва, е излишен. За-
щото е пределно ясно, че с новата наредба 
при доказана невъзможност да се подобри 
здравословното състояние на човека, той ос-
тава без право на помощ: „ Проблемът в слу-
чая е, че при лошо състояние на чукана, което 
е често при диабет и невъзможност за носене 
на протеза, не може да бъде определена чуж-
да помощ. Но какво толкова, да скача на един 
крак. Спортът е здравословен!” (цитирам дос-
ловно д-р Боряна Холевич от ТЕЛК).

Най-лошото от всичко е, че управляващите 
за пореден път не показаха елементарно ува-
жение и съобразяване с исканията на хората с 
увреждания, които бяха заявени по категори-
чен начин на протеста на 11 април и подми-
наха с лека ръка отхвърлянето на проекта на 
наредбата от национално представителните 
организации на хората с увреждания. Което 
е сигнал, че дори в проектозаконите няма да 
ги има желаните промени, колкото и да ни се 
иска това да стане.

Петра Ганчева

Хората с увреждания под лупата на обществото

Реформата в ТЕЛК – приеха новата наредба
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12 ЮЛИ – ПРАЗНИКЪТ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
РО БУРГАС

Празникът на СГБ 
бе и празник на Бургас

Тази година ние, членовете на районната организация на 
глухите в Бургас, в чест на празника на СГБ организирахме и 
проведохме екскурзия с пикник до близкия парк „Росенец”, 
който е едно прекрасно място за отдих и съчетава в едно гора 
и море. 

По повод 84-годишнината от създаването на съюза присъст-
ващите, които уважихме празника, бяхме поздравени с кратко 
слово от Мина Карагьозова, член на районния съвет. 

Проведохме много забавни спортни игри. Имаше много смях 
и веселба, а за удоволствие на голяма част от нас, участниците, 
плажът беше наблизо и повечето се възползвахме максимално 
от морето и хубавото време.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

С торта и много усмивки 
в „Тих труд” в Бургас

На 12 юли – денят, в който е 
родена съюзната организация и 
е общ празник на всички съюзни 
членове, управителят на нашето 
предприятие „Тих труд”, г-н Черве-
няков, ни подари разкошна торта 
и почерпи всички работници в но-
вия кът за отдих. 

Бяхме приятно изненадани от 
неговия жест към нас, глухите работници и с радост се събрахме 
в края на работното време, за да отбележим заедно празника 
– с много усмивки и веселие, с пожелания за здраве, успехи в 
работата и много поръчки, за да продължаваме да работим в 
любимото предприятие. Защото чрез труда си се чувстваме до-
стойни хора, изработваме си прехраната и живеем нормално, 
като всички.

Благодарим от сърце на г-н Червеняков, че уважи нашия 
празник! Нека е жив и здрав!

Илияна Калинкова

В ГОРНА ОРЯХОВИЦА

И за нас 12 юли 
беше паметен ден

Както всички членове на СГБ, така и ние, от районната орга-
низация на глухите в Горна Оряховица организирахме и прове-
дохме подобаващо честване на съюзния празник. 

В съботния ден, на 14 юли, членовете от градската организа-
ция, съвместно с членовете на ТО-Велико Търново, посетихме 
историческата крепост „Трапезица”, която се намира срещу 
хълма „Царевец” на отсрещния бряг на Янтра. Там разгледахме 
археологическите разкопки и църкви, а после, изморени от дъл-
гата разходка, отдъхнахме с лека и скромна почерпка. 

В ТО-Габрово членовете се събраха в самия ден – 12 юли. 
Сбирката в клуба съвпадна с датата. Подредиха си масички в 
незастроената част на клуба, на хладинка. След като насядаха 
по столовете, Златка Дечкова, секретарката, разказа историята 
за създаването на СГБ и на териториалната организация на глу-
хите в града, като сподели най-важните моменти от дейността 
й през годините в името на добруването на глухите габровци. 

Особено увлекателен бе разказът й за пантомимичния състав 
и участието на артистите в различните национални и междуна-
родни прояви. 

За по-младите членове беше много интересно да научат ка-
къв живот са имали пионерите на организацията. После разго-
варяха надълго за предстоящото голямо национално събитие 
– туристическият събор в Паничище и участието им в него. 

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

РО ХАСКОВО

Среща с чудодейната 
Кръстова гора

Ръководството и членовете на РО на глухите в Хасково не-
изменно спазваме традицията денят на Съюза на глухите в 
България – 12 юли, да се празнува всяка година на различни и 
интересни места. Тази година по предложение на някои от чле-
новете избрахме да посетим едно свято и зареждащо с енергия 
място – Кръстова гора.

 И на 15 юли, в ранни зори, 43 човека – членове от организаци-
ите на глухите в Хасково, Харманли,  Кърджали и Димитровград, 
с нетърпение очаквахме автобуса, за да потеглим към новите 
емоции. Докато пътувахме в автобуса, Митко Иванов, председа-
тел на РО-Хасково, поздрави всички с празника, пожелавайки им 
да са здрави, да имат работа и все така да са заедно,  не само на 
празници. Първата спирка беше на Бачковския манастир. Всички 
отидохме до  манастира, запалихме по свещичка за здраве, осве-
жихме се и поехме отново по пътя за Кръстова гора. 

