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АКТУАЛНО

СЕПТЕМВРИ ДОЙДЕ С НОВИ НАДЕЖДИ 
ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА НИ

Първият учебен ден винаги е бил красив, изпълнен с много 
любов, и с толкова надежда...

 Първият учебен ден винаги е бил пълен с цветя. Толкова цве-
тя – колкото са децата ни. Толкова цветя – и за учителите им. И 
още толкова, които даряваме и всички ние – родителите, за да 
е успешна годината на бъдещите ни наследници.

Щастлив е този ден! 
И ако сега е ден и за пожелания, нека пожелаем на всички 

наши деца и ученици в трите ни училища – в София, Пловдив и 
Търговище – жизнерадост и успех!  

На всичките ни деца в центровете за ранна рехабилитация на 
деца с увреден слух – любов и светла нежност!

На всичките ни студенти – хъс и много интелигентност за уче-
не!

А на учителите – те си знаят. Много труд, всеотдайност и 
обич!

Остана  най-важното – здраве! За всички, които трябва да го 
имаме. Но и още – грижа от държавата за доброто обучение на 
децата с увреден слух. Как я чакаме тази грижа, как искаме тя 
да се случи най-после! Нека тази година имаме късмета да се 
приемат законите, които ще направят обучението им достойно 
и перфектно!

А дотогава - нека се гордеем със себе си!

Уважаеми дами и господа,
уважаеми учители,
скъпи ученици,
в този празничен септемврий-

ски ден най-сърдечно ви поздра-
вяваме с откриването на новата 
2018/2019 учебна година.

Днес звънецът приканва мла-
дите хора, бъдещето на България, 
към класните стаи. За някои това 
ще бъде за първи път, за други 
– за пореден, а за трети – за по-
следен. Но за всички тях днес е 
вълнуващ празник, изпълнен с 
различни, дори противоречиви 
чувства. Може би най-вълнува-
що е за тези, които ще прекрачат 
прага на училището за първи път.

Скъпи първокласници, днес 
вие тръгвате по един непознат 
път, изпълнен с много интересни 
и любопитни неща. Пожелаваме 
ви да съчетавате умело игрите и 
науката. Доверявайте се на ва-
шите учители и възпитатели, за 
да бъдете един ден горди, с ва-
шите знания и умения.

Да е успешна учебната го-
дина и на вас, скъпи ученици! 
Продължавайте все така да трупа-
те нови знания, да постигате успе-

хи в училищните и извънучилищ-
ни изяви, за да растете достойни 
граждани на нашето общество!

Да е успешна новата учебна 
година и на вас, скъпи учители – 
в мисията ви да дарявате знания 
на младите хора. Вярваме, че 
ще бъдете все така силни и отго-
ворни в преодоляване на новите 
предизвикателства.

Успешна да бъде и за вас, ува-
жаеми родители, които сте по-
вярвали в училището и сте му по-
верили бъдещето на своите деца.

Ние, от Съюза на глухите в 
България, винаги сме били и ще 
бъдем редом с вас и аз вярвам, 
че общите ни усилия ще доведат 
до очакваните резултати!

Честит първи учебен ден на 
всички!

Николай Нинов
председател на Съюза на 

глухите в България

Четете на стр. 4-5 за някои от най-важните проекти в дейността на нашите просветни средища

Днес, уважаеми читатели, 
на стр. 2, ще ви запознаем с най-важното, което правителството 

и парламентарните сили свършиха през летните месеци във връзка 
с правата на хората с увреждания. Не е много. Никак не е много. Но 
поне имаше някакво „движение”. Не ни забравиха поне някои от уп-
равляващите по летните си плажове.

* Изработен бе проектозаконът за хората с увреждания, кой-
то Министерството на труда и социалната политика сега ще предложи 
за публично обсъждане. Ще очакваме и вашите мнения, след като се 
запознаете с най-важните текстове в него. Спорен е законът. Но кой 
знае – и ние можем да го променим с активност!

 * Одобрена и приета бе новата наредба за медицинската екс-
пертиза. И тук споровете ще продължават. Прочетете публикацията 
на стр. 2 и сигурно ще се ядосате. Не само заради нас, хората с увреж-
дания, но и заради мнението на лекарите, които работят в тази об-
ласт. Нелогични „хватки”, нелогична методика за действия.... И какво 
ли още? Вижте.

 Очакваме мненията Ви. Пишете!

ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ
Юбилейните годишнини винаги са били почи-

тани и чествани подобаващо – защото са преди 
всичко поредният повод за гордост, равносмет-
ка и признателност към хората, положили ос-
новите, и към всички, посветили се на добрува-
нето на съюзните членове. 

Районните организации в Бургас и Ямбол 
(РО-Дупница вече отбеляза подобаващо своя 

юбилей) навършват 60 години от своето създа-
ване, а предприятието „Тих труд - Стара Загора 
ЕООД”  е на прага на своята 65-годишнина. Като 
част от екипа, създал  книгата с историята на 
СГБ, с тези редове разказвам накратко за извър-
вения от тях път.

 
Четете на стр. 3

Юбилейните годишнини в 
системата на СГБ

Общо шест от най-масово издаваните 
хартиени удостоверения вече няма да се 
изискват от гражданите и бизнеса, а да-
нните за тях се проверяват служебно по 
електронен път. 