Малко над село Борово, непосредствено преди Кръстова 
гора, на високото, е построен параклисът „Възнесение Госпо-
дне”. Спряхме за кратко, изкачихме се по стръмната пътечка до 
параклиса, разгледахме го, направихме си снимки, защото глед-
ката беше невероятна – къщите на Борово бяха накацали като 
бели гълъби по склоновете на стръмния балкан, а Родопа пла-
нина беше величествена! Гледахме върховете, дишахме чистия 
планински въздух и се възхищавахме. Отново потеглихме вече 
за последната цел – Кръстова гора.

Не след дълго пристигнахме. Слизайки от автобуса, видяхме 
пред себе си една дивно красива планинска местност, която 
привличаше и много хора, които макар да не са вярващи, искат 
да видят това невероятно място. Цялата група се насочи към 
църквата „Покров на Пресвета Богородица”, построена през  
деветдесетте години. Всички влязохме  вътре, запалихме све-
щички, помолихме се за здраве, взехме си светена вода, която 
щяхме да занесем в домовете си.

Изкачихме се и до високия връх, където е Кръстът. Пове-
чето от нас си намериха и камъчета с кръстче по тях.  След 
обяда всеки по свой начин прекара свободното си време под 
сенките на вековните дървета в гората. Но когато си на хуба-
во място и си прекарваш весело с приятели, времето минава 
бързо. На връщане с радост установихме,че и най-възрастните 
в групата - четирима души по на 80 и 83-годишна възраст бяха 
бодри и доволни. Така приключи разходката ни до Кръстова 
гора – едно запомнящо се място. Място, което вдъхва сили, 
вяра и надежда.

Прекрасно бе! Дълбоки спомени в сърцата ни ще остави този 
ден. Не може да не си горд, че си българин сред този вековен 
Балкан. Малката ни страна е събрала толкова голямо богатство 
от природни и исторически забележителности с невероятна и 
омайна красота. Посещението на  Кръстова гора ни изпълни с 
положителна енергия, с удовлетворение и жажда за нови инте-
ресни разходки до красивите кътчета на България.

Дора Христозова, координатор на РО Хасково

ТО-КЪРДЖАЛИ

И ние празнувахме
подобаващо

Членовете на териториалната организация на глухите от Кър-
джали за поредна година се събрахме в клуба на организация-
та, за да отпразнуваме Деня на СГБ.

Макар и да бяхме малко на брой, със съдействието на секре-
тарката Яна Николова се постарахме нищо да не ни липсва. И 
след отправените поздрави и пожелания за здраве и бъдещи 
успехи, започнахме веселието със закачки и забавни игри.

Денят премина с приятно настроение в разговори и спомени 
за отминали срещи. На раздяла си пожелахме още по-упорита 
работа за успехите както на териториалната организация, така 
и на СГБ.

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

РО ПЛОВДИВ

На празника 
с радост сред приятели

На 14 юли ние, членовете на РО на глухите в Пловдив, по по-
вод съюзния празник 12 юли, заминахме на екскурзия до по-
чивната ни станция „Студенец” в Родопите. Тук дойдоха и наши 
приятели от ТО-Панагюрище и гости от ТО-Перник.

Събрахме се над седемдесет души. Беше наистина вълнува-
що.

В чест на празника имаше викторина с награди, почерпка с 
малка закуска и напитки, осигурени от  РО-Пловдив, много игри 
и разходки сред природата. 

Нели Саркизова

РО СОФИЯ

Както винаги - 
празнувахме заедно

След продължителните грьмотевични бури и проливни 
дъждове, в съботния ден на 14 юли слънцето приветливо се 
усмихна и ни зарадва с чудесно време, и с приятни емоции. В 
лятната утрин на автогара „Овча купел” членовете на РО-София 
с усмивка и  радостни възгласи и жестикулиращи ръце се поз-
дравяваха и с нетърпение се качваха в автобусите.

А като пристигнаха на хижа „Панчо Томов”, домакините ги 
посрещнаха с топъл чай и кафе. Председателят на РО-София Да-
мян Калчев поздрави всички с приветствено слово за „добре 
дошли” като не пропусна да отбележи и всеотдайността на хи-
жарите за опазването на хижата. А след това Илиян Радев, ко-
ординатор на РО и Вежен Пеев, заместник председател, прове-
доха забавни игри с награди за участниците, които преминаха с 
много смях и шеги. Дойде и времето за обяд. Във въздуха се но-
сеше уханният аромат на прясно изпечените на скара апетитни 
кюфтенца и хората насядаха наоколо да хапнат от тях, като вди-
гаха помежду си наздравици. Така, с много веселие и закачки 
премина обядът, а след това някои се разходиха из планината 
покрай реката с каменните морени, където си направиха и мно-
го снимки за спомен. Други пък си набраха билки в близките 
поляни; трети си разказваха спомени от минали години.

В разгара на веселбата пристигнаха и гостенки -  Снежана Пе-
трова, архитект, директор на дирекция „Природен парк” и Галя 
Хаджиева, инженер, главен експерт „Връзки с обществеността”, 
които с удоволствие се присъединиха към празнуващите, с кои-
то проведоха непринуден разговор.

Настъпи часът, в който трябваше да се прибираме у дома. Но 
радостта от това, че за пореден път бяхме заедно с тези скъпи 
гостенки, ще остане в сърцата ни задълго. Поехме към автобу-
сите, като си дадохме дума, че следващия път пак ще празнува-
ме заедно. 

Довиждане, приятели и до нови срещи! 
Зоя Гюрова



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 55527 юли 201827 юли 201827 юли 2018 Съюзен животСъюзен животСъюзен живот

12 ЮЛИ – ПРАЗНИКЪТ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ТО СМОЛЯН

Попаднахме в една 
красива приказка

Така възкликнахме групата от 42 членове на ТО на глухите от 
Смолян още при пристигането си на това свято място. Пътуване-
то ни, което беше с преспиване там, организирахме по случай 
съюзния ни празник - 12 юли.

Бяхме сърдечно посрещнати от отец Евтимий и още с прис-
тигането си усетихме чудото Кръстова гора, с невероятните 
гледки и силната емоция, която обзема всеки, стъпил там. Нео-
бяснимо е всичко, което се вижда и усеща, веднага те обхваща 
смирение и те обзема спокойствие… Поверието дори твърди, 
че на Кръстова гора е заровена част от Христовия кръст и затова 
тук се случват чудеса.

Първа пред нас се извиси църквата „Покров на Пресвета 
Богородица”, която е сравнително нова, издигната е през 1995 
година. След отслужения там молебен, групата ни посети и ста-
рата църквица „Света Троица” и всичките 12 параклиса нагоре 
към „Чудотворния кръст”, посветени на 12-те апостоли, първите 
ученици на Христа. Тръгнахме по алеята до големия метален 
кръст, който, по думите на отец Евтимий, е подарен от цар Бо-
рис ІІІ през 1936 година. До кръста,  даващ благодат и изцеле-
ние на силно вярващите, има обособено специално място за 
донесените от хората лични и на свои близки дрехи, които се 
оставят вечерта да престоят там и на сутринта се вземат. Има 
много случаи на болни, които са оздравели, а здравите придо-
биват сила и енергия.

Групата ни пренощува в стаите за настаняване, с които 
разполага комплексът. Казват, че когато човек преспи на 
това място, организмът му най- добре поема от чудотворната 
енергия.

На сутринта бодри и свежи, отново посетихме големия храм, 
взехме си от светената вода за здраве и благополучие и поехме 
към свещеното аязмо, което се намира на около 2 км. Водата, 
която извира оттам, се смята за лековита. Посетихме и другото 
аязмо - „Гълъбичката”, което се намира в самия комплекс. Над 
него е издигнат втори метален кръст и малък параклис, около 
който си намерихме камъчета с кръстчета.

Изкарахме два пречистващи, спокойни и смислени дни, в 
които преживяванията ни бяха впечатляващи, дори и за тези, 
които не идваха за първи път на Кръстова гора - място, което 
вдъхва сили, вяра и надежда. Попаднахме в една красива при-
казка, която няма да се забрави!

И още по пътя, на връщане към домовете ни, взехме реше-
ние следващата събота (14 юли) да си направим  поход с пикник 
на Смолянските езера по случай Деня на СГБ - 12 юли. И тази 
идея осъществихме успешно и без проблеми. Отново се съ-
брахме и си подарихме един прекрасен, слънчев ден, изпълнен 
с емоции, смях, веселие, песни, та дори и танци…

Съчетахме полезното с приятното – набрахме си билки, гор-
ски ягоди, боровинки и по-живо, по-здраво, в късния следобед, 
леко поуморени, се прибрахме, като си обещахме все по-често 
да се разтоварваме сред природата!

Юлия Милева, орг. секретар  на  ТО на глухите в Смолян

РО СТАРА ЗАГОРА

Отбелязахме съюзния 
празник с екскурзия

На 14 и 15 юли проведохме екскурзия, посветена на 12 юли 
- Ден на Съюза на глухите в България. Точно преди 84 години в
далечната 1934 г. група млади и ентусиазирани хора, лишени
от слух по волята на съдбата, взимат, без да знаят колко съд-
боносно ще е решението им, да създадат своя организация. И
от този ден всички ние, хората с увреден слух и нашите чуващи
съмишленици, следваме техните завети – да бъдем единни, за-
дружно да преодоляваме проблемите, заедно да се радваме на
успехите и хубавите моменти от живота си.