Преустановява се изискването на 
хартиен носител на следните удос-
товерения: за наличие или липса 

на задължения за публични държавни 
вземания, издавано от агенция „Митни-
ци”; за вписванията, отбелязванията или 
заличаванията по партида на физическо/
юридическо лице в Имотния регистър, 
издавано от агенцията по вписванията; 
за семейно положение, издавано от об-

щинската администрация; за семейно 
положение съпруг/съпруга и деца, изда-
вано от общинската администрация; за 
сключен граждански брак, издавано от 

общинската администрация – за лица, 
родени след 1 януари 1984 г.; образец 
УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добав-
ка/добавки, издавано от Националния 
осигурителен институт.

Мерките са част от дългосрочния при-
оритет на правителството за провежда-
не на административна реформа чрез 
облекчаване на процедурите и повиша-
ване качеството на административно 
обслужване за гражданите и бизнеса. 
Тази цел се постига чрез премахване на 
изискването за представяне на някои от 
по-разпространените официални доку-
менти на хартиен носител, опростяване 
на режимите, регламентиран достъп до 

регистри, електронен документооборот 
и служебен обмен на информация между 
институциите.

В отговор на постъпили оплаквания, 
че административни структури в стра-
ната продължават да изискват отпадна-
ли като необходимост удостоверения и 
свидетелства, вицепремиерът Томислав 
Дончев инициира създаването на наро-
чен електронен адрес udostoverenia@
government.bg, където граждани могат 
да сигнализират за неправомерно  из-
исквани от тях документи. Сигнали се 
проверяват и от Главния инспекторат на 
Министерския съвет.

Шест вида хартиени удостоверения отпадат за гражданите и бизнеса

Томислав Дончев
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Министерството на труда и социалната политика преди дни 
качи в сайта си текстовете от новия проектозакон, за да ги пре-
достави за публично обсъждане. Част от новите неща в тях са:

1. Шефовете няма да има нужда да искат позволение от 
Главна инспекция на труда (ГИТ) за уволнение на всички хора, 
които са с 50% и повече намалена работоспособност. Мотивите 
на социалното министерство са, че така ще спомогнат за нае-
мането на работа на болните, защото сега работодателите не ги 
искат заради специфичните защити в законите ни.

2. От 1 януари 2019 г. четвъртинката от социалната пенсия 
на хората с увреждания става част от месечната финансова 
добавка, която ще получават. В нея се акумулират и всички 
останали помощи – за лекарства, транспорт и т. н., на които 
са имали право досега. Заради това не е ясно дали хората ще 
получават повече или по-малко пари занапред. Предвижда 
се месечната финансова помощ да е от 10 до 57% процента 
от линията на бедност, която догодина трябва да е 348 лв. 
Това означава, че максимумът, който един човек може да 
получи е 198 лв. или новата месечна сума ще е по-малка от 
досегашната. Заради това в закона пише, че при заварените 
положения ще се вземе по-високата сума, така че хората да 
не се ощетяват.

3. На фона на тази сметка се оказва странно, че ще са нужни 
още 133 млн. лв., за да се реализират мерките в новия закон за 

хората с увреждания. Най-вероятно в тях ще влизат и разходи-
те за личната помощ, която на този етап никой не знае какво 
ще представлява и която ще се регламентира в отделен закон. 
Хората с увреждания ще продължат да имат право и на целева 
помощ за приспособяване на средата спрямо специфичните си 
нужди – за преустройство на жилище, кола или друго. Тези тек-
стове нямат разлика със сега действащото положение.

4. Предвидено е да се извършва индивидуална оценка на 
хората с увреждания, която, както и преди, ще се прави от 
службите за социално подпомагане по местоживеене. Отново 
това ще става след заявеното желание от страна на самия чо-
век или неговите близки или в краен случай, ако службите се 
самосезират.

5. Предвижда се създаването на два нови административни 
органа – от 2021 г. социалното министерство иска да се направи 
Специализиран орган за хората с увреждания, а от догодина 
– Съвет за наблюдение на това доколко се спазва прилагането 
на политиките за тях и обезпечаването на правата им. Място в 
съвета ще имат както омбудсманът на републиката, така и пред-
ставители на комисията за защита от дискриминация.

6. Предвижда се също работодателите да наемат опреде-
лен брой хора с увреждания във фирмите си или да плащат 
неустойка. Те обаче вече се обявиха категорично против подоб-
ни квоти. Отделно се детайлизират изискванията за „защитена 

заетост” или за това какво е социално предприятие. Конкретни-
те параметри за тях ще се дадат в поднормативните документи.

7. От 1 януари 2020 г. се предвижда промяна във финанси-
рането на медицинските изделия и помощните средства.  До 
три месеца от влизането в сила на закона пък здравното минис-
терство и касата трябва да издадат стандарти за качеството им. 
Не е ясно какви средства ще се трансферират към НЗОК за тази 
цел, както и дали това ще стане.

8. Събирането на едно място на всички видове подкрепа, 
на които имат право и сега хората с увреждания, са сред оста-
налите части от новия закон. Според мотивите на социалното 
министерство с него се регламентира нова и по-добра филосо-
фия за подкрепа и живот на хората с увреждания. На практика 
обаче това твърдение остава спорно.

В тази връзка, още в първия работен ден, след летните от-
пуски на депутатите, майките на деца с увреждания настояха 
публично за приемането в срок на трите законопроекта – за 
личната помощ, за хората с увреждания и за социалните ус-
луги. Срокът, който те поставиха пред народните избраници 
за гласуването им е 1 октомври. Те бяха категорични, че ако 
дотогава нормативните промени не бъдат разгледани от депу-
татите, ще има нов, по-голям и мощен протест

Публикацията подготви Петра Ганчева

Проектозаконът за хората с 
увреждания – на публично обсъждане

След като бе одобрена и при-
ета, новата наредба за меди-
цинската експертиза вече е в ход 
и се прилага – въпреки публично 
изразеното несъгласие в стано-
вищата на национално пред-
ставителните организации на 
хората с увреждания и Сдруже-
нието на лекарите от ТЕЛК-Со-
фия; въпреки изпратените до 
Министерството до здравеопаз-
ването десетки възражения на 
хора с увреждания срещу нея; 
и въпреки очевидния факт, че 
текстовете в тази наредба целят 
единствено да се намали броят 
на хората, получаващи пенсии 
за инвалидност. 

Д-р Боряна Холевич, предсе-
дател на Сдружението на лека-
ри от ТЕЛК, беше първата, която 
сигнализира в публичното прос-
транство, че с влизането в сила 
на тази наредба и прилагането й 
„между 150 и 200 хиляди души 
да останат без никаква подкре-
па, тоест ще изпаднат под 50%; а 
друга огромна част ще изпаднат 
в много по-ниска група с по-мал-
ка подкрепа. Сред тях са и хората 
над 60-70 години, които досега 
получаваха група инвалидност 
и такива, които получаваха гру-
па инвалидност за заболявания, 
които протичаха с обостряния 
и продължителни ремисии. Ще 
отпаднат и една огромна част от 
хората с хронични и нелечими 
заболявания, които би трябвало 
да получат подкрепа.” 

И ако някой от управляващи-
те или от здравното министер-
ство си е въобразявал, че така 
се борят с корупцията, силно се 
заблуждава – промяната  в на-
редбата е дотолкова абсурдна, 
че противоречи на здравия раз-
ум. Защото хората, които работят 
в ТЕЛК, са лекари, а не чиновни-
ци, раздаващи някакви проценти 
за дадено заболяване – факт, че 
един инфаркт при диабетик на 
инсулин протича по един начин, 
а по съвсем друг – при  млад и 
здрав човек. Тогава за кое забо-
ляване трябва да се даде про-
центът – за инсулино зависимия 
диабет с всички усложнения или 
за настъпилия инфаркт, който е 
и следствие от диабета?!? И още 
нещо – тези 20%, които ще се да-
ват от сумата на уврежданията 

над 50%, ще се прилагат само 
при най-тежките случаи, защото 
дори да има 80 и 50% човекът 
пак няма да мине в така наре-
чената първа група, а ще стане 
90% и ще остане във втора. Т. е. 
трябва да има две много тежки 
заболявания, за да отиде в пър-
ва група (или, с други думи, да е 
умиращ на легло!).

Макар здравното министер-
ство да твърди, че по новата 
методика хората с онкологични 
заболявания ще получават по-ви-
сок процент инвалидност, на 
практика хората с карцином на 
щитовидната жлеза, карцином 
на гърдата, на матката, на пикоч-
ния мехур например и досега по-
лучаваха 50% след петата година. 
Излиза, че твърдението на МЗ е 
чисто и просто за заблуда на об-
ществото. 

Най-фрапиращото обаче е 
освидетелстването по докумен-
ти. Както писах по-горе – едно и 
също заболяване или уврежда-
не протича по различен начин и 
прогнозата е различна при раз-
личните хора. Не е възможно, 
примерно, да се дадат 50% за да-
дено костно-ставно заболяване 
в напреднал стадий на краката 
на човек, тежащ 100 кг. и такъв с 
тегло 54 кг. – повече от очевид-
но е, че увреждането на ставите 
при първия ще е по-тежко и ще 
протича по-бързо, но според 
наредбата и в двата случая за 
заболяването се дават 50%! А в 
документите едва ли пише колко 
тежи човекът…

Единствено тези, които са с 
пожизнен срок на решението, а 

също и тези, които при навърш-
ването на пенсионна възраст 
срокът на решението е станал 
пожизнен, няма да бъдат засег-
нати от новата наредба.

Факт, че още преди влиза-
нето на новата наредба в сила, 
много хора с увреден слух, кои-
то поради изтичане на срока на 
решението на ТЕЛК са се явили 
на преглед, сигнализираха, че 
им се свалят процентите и отне-
мат пенсиите по инвалидност. 
Имаше абсурдни случаи, като 
например дадено лице не е в 
състояние да ползва слухов апа-
рат и не може да говори, но му 
са дадени 50% с право на слухо-
протезиране и спряна пенсията! 
Естествено, че човекът е обжал-
вал решението пред НЕЛК, но 
вече три месеца няма известие 
да се яви там на преглед… А през 
това време, пита се в задачата, 
как да оцелява, при положение, 
че е безработен и съответно – 
без никакви доходи?!? И още 
нещо, много важно – дори и да 
се обжалва дадено решение 
пред НЕЛК, там ще се съобра-
зяват със същата тази наредба 
и ще дадат същите проценти. И 
тогава единственият изход ос-
тава Административният съд. 
Нека се има предвид обаче, че 
съвсем наскоро (може би съзна-
телно и нарочно?) се вдигнаха 
съдебните такси и в един мо-
мент хората могат да се окажат 
абсолютно ограничени в право-
то им за  справедливост. Въпре-
ки това, от началото на миналата 
седмица са изпратени над 20 ин-
дивидуални жалби срещу новата 