Решението на старозагорци тази година беше да проведем 
екскурзия в Северозападна България. И речено сторено – на 14 
юли рано сутринта тръгнахме за Враца. Преди да пристигнем, 
се отбихме до с. Скравена, където видяхме паметника-костница 
на Ботевите четници, където се съхраняват черепите на десет 
Ботеви четници, намерили смъртта си на 2 юни 1876 г.

След настаняването ни в хотел „Мира” във Враца, в ранния 
следобед  се отправихме към пещерата „Леденика”, намираща 
се  на 16 км. от града и  благоустроена за туристи през 1961 
г. Една от основните туристически забележителности в райо-
на, пещерата получава името си заради ледените сталагмити, 
сталактити и сталактони, които се образуват в нея през зимата 
близо до входа. Пещерата е била известна още по времето на 
османското владичество. Уморени, но доволни от разходката 
и видяното, се прибрахме в хотела, където на следващия ден 
щяхме да продължим напред. 

Сутринта на другия ден след закуска се отправихме към 
Мездра, където разгледахме археологическия комплекс „Ка-
лето”, съхраняващ 70-вековна история, намиращ се в югоза-
падния край на Мездра, върху висок скален рид, надвесен 
над левия бряг на река Искър. Разгледахме многобройните 
находки от разкопките, които показват, че в края на камен-
но-медната епоха мястото е процъфтявало като занаятчий-
ски център. 

По пътя се отбихме и в Ботевград, където видяхме часов-
никовата кула, символ на града, построена през 1866 г. Посе-
тихме и историческия музей. И тъй като времето ни напредна, 
побързахме да видим и последния град от нашата прекрасна 
екскурзия – Панагюрище. Най-напред разгледахме прочуто-
то златно съкровище, което представлява тракийски, анти-
чен и златен комплект от 9 златни предмета – една фиала и 
осем ритона, символи на социален статут и използвани при 
различни ритуални действия на тракийските князе. Видяхме 
и едно от най-посещаваните места в града – къщата-музей 
на Райна Футекова или Райна Княгиня, където се запознахме 
с живота и делото на главната учителка в девическото учи-
лище. Райна Княгиня е била само на 20 години, когато шие 
главното знаме на въстаниците и на 22 април 1876 г., деня 
на освещаването му, по желание на съгражданите си повеж-
да тържествената процесия, възседнала кон, препасана със 
сабя и револвер. 

След това се отправихме към мемориалния комплекс „Ап-
рилци”, на историческия хълм Маньово бърдо в центъра на 
града, създаден по повод 100-годишнината от Априлското 
въстание. В близост до комплекса се намират църквата „Свети 
Георги” и Народното читалище „Виделина”, които също посе-
тихме.

Преизпълнени с впечатления от видяното и преживяното 
за кратките два дни, пристигнахме в Стара Загора, като си по-
желахме да имаме още много такива моменти на опознаване  
историята и забележителностите на нашата мила и прекрасна 
страна.

Мария Каварджикова, 
координатор на РО-Стара Загора

РО ШУМЕН

Докосване до 
древната история

За деня на хората с увреден слух - 12 юли, членовете на 
районната организация на глухите в Шумен посетиха няколко 
местности, известни със своята древна история, които се нами-
рат в близост до града.

Най-напред видяхме неолитното селище в село Неофит Рил-
ски, където нашите членове се запознаха с малка част от епо-
хите – каменната и медната епоха; разгледаха и се запознаха 
със обичаите и начина на живот през онези далечни времена. 
Видяха восъчни фигури на старейшините и владетелите; опи-
таха и от тракийските питки от лимец, взеха си и от прочутите 
кошнички с лимец, сирене и кашкавал, които има само тук.

След това посетихме двореца на кирилицата в Плиска, за-
познахме се с историята на създаването му. Разгледахме букви-
те от азбуката, разбрахме и значението на всяка буква. В края 
на разходката всеки си купи за спомен желаната буква, пре-
доставени под различна форма (магнит, чаша, календар и др.). 

Накрая видяхме отблизо и подробно и крепостта Плиска. 
Цял ден не стигна, за да научим всичко от нашата най-древна 
история, но успяхме да обогатим познанията и си тръгнахме, 
запазили незабравими спомени от  нашата разходка.

Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен 

РО ЯМБОЛ

И отново на море

В ранната съботна утрин на 14 юли голяма група от 40 съ-
юзни членове на градската организация на глухите в Ямбол се 
отправихме към родното Черноморие. Изборът на всички бе 
красивият и древен град Несебър.

Въпреки дъждовната седмица, в този празничен за нас ден 
слънцето грееше ярко, морето и плажът бяха прекрасни. И 
всеки получи подарък по повод Деня на СГБ: малките дечица – 
игри и забави на пясъка и в морето; младите и по-възрастните 
плуваха заедно и се радваха на лечебните  лъчи на слънцето, 
разхождаха се по морския бряг, споделяха с  приятелите си по 
съдба  радостните си преживявания… В този ден всички забра-
вихме болките, грижите и тревогите от ежедневието. До късно 
следобед бяхме на прекрасния морски бряг и никак не ни се 
искаше да си тръгваме. Една част от групата ни се разходи из 
красивите  паркове и малките улички на Несебър, купихме си за 
спомен различни сувенирчета.