наредба от хора с увреждания, 
ощетени от нея. Сред тях е и пи-
сателката Павлина Григорова, 
която е със 100% ТЕЛК. В интер-
вю за радио „Хоризонт” тя изра-
зи категоричното си мнение, че 
още при създаването на новите 
нормативни документи са до-
пуснати редица грешки: „По вре-
ме на обсъждането в работните 
групи почти не са присъствали 
национални консултанти. Още 
преди излизането на тази наред-
ба започнаха едни интервюта, 
изказвания, че всичко е наред, 
безчет лъжи... В крайна сметка 
национално представителните 
неправителствени организации 
внесоха протестна нота, в ре-
зултат на което Министерството 
на здравеопазването свали тази 
наредба. И малко след това тя 
тихомълком отново бе приета. А 
тя буквално убива. Масово мла-
ди хора в работоспособна въз-
раст с множество увреждания 
губят своите инвалидни права, 
а те осигуряват единствения им 
доход. Страшното е, че 90% от 
клиентите на съдия-изпълните-
лите са хора с увреждания или 
пенсионери.” Според нея, а и 
според много хора, включител-
но и лекарите от сдружението 
на ТЕЛК-София, „Реформата 
може да започне много лес-
но и да реши купища пробле-
ми, ако се направи електронна 
здравно-осигурителна карта. 
Така всяко изследване, всеки 
преглед, назначено лечение ще 
бъде вкарвано в нея и ТЕЛК, и 
НОИ ще имат достъп до тази ин-
формация. По този начин ще се 
пресече и фалшифицирането на 
документите.” Г-жа Григорова 
твърди също, че „нормативната 
уредба за ТЕЛК в момента не е в 
полза на хората с увреждания – 
нещо повече, тя противоречи на 
редица европейски конвенции, 
включително и на Хартата за 
правата на човека и Хартата за 
защита на пациентите. Ние сме 
европейска държава и е време 
да започнем да работим и жи-
веем по европейски. Хората с ув-
реждания освен, че сме най-уяз-
вимата част от обществото, сме 
и гласоподаватели, а това значи 
работодатели на политиците. 
Чрез правото си на глас ние сме 

решили кой да ни управлява и 
кой да защитава интересите ни. 
Тези, които коват законите, не 
бива да се сещат за нас само по 
време на избори и да манипу-
лират два милиона и половина 
българи, които живеят на прага 
на бедността.” Г-жа Григорова, 
заедно  с други потърпевши, ще 
обжалва колективно медицин-
ската експертиза и пред Вър-
ховния административен съд, 
защото новите правила за изчис-
ляване на процента нетрудоспо-
собност ще намалят процентите 
й: „Въпросът е как ще се опре-
дели кое точно е основно, воде-
що заболяване, защото всеки си 
има едно основно водещо забо-
ляване – първопричина, която 
след себе си обаче води т. нар. 
„придружаващи заболявания” и 
винаги се получава така, че ос-
новното заболяване не е инва-
лидизиращо, а придружаващите 
са инвалидизиращи. Кой ще оп-
редели кое е инвалидизиращото 
и кое е основното заболяване?!? 
Основното може да има лече-
ние, а инвалидизиращото може 
да няма лечение! Какво правим 
тогава?!?” 

Само преди дни, на 5 септем-
ври, една от представителките на 
протеста на майките с уврежда-
ния – Вера Иванова – заяви пред 
медиите, че ще настояват за 
цялостно премахване на ТЕЛК: 
„Това, което много силно ни тре-
вожи, е системата на ТЕЛК. Ис-
каме ТЕЛК да отпадне и сме го-
тови на протестни действия, тъй 
като това е основният документ, 
с който се извършва оценката на 
неработоспособността на всеки 
човек с увреждане. Вместо нея 
трябва да се приложи обратният 
подход – да се прави оценка на 
оставащата трудоспособност.”

Засега, поне докато не станат 
публично достояние резултати-
те от заведените в съда искови 
молби срещу наредбата за ТЕЛК, 
не може да се каже дали ще има 
някаква промяна и каква ще е тя. 
Фактите обаче си остават и те са 
много тревожни – вече десетки 
хора с увреждания остават и без 
този единствен мизерен доход 
– инвалидната пенсия, с който 
едва преживяват. А после?...

Петра Ганчева

И отново - за промените в ТЕЛК, 
новата наредба и ефектът от нея
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И тази година традиционно отпраз-
нувахме съюзния празник, като се 
събрахме в един хубав ресторант 

- „Старият  часовник”. Там прекарахме 
незабравими часове с много веселие,  
радостно настроение, много музика, ре-
цитиране на стихове от наши автори. От-
белязахме подобаващо и рождените дни 
на нашите членове, родени през юни и 
юли. И с удоволствие се отдадохме на не-
вероятно вкусния обяд след това!

На тържеството присъстваха  45 члено-
ве на  ТО-Ракитово.  Наш гост беше г-жа 
Албена Велева, социален работник към 
ЦРСИХУ,  която засне  на камера нашето 
тържество.

За да  се осъществи това  прекрасно 

тържество, ни помогнаха  хора сърцати,  
честни,  скромни  и съпричастни  към нас, 
хората с увреждания,  като ни направиха 
финансови дарения от все сърце. Затова 
искам от мое име и от името членовете 
на организацията ни да изкажа нашето 
голямо и сърдечно „Благодаря ви, скъпи 
приятели!” Благодарим от сърце на  г-н 
Костадин Холянов, кмет на община Раки-
тово, г-жа Нина Димова, председател на 
общинския съвет, г-н Димитър Топалов, 
зам. кмет, г-н Любомир  Петков,  г-жа Цве-
танка Кошеджийска,  г-н Димитър Пелев, 
г-жа Илияна Янушева, г-жа Катя Гарало-
ва, г-н Ангел Кадурин и г-н Велчо Велев. 
Благодарим ви, че чрез вас осъществи-
хме честването на съюзния ни празник 

и ни направихте безкрайно щастливи, за 
да се чувстваме достойни и пълноценни 
граждани! Благодарим ви  и бъдете живи 
и здрави, борбени в начинанията си, да 

имате успехи в живота и нека щедростта  
ви да се лее и занапред!

Величка Стоева,
координатор на ТО-Ракитово

Привет от ТО-Ракитово

От стр. 1

 За онези, ПЪРВИТЕ, които са дали живот на район-
ната организация на глухите в Бургас, винаги се казват 
слова, изпълнени с почит и преклонение пред делата им. 
Защото те заслужават да се запомнят имената им, да се 
предават на поколе нията – за да бъде оценено подоба-
ващо изграденото. Да се уважа ват опитът и мъдростта, да 
се зареждат с вдъхновение за следване на примера им 
по пътя към бъдещето. 

Първият председател на РО-Бургас е Мария Маноло-
ва. Можем да си пред ставим всеотдайността и голямото 
сърце на тази жена само като споменем, че дълги годи-
ни нейният дом е служил и за клуб, и за канцелария на 
създадената организация. Нейни най-верни съратници 
са били Никола Ларгов, Димитър Бака лов, Мария Хад-
жиева, Велика Върбанова. След Мария Манолова, която 
е председател до 1960 г., организацията е била ръково-
дена от Димитър Бакалов (1960-1967); Георги Панайотов 
(1967-2010) и сегашната председателка Евдалина Тодо-
рова, избрана на поста през 2010 г.

Ос новната задача на учреденото на 23.03.1958 г. дру-
жество е била да се обхванат и организира т глухите хора 
в региона, като се търсят начини за осигуряване на ра-
бота и се провеждат курсове за тяхното ограмотяване, 
повишаване на образованието им и на професионалната 
им квалификация. И не само това – за да е богат духов-
ният им живот, с укрепването на дружеството постепен-
но възникват и се развиват спортно-туристическите сек-
ции по борба, фут бол, тенис на маса, шах, лека атлетика, 
тури стическо ориентиране; а културно-масовата дейност 
тръгва полека нагоре със самодейните състави, в които се 
включили талантливи бургазлии. А териториал ните орга-
низации в Карнобат и Поморие са достойни партньори на 
организацията в Бур гас, където едни от най-известните 
ветерани са К. Фотев, В. Калпакчиев, Т. Толева. М. Адамо-
ва. Днес те имат свои достойни следовници, които про-
дължават техния пример.

По инициатива на някогашния председател на СГБ 
Марчо Радулов към районното дружество в Стара Загора 
се създава първична организация, обединяваща глухите 
от Ямбол. До 1958 г. ТПО-Ямбол е към РД-Стара Загора. 
По инициатива на Йовко Николов, инспектор в „Социал-
ни грижи” и на неговата съпруга Димка Николова, чиято 
дъщеря била глуха, през октомври 1958 г. стават заедно 
с инициативните и активни глухи Стоян Панев, Йордан 
Костов, Христо Панев, Ради Радев и Борис Кондев учре-
дители на районното дружество на глухите в Ямбол със 
116 членове от Ямболски, Елховски и Сливенски региони. 

Първият председател на новосъздаденото дружество е 
Емил Лулчев, който заема този пост до 1959 г. След него за 
председатели са избирани последователно: Борис Кондев 
(1959-1960); Тодор Стоянов (1960-1998); Желязка Гендова 
(1998-2013) и сегашната председателка, която е и член на 
УС на СГБ, Радка Йорданова, избрана през 2013 г.

Началото на дейността на новоучреденото дружество 
е трудно – стремежът на ръководството му бил да се из-
дирят глухите хора в региона, да им осигурят работа, да 
намерят и помещение за клуб. Постепенно, благодаре-
ние на упоритостта и всеотдайния неуморен труд на ос-
нователите, дружеството се разраства. Създава се кръжок 
по ограмотяване; започва да функционират и два цеха с 
глухи работници, като по-късно се разкриват и цехове за 
пластмасово, пасмантерийно, въжарско и шивашко про-
изводство. От 1 юли 1959 г. производствата се отделят от 
РД-Ямбол и се полагат основите на СПП „Тих труд”, в което 
работят 40 глухи. 