Късно вечерта, със слънчев загар и морски спомени в сърца-
та, се прибрахме преизпълнени от чудесните преживявания в 
родния Ямбол.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол
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През януари в районната организация на глухите в Пловдив се получи покана за учас-
тие в интересен проект, насочен към младежката ни структура. Разбира се, проявихме 
интерес и изпратихме двама наши представители в София – Катрин Хаджицинова и Тилка 
Кайрякова, да се запознаят отблизо с условията на проекта. На 26 и 27 януари те участваха 
в официалното откриване на проекта за транснационално сътрудничество на Национал-
но сдружение „Младежки глас” с неправителствени организации от Италия, Португалия, 
Румъния и България. На тази среща сдружението „Младежки глас” подписа договор по 
проект за „Транснационално сътрудничество в подкрепа на разпространение на най-до-
бри европейски практики в сферата на социалния франчайзинг в полза и за постигане-
то на социалните цели на нестопанския сектор” по оперативната програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020”, процедура „Транснационални и дунавски партньорства 
за заетост и растеж” към Европейския социален фонд на Европейски съюз с договор 
№ BG05M9OP001-4.001-0095-C01. Официалната среща в столицата беше открита от на-
ционалния лидер Тодор Йосифов и председателя на клон Пловдив Борис Вълев, както 
и от Красимира Боева, заместник председател на сдружението. На срещата присъстваха 
представители от партньорските неправителствени организации в Румъния – Камелия 
Димитраче, Португалия – Рикардо Суса и от Италия; от българска страна – фондация „Ас-
тика”-Бургас, ОП „Морски звуци”-Бургас и РО на глухите в Пловдив. 

В тези два дни се положиха основите на бъдещото сътрудничество и се очертаха ос-
новните оси за обучителните семинари в Италия и Португалия, както и се заложиха 
очакваните резултати. Дискутираха се плановете за семинарните занятия и презента-
ционните съдържания. Всичко се заложи още от самото начало. От наша страна ние 
трябваше да изтъкнем няколко младежи с увреден слух, които да бъдат изпратени на 
двата модула обучение. Спряхме се на четирима – Атанас, Лъчезар, Йорданка и Мария 
Косева, която е секретар на районната младежка организация на глухите в Пловдив. За 
съжаление в последния момент поради здравословни причини Мария не успя да за-
мине и така нашите представители останаха трима. За водач на групата бе определена 
Тилка Кайрякова, а преводачи бяха Анна Ройдева и Деян Славов. От страна на сдруже-
ние „Младежки глас” присъстваха двама младежи – Даниел и Александра. Изненадва-
щото за нас бе, че Дани се оказа младеж със слухово увреждане, носи слухови апарати 
на двете си уши. Но още по-изненадващо бе неговия жив интерес към жестовия език 

и нашата комуникация. За петте 
дни във Ферара Дани успя не само 
да научи едноръчната азбука и да 
си казва името с нея, но и някои 
основни жестове за комуникация. 
Колчем погледнеш към младежка-
та групичка, виждаш как Дани пита: 
„Ами това как е на жест?”. А нашите 
младежи дори проявиха учителски 
подход и му правеха импровизира-
ни изпити и го питаха за жестовете 
на градовете, както и повтаряха без 
почивка азбуката. Удивително схва-
тлив и паметлив се оказа Даниел, 
изненада учителите си. 

В град Ферара, изключител-
но спокойно италианско градче, 
обучението премина в топла и за-
душевна атмосфера. Младежите 
бързо се сприятелиха и намериха 
общ език въпреки различията си. 
Разстоянията между тях се стопи-
ха още на летище София. По вре-
ме на семинара се изнесоха лек-
ции, придружени с презентации от 
Стоян Тасев и Камелия Димитраче. 
Обучителните модули обхващаха 
времето от 10 ч. сутринта до 18 ч. 
вечерта, прекъсвани от кафе-пау-
зи и обедна почивка. Стоян Тасев 
запозна присъстващите младежи с 
основните мотивационни плюсове 
и минуси, посочи градивните под-
ходи в едно успешно развитие, как-
то и изясни що е то социално пред-

приемачество и социален франчайз. Разиграха се игри с психологически тренинг и под-
буждащи мисловните рефлекси. Камелия Димитраче сподели румънския опит в онлайн 
бизнеса, като показа няколко успешни модела за развитие в този сектор. На втория ден 
по програма се посети социалната кооперация „Камелот”, която се е специализирала в 
социални програми, насочени към мигранти и в частност – към хора с увреждания. При 
това посещение нашите участници се запознаха със социалната политика на Италия, 
която се оказа по-гъвкава и приспособена към настоящето. Правителството на Италия 
има практика да поддържа тесни връзки с неправителствени организации и социални 
кооперации като „Камелот”, които поемат напълно социалната сфера. Т. е. така държа-
вата не бяга от отговорност за социалните групи в обществото, но и не се затормозява 
излишно в подпомагането им, като предоставя това на социални и неправителствени 
организации. Разбира се, че контрол от страна на правителството има във всеки един  
момент. Честно казано, системата им на социално подпомагане е много добре уредена 
и разпределена, както и е законово регламентирана. „Камелот”, като социална коопе-
рация, поддържа връзки както с местната власт във Ферара, така и на централно ниво, 
и с множество неправителствени организации, които биха могли да бъдат евентуални 
реципиенти на техните проекти или партньори.