Благодарение на подкрепата на съюзното ръководство 
и на всеотдайния труд на председателя Тодор Стоянов и 
секретарката Стефка Керанова, през май 1967 г. в центъ-
ра на града, на ул. „Раковски” е открит културният клуб 
на членовете на ямболската организация; а през септем-
ври 1982 г., по време на туристическия събор на СГБ в 
Карандила, в кв. „Българка” в Сливен тържествено е от-
крит новият клуб на териториалната организация. Както 
и в началото, така и сега тези два клуба са мястото, което 
членовете смятат за свой втори дом. В тях те се събират 
не само за срещи и разговори, но и провеждат своите 
културни и развлекателни прояви, честват традиционни 
празници, юбилейни рождени дни, получават актуална 
информация и консултация. Не на последно място – при 
нужда винаги могат да разчитат на помощта на превода-
чите на жестов език. А благодарение на новите техноло-
гии чрез интернет връзка тук могат да разговарят с прия-
тели от цял свят…

Юбилейна е годината и за „Тих труд” в Стара Заго-
ра – цели 60 години предприятието си остава скъпо за 
сърцата на глухите старозагорци, трудили се всеотдайно 
в неговите цехове. Бройката на човешките съдби и на 
поколенията хора, развивали се като негови работници 
и преплитали съдбите си едни с други, е голяма – цели 
поколения едно след друго са поемали от ръцете на ба-
щите и майките усвоената професия. И ако поколения та 
са се сменяли по своя естествен ход, то доброто име на 
старозагорското предприятие в годините си е оставало 
не изменно и непроменено. 

Началото е положено през 1958 година. Тогава 13 мъже 
и жени решават да се сплотят и заедно да положат осно-

вите на първата работилница с глухи майстори в нея, кои-
то извършват дребни занаятчийски услуги – сарачество, 
вулканизиране на гумени ботуши, изработка на конопе-
ни въжета… А после идва и прогресът – през септември 
1969 г. предприятието вече има истински заводски вид, 
като е под шапката на тогавашното здравно министер-
ство. В него 23 работници изработват спално бельо и 
работни облекла за здравните заведения. По-нататък се 
прибавят и нови дейности – шивачество, обущарство, 
плетачество, строително-бояджийски и печатарски услу-
ги… Впоследствие се развиват и модерните вече коопе-
рирани производства за електрониката и роботизацията, 
като работниците вече са 536 души, за които се полагат 
грижи и внимание да се развиват професионално и да 
усвояват нови професии. Изгражда се и нова, модерна 
за времето си производствена база, хората разполагат с 
ведомствени апартаменти, а също и с почивна база в Ста-
розагорските минерални бани… Това е периодът, в който 
предприятието става изключително скъпо на всеки един 
работник с увреден слух – тук те се развиват не само като 
доказали се в професията работници, но и са отлични 
спортисти, талантливи самодейци и активисти в дейност-
та на районната организация. Имената на заслужилите са 
много, помнят се и се предават като пример за младите. 
Това е и времето, в което най-добрите производственици 
бяха награждавани с държавни и съюзни отличия. А те 
никак не бяха малко!

После, след промените през 1989 г., предприятието, 
като всички други от съюзната система, преминава през 
невъобразими изпитания и трудности. Но успяват да оце-
леят и продължат напред, не без неоценимата подкрепа 
на съюзното ръководство.

Днес „Тих труд” Стара Загора ЕООД е коректен парт-
ньор на много търговски дружества от цялата страна, 
сред които мини „Марица Изток2”, „Булгартранс”, „Бул-
текс” и др. И е наградено с най-високото съюзно отличие 
– Медал за особени заслуги. 

Разказвам за развитието на старозагорското пред-
приятие, защото и останалите предприятия, които тази 
година отбелязват също като него своята 60-годишнина 
от създаването си (в Бургас и Шумен), са се развивали 
и продължили да работят по същия начин като старо-
загорското. А предприятието в Лом пък е с пет годинки 
„по-младо” от останалите и се радва на „скромните” 55 
години от създаването си. 

Нека са им честити юбилеите и нека и занапред бъ-
дат гордостта на хората, които се трудят достойно в тях!

Петра Ганчева

Юбилейните годишнини в 
системата на СГБ

РО-Бургас РО-Ямбол „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД
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Участието в проекти не е вече новост в софийското 
училище за глухи деца „Проф.д-р Д.Денев”. Но за първи 
път училището е в ролята на обучител и представя до-
бри практики в обучението по професии и общообра-
зователни предмети на други такива училища извън 
България. По спечеления международен проект Еразъм 
– „Знания за нови възможности” учители, преподаващи 
от 9 до 12 клас, бяха запознати със системата на обу-
чение в България - как да работят с ученици с увреден 
слух в професионалните паралелки и как да се прилагат 
иновации  и различни софтуерни продукти в процеса 
на обучение, какво е приложението на интерактивните 
дъски и работата с таблети в часовете по български език 
и литература, математика и физика и химия и биология.

Цяла седмица учителите бяха обучавани в два моду-
ла „Теория и практически умения” как да преподават 
материала, как да използват съвременните технологии 
в процеса на обучение (където училището в София има 
вече добри традиции), съпътствани с много добро она-
гледяване на всички изучавани процеси.

В часовете по математика приложението на интерак-
тивните дъски помага за по-доброто визуално предста-
вяне на материала по геометрия и алгебра; в часовете 
по химия и биология персонализирането на задачите и 
онагледяването на процесите, които се изучават, доведе 
до по-висока мотивация за учене сред учениците и на-

мали практически до нула неразбирането на протичане-
то на процесите или терминологията.

В часовете по английски език прилаганите софтуерни 
продукти и използването на възможностите на ИКТ до-
веде до добро ниво на овладяване на езика. 

В часовете по БЕЛ работата с таблети предостави въз-
можност на всеки един ученик да се движи със собстве-
но темпо и да овладява материала достатъчно наглед-
но с използването на видеоклипове, филмчета и други 
форми на образност, които представят учебния матери-
ал изключително интересно и по различен начин. Всеки 
ученик има свой акаунт и получава индивидуални до-
машни или задачи, с които да работи по време на часа. 
Всичко това промени и начините на изпитване и на пре-
подаване, а училището станв интересно и достъпно.

Ф. Тасевска, заместник директор на професионал-
ното училище „К. Рацин” сподели: „Много сме впечат-
лени от материалната база, условията които предлага 
пансионът, грижата за учениците и  уменията на учите-
лите. Приложението на жестовия език като помощно 
средство помага да се допълни нуждата от обяснение. 
Стимулирането на визуалното представяне на матери-
ала прави училището особено привлекателно и инте-
ресно за учениците. Много благодарим на директора 
на училището г-жа С. Джонгарска за възможността да 
разгледаме всички дейности и процеси в обучението, 

Професионалното обучение в СУУУС-София - с нови успехи и международно  признание

По проект Еразъм „Равен старт 
чрез спорта” ученици от софий-
ското училище за деца с увреден 
слух, заедно с ученици от Турция 
Гърция и Италия реализираха 
различни дейности в град Генуа, 
Италия. Общият брой на участни-
ците бе 37 човека. Целите на про-
екта бяха: повишаване на осведо-
меността относно възможностите 
и ролята на спорта в развитието 
на социалните отношения; насър-
чаване на социалното приобща-
ване, междукултурното обучение 
и преодоляване на стереотипите. 
Основната тема на проекта бе да 
се покаже как спортът може да 
помогне на всеки да осъществи 
мечтата си и да се чувства равно-
поставен.

Всяка национална група  пред-
стави петминутна реч, за да 
опише пример за спорт за 

хора с увреждания в тяхната стра-
на, изпълнена с позитивно отно-
шение, гъвкавост и тонове енергия. 
В първия ден, за да  се опознаят 
участниците в проекта един с друг, 
имаше дейности на закрито и от-
крито с играта „Случаен портрет”, 
като различни хора рисуваха раз-
лични части от портрета на всеки, 
а после  останалите се опитваха 
да познаят кой е нарисуваният. 
Всяка група имаше някаква еже-
дневна задача, като почистване и 
подреждане на стаите и общото 
пространство, помощ в кухнята и 
други. Тиймбилдинг, дейност на 
открито, „U.F.O.” състезание и  игри 
„Междукултурно бинго”, „Търсене 
на съкровище”, водни игри, със-
тезания с чували, водни балони и 
др., бяха само част от занимания-
та на  участващите ученици. Освен 
спортните дейности, имаше и ин-
теркултурни вечери на различните 
държави, които представиха своя-
та кухня, обичаи, народни танци и 
игри. Най-забавно беше, когато цял 
един ден учениците прекараха на 
плажа с игри на фрисби, волейбол и 
плуване. Плажът в Генуа е наистина 
малък и скален, пълен с дребни ка-
мъни и затова беше много весело, 
когато всички се бутаха в игрите и 
едва успяваха да се поберат на бре-
га. Но затова пък имаше достатъчно 
място в морето, за да плуват и да се 
гмуркат. „Бъди италианец готвач” 
беше една от дейностите, която не 
беше свързана със спорт, но пък 
беше обединяваща и вкусна задача 
за  приготвяне на домашна паста и 

хляб, което беше и вечерята. В нея 
се включиха всички и с общи уси-
лия направиха много вкусна паста, 
която  забъркахме, разточихме и 
сварихме сами за вечеря.

„Държавно огледало” пък бе 
дейността за ръководителите и  учи-

телите, по времето на която се пред-
ставяха презентации за сравнение 
на спорта в различните страни с ак-
цент върху спортистите с различни  
увреждания, практикувани спорто-
ве в различните държави и победи 
на училищата-участници в проекта.

Разходката из Генуа беше мно-
го интересна - видяхме къщата на 
Христофор Колумб, разходихме се 
по стария град и уличките в цен-
търа, опитахме италиански сладо-
лед, а вечерта стегнахме багажа 
си и заредени с емоции, се при-

готвихме да отпътуваме на след-
ващия ден за България, която вече 
ни липсваше.Така завърши нашето 
италианско приключение.