Престоят ни във Ферара не беше единствено и само суха теория. Имаше и своя кул-
турен облик. Един ден беше определен за посещение в град Флоренция, където с орга-
низиран екскурзовод се посетиха най-забележителните места там. Истински разкош за 
очите и душата! Особено за заклетите художници в групата, дипломирани и предсто-
ящи такива.  Посетиха се „Санта Мария дел Фиоре”, галерията „Уфици”, домът на Дан-
те Алегиери, а пътьом се удивихме на креативността на италиански художник, който 
разкрасява пътните знаци със забавни сюжети. Видяхме удивителните флорентински 
домове, изградени като четвъртити или кръгли кули без стълбища, в които се влиза и 
излиза по спускаща се въжена стълба. До такава степен са пестили място в пределите 
на укрепения град някога, че не само домовете им са бил като кули, но и уличките са 
тесни, тесни… Във Флоренция има уличка, широка колкото да мине едно човешко тяло! 
И в същото време по тези тесни улички има неспиращо движение на хора, велосипеди-
сти, коли и превозни средства. И никой на никого не се дразни, не крещи и не се ядос-
ва. Всички са спокойни, изчакващи, разбиращи. Няма агресия. Но затова пък джебчии 
има. Особено около културните паметници, където е гъмжило от народ. Посъветваха 
ни чантите и раничките да си ги носим отпред, за да не стават бели. Имахме време да 
разгледаме забележителностите и на Ферара – замъкът на семейство Есте беше обект 
на нашите фотосесии още от първия ден на престой там. Накрая успяхме и да влезем 
да го разгледаме, както и да се качим на една от кулите му. Влезнахме и в катедралата, 
чиято красива фасада бе в ремонт, а вътре ни посрещна небивал разкош от мрамор – 
зелен, розов, черен, бял – и великолепни скулптури. Ферара не е туристическо градче 
и там сувенири и подобен род неща не се намират, затова тези покупки групата си ги 
направи във Флоренция и в Болоня, която посетихме последния ден. 

Престоят във Ферара и обучението бяха с голям емоционален заряд. Малката ни 
разнородна групичка се сплоти като едно семейство, което с нетърпение очаква след-
ващия обучителен модул, койт о ще се проведе в град Брага в Португалия. 

Очаквайте ни скоро с още известия и с финалните оценки за участието ни в този тран-
снационален проект на обмен на знания и опит.  

Тилка Кайрякова

Международен проект с участие на наши младежи
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От стр. 1

Дупнишката районна организация винаги е имала и 
продължава да има ръководство, което с вещина, умения 
и опит я води успешно през тези 60 години. Нейни пред-
седатели са били последователно Димитър Костелов (от 
1958 г. до 1960 г.); Коста Рашев (1960-1963); Благой Руме-
нин (1963-2001) и сегашният председател Петър Тричков, 
избран на поста през 2001 г., който е и член на УС на СГБ. 

Към днешна дата членовете на РО на глухите в Дупни-
ца продължават уверено напред – в името на съществу-
ването и развитието на организацията, доказала достой-
ното си име. 

На 14 юли базата на „Тих труд” до Рилския манастир 
отново бе препълнена – за празника, посветен на 60-го-
дишнината на дупнишката районна организация на глу-
хите и отбелязването на Деня на СГБ – тук бяха дошли 
членовете на градските организации в София и Дупница, 
а също и от териториалните организации в Кюстендил, 
Благоевград, Сандански, Петрич и Гоце Делчев. Дейност-
та на организацията през годините бе представена на 
специално инсталирани табла със снимки и публикации 
във вестник „Тишина” от различни осъществени прояви и 
инициативи на членовете през годините.

С кратко приветствие председателят на РО Петър Трич-
ков, член на УС на СГБ, откри празника, като специално 

отбеляза, че председателят на СГБ Николай Нинов е из-
пратил поздравителен адрес. Свои поздрави към ръко-
водството на РО-Дупница и членовете са изпратили също 
ТО-Кюстендил и ТО-Петрич. 

След това г-н Тричков обяви, че в чест на юбилея ще се 
проведе шахматен турнир. В шахматното състезание взе-
ха участие Бойко Кишишев и Стефан Герчев от Дупница; 
Любомир Близнаков и Росен Владимиров от Кюстендил; 
Станимир Кърначев и Севдалин Кърпачев от Петрич; Ан-
гел Костарев от Сандански; Димитър Къшев от Гоце Дел-
чев; Кирил Димитров от Благоевград и Петрана Карабе-
кирова от София. Първото място зае Бойко Кишишев от 
Дупница; втори бе Станимир Кърначев от Петрич и трети 
– Стефан Герчев от Дупница. Четвърто и пето място за-
еха съответно Росен Владимиров от Кюстендил и Кирил

Димитров от Благоевград. На всички тях председателят 
Петър Тричков връчи грамоти. 

Докато течеше турнирът, едни се разходиха из окол-
ността, други играха волейбол на просторната поляна, 
трети тръгнаха за билки... Малка група отиде до извест-
ната „провиралка”. А членовете на градската организа-
ция преди пристигането си в базата посетиха Рилския ма-
настир, разгледаха тази най-прочута българска светиня и 
запалиха свещица за здраве в черквата.

В късния следобед, след като хапнаха и пийнаха – в 
чест на юбилея се вдигнаха много наздравици с пожела-
ния за успех, благополучие и здраве – всички се разоти-
доха по родните места, преизпълнени с впечатления от 
чудесно прекарания ден.

Петра Ганчева

Юбилейно за РО-Дупница
60 ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ДУПНИЦА



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА888 27 юли 201827 юли 201827 юли 2018Важна информацияВажна информацияВажна информацияВажна информацияВажна информацияВажна информация

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАСКОВО
ТО-градска /Хасково/: 04.10 2018 г. от 17.30 ч. в клуба на РО; 
ТО-Момчилград: 07.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Кърджали: 07.10.2018 г. от 14.30 ч. в клуба на ТО;
ТО-Харманли: 14.10. 2018 г. от 10.30 ч. в клуба на ТО;
ТО-Димитровград: 21.10. 2018 г. от 10.30 ч. в клуба на ТО 
Събрание на пълномощниците на РО- Хасково       
04.11.2018 г. от 10.30 ч. в клуба на РО

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВАРНА
ТО–Добрич: 14.10.2018 г. от 10.00 ч. в Културен дом-Добрич 
ТО-1 градска /Варна/: 18.10.2018 г., от 18.00 ч в Културен 
дом-Варна
Събрание на пълномощниците на РО- Варна
23.11.2018 г. от 18.00 ч. в Културен дом-Варна

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ДУПНИЦА
ТО – градска /Дупница/: 16.10.2018 г., от 16.30 ч. в клуба на 
РО;
ТО –Кюстендил: 13.10.2018 г., от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО – Сандански: 05. 10.2018 г. от 18.00 ч. в клуба на ТО;
ТО- Петрич: 06.10.2018 г., от 10.00 ч. в клуба на ТО;
ТО –Благоевград: 09.10.2018 г., от 17.30 ч. в клуба на ТО;      
ТО – Гоце Делчев: 10.11.2018 г. в клуба на инвалидите 
Събрание на пълномощниците на РО-Дупница       
17.11.2018 г. от 11 ч. в клуба на РО

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ШУМЕН
ТО–Нови пазар: 22.09.2018 г., от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО–Попово: 06.10. 2018 г., от 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО–Търговище: 20.10.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-градска /Шумен/: 03.11.2018 г., от 11.00 ч. в клуба на РО 
Събрание на пълномощниците на РО- Шумен
17.11.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на РО

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГУХИТЕ В СТАРА ЗАГОРА
ТО-„Тих труд”: 22.10 2018 г. от 17.00 ч. в клуба на „Тих труд”

ТО–градска /Стааара Загора/: 24.10.2018 г. в 17.00 ч. в клуба 
на РО;                                                                                                          
ТО-Казанлък: 25.10.2018 г. от 16.30 ч. в клуба на ТО;  
Събрание на пълномощниците на РО- Стара Загора 
27.11.2018 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛЕВЕН
ТО-Лом: 05.10.2018 г. от 17.00 ч. в клуба на ТО;
ТО–Видин: 06.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Монтана: 11.10.2018 г. от 17.00 ч. в клуба на ТО;
ТО- Ловеч /вкл. Троян/: 22.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на 
ТО; ТО–Свищов: 27.10 2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО–Мездра /вкл. Роман, Враца, Ребърково/:
27.10.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО–градска /Плевен/ : 11.10.2018 г. от 17.00 ч. в клуба на РО 
Събрание на пълномощниците на РО-Плевен
24.11.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ЯМБОЛ
ТО-градска /Ямбол/: 20.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на РО; 
ТО–Сливен: 13.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО       
Събрание на пълномощниците на РО – Ямбол
17.11.2018 г. от 10.30 ч. в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В СОФИЯ
ТО-градска/София/:
ТО-1: 02.09.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на РО;
ТО-2: 04.09.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на РО;
ТО-3: 09.09.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на РО;
ТО-4: 21.09.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на РО;
TO-Перник: 05.10.2018 г. от 18.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Пирдоп: 13.10.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-София            
21.11.2018 г. от 18.00 ч. в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В РУСЕ
ТО-градска /Русе/: 25.10.2018 г. от 17.00 ч. в клуба на РО;    
ТО–Силистра: 20.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Разград:  06.10.2018 г. от 10.00 ч.  клуба на ТО        
Събрание на пълномощниците на РО- Русе

24.11.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на РО

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛОВДИВ
ТО-Ракитово:12.9.2018 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО;
ТО-Доспат: 12.09.2018 г. от 17.30 ч. в клуба на ТО;
ТО-Смо  лян: 13.09.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО–Златоград: 14.09.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-градска Юг /Пловдив/: 18.09.2018 г. от 17.30 ч. в        
клуба на РО;
ТО–Тракия: 20.09.2018 г. от 17.30 ч. в клуба на РО;
ТО–градска /Изток/Север/: 02.10.2018 г. от 17.30 ч. в     
клуба на РО;
ТО–Пазарджик: 06.10.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО–градска – Център/Запад/ : 09.10.2018 г. от 17.30 ч. в 
клуба на РО;
ТО–Окръжна: 13.10.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на РО;
ТО–Панагюрище: 17.10.2018 г. от 16.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Асеновград: 20.10.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО –Карлово: 27.10.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО  
Събрание на пълномощниците на РО – Пловдив    
17.11.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на РО

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БУРГАС
ТО-Поморие: 09.11.2018 г. от 16.30 ч. в клуба на ТО;
ТО-Карнобат: 10.11.2018 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО;
ТО–градска /Бургас/: 11.11.2018 г. от 09.00 ч. в клуба на РО 
Събрание на пълномощниците на РО- Бургас
30.11.2018 г. от 17.00 ч. в клуба на РО

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
ТО-градска /Горна Оряховица/: 08.10.2018 г. от 16.00 ч. в 
клуба на РО;        
ТО- Велико Търново: 11.10.2018 г. от 16.30 ч. в клуба на ТО; 
ТО-Габрово: 13.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Павликени: 16.10.2018 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО;
ТО-Елена: 20.10.2018 г. от 09.30 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО- Горна Оряховица
21.11.2018 г. от 13.30 ч. в клуба на РО

ГРАФИК
ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ 

И РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Съюз на глухите в България 

В предишния брой на вестник „Ти-
шина” под заглавието „Нов шок…” ин-
формирах за заповедта № РД-01-508 от 
19.06.2018 г., публикувана в брой 54 на 
„Държавен вестник” на министър Бисер 
Петков, с която е променен размерът на 
помощите за част от изделията за хората 
с увреждания. На специално заседание 
на Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания по повод тези про-
мени в цените на слуховите апарати, Ни-
колай Нинов, председател на СГБ, Мария 
Кръстева, председател на АРДУС и Пара-
панов от НАСГБ настояха да се вземат кон-
кретни мерки спрямо фирмите-фантоми, 
които източват бюджета и за увеличение 
на лимитите за хора с увреден слух, за 
които има здравни досиета с продължи-

телна и доказана слухова загуба – с таки-
ва здравни досиета са децата и хората в 
трудоспособна възраст. Преди, по стари-
те цени, хората в трудоспособна възраст 
имаха право само на един слухов апарат 
за 480 лв. – сега, с промяната, тази група 
хора имат право на 2 слухови апарати за 
общо 960 лв. или имаме увеличение от 
480 лв. за тези лица.

Както вече писах в цитираната статия, 
„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 406 лв. сумата за слухов 
апарат на тези хора е намалена на 106 лв. А 
причината за това намаление е установе-
ният от МТСП факт – масова злоупотреба 

от фирмите, които на митниците декла-
рират закупените по 80-120 лв. слухови 
апарати и после ги продават за 400 лв. на 
хора, които са възрастни, над осигурител-
ната възраст и губят слуха си на етапи. Така 
фирмите, които им продават закупените 
евтино слухови апарати, имат огромна 
печалба от това! Затова и бе намалена це-
ната на тези апарати – с цел да се пресече 
измамната схема на фирмите-фантоми. 

От друга страна, с тази заповед на ми-
нистър Петков са увеличени с 200 лева 
цените на слуховите апарати за децата и 
студентите – преди, по старата наредба, 
децата, учащите и студентите имаха пра-
во на едностранно и двустранно слухо-
протезиране съответно 600 и 1200 лв. на 
всеки 3 години. Сега, с новата заповед, 

тези суми са 800 и 1600 лв. на всеки 3 го-
дини – т. е. има увеличение от 200 лв. за 
един слухов апарат и 400 лв. за два слу-
хови апарата.

Ясно се вижда от приложеното факси-
миле на въпросната заповед, че са взети 
под внимание предложенията, отправе-
ни от трите национално представени ор-
ганизации, изказани на това заседание. 
И е редно да се отчете, че ако не бяха те, 
децата и хората в трудоспособна възраст 
щяха да останат със старите или дори 
по-ниски от тях суми. Отделен въпрос е, 
че вече няма как разни фирми, обикаля-
щи малките градове и селата, продавайки 
евтини китайски боклуци на пенсионери-
те, да печелят на гърба на държавата.

Петра Ганчева

Тема с продължение – 
новите цени на слуховите апарати
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