Севдалина Джонгарска, 
директор на СУУУС 

„Проф. д-р Д. Денев”

Равен старт чрез спорта
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Професионалното обучение в СУУУС-София - с нови успехи и международно  признание

На 15 септември за 44 поре-
ден път най-малките „ученици” в 
България  ще преминат прага на 
своето първо „училище”. Това са 
децата, които ще започнат своята 
учебна година в Центъра за ранна 
рехабилитация на деца с увреден 
слух (ЦРРДУС).

ЦРРДУС към Съюза на глухите 
в България е създаден през 1974 
година със съдействието на Ми-
нистерството на просветата 
и Министерството на здраве-
опазването. Към него функцио-
нират пет кабинета в страна-
та в градовете София, Варна, 
Плевен, Хасково. Кабинетите се 
помещават  предимно в масови 
ясли, като децата се интегри-
рат в яслените групи. Ежегодно 
се рехабилитират 30-35 деца с 
увреден слух от 1 до 3-годишна 
възраст.

Центърът в столицата се 
помещава и работи в сътруд-
ничество с детската ясла „Въл-
шебство” повече от 30 години. 
Като ръководител на центъра 
бих искала накратко да припом-
ня какво е ранна рехабилитация, 
кой има нужда от нея и как рабо-
тим с децата.

Защо е нужна ранна рехабили-
тация при децата с увреден слух?

Когато увреждането на слуха е 
вродено или придобито в ранна 
възраст, то не позволява на дете-
то да развие говор. То стеснява, а 
често свежда до минимум натруп-
ването на понятия, опит, социални 
контакти. Тези деца изостават от 
своите връстници в общопсихиче-
ското и интелектуално развитие.

Колкото по-късно започне тях-
ната слухово-говорна рехабилита-
ция, толкова повече се увеличава 
и задълбочава тяхното изостава-
не. Обратно, при навременното й 
започване, детето с увреден слух 
се развива в норма или близо до 
нея. Това е така, защото възрастта 
до 3 години е естествената възраст 
за развитието на речта; нервната 
система на детето е най-пластична 
и податлива на външни въздейст-

вия и не на последно място – не 
се натрупва изоставане, което да 
трябва да се преодолява в послед-
ствие.

Кои деца имат нужда от ранна 
слухово-говорна рехабилитация?

Нужда от слухово-говорна ре-
хабилитация има всяко дете, при 
което е открит проблем със слу-
ха, независимо от степента на ув-
реждане и начина на корекция, а 
именно със слухови апарати или 
кохлеарна имплантация (КИ). Не-
обходимо е да се подчертае, че 
рехабилитацията трябва да запо-
чне веднага след откриването на 
проблема.

С деца до еднагодишна възраст 
се работи, като периодично се про-
веждат занятия с тях и техните ро-
дители. Целта е до включването на 
детето в група да се работи у дома, 
подготвяйки родителите за това.

Какво включва слухово-рече-
вата рехабилитация? 

Учебният процес се провежда 
по програма, която включва след-

ните моменти: 
- Осигуряване на пълноценно 

развитие на децата с увреден слух, 
чрез приобщаване към всичко, 
което е достъпно за чуващите им 
връстници.

- Стимулиране на тяхното физи-
ческо, психическо и емоционално 
развитие. 

- Функционално развитие на 
остатъчния слух на децата със съ-
ответна методика, като се има 
предвид нивото на слуха и начина 
на корекция – със слухови апарати 
или кохлеарна имплантация. 

- Работа с децата за изграждане 
на потребност от говорно общува-
не и усвояване на речта до степен, 
приблизително съответстваща на 
възрастта им. - Работа с родители-
те.

Как е организирано провежда-
нето на рехабилитационния про-
цес?

Слухово-речевата рехабилита-
ция на децата с увреден слух се 
провежда в условията на интегри-

рано обучение. Децата са включе-
ни в групите на яслата. Сутрешните 
часове след закуската те прекарват 
в центъра, където от двама спе-
циалисти се провеждат групови и 
индивидуални занимания.

Втората половина от деня де-
цата прекарват по групите с чува-
щите си връстници. Съвместните 
занятия, игри и празници с чува-
щите деца стимулират развитието 
на тяхната реч и изграждат потреб-
ност от говорно общуване. Така те 
натрупват социален опит, който 
пренасят извън детското заведе-
ние, като по този начин се подпо-
мага и тяхната социализация. 

Защо е нужна работа с родите-
ли и в какво се състои?

Във възрастта 1-3 години детето 
е силно привързано и зависимо от 
своите родители и те имат възмож-
ност ежедневно да му помагат да 
се запознава със заобикалящия го 
свят и да стимулират неговото ця-
лостно развитие. Работата с роди-
телите включва следните направ-

ления:
- Запознаване с проблемите и 

възможностите за развитие на де-
тето при увреждане на слуха; 

- Провеждане на теоретическа и 
практическа подготовка и предос-
тавяне на специализирана литера-
тура с цел възрастните адекватно и 
компетентно да се включат в реха-
билитационния процес на своите 
деца;

- Постоянен контакт с родители-
те за синхронизиране на работата 
с децата в Центъра и у дома. Оси-
гуряване на психолого-педагоги-
ческа консултация по възникнали 
проблеми при възпитанието и обу-
чението на децата у дома; 

- Изработване на индивидуални 
програми и материали за детето за 
работа през летните месеци.

Как децата продължават свое-
то развитие?

Като се има предвид постигна-
тото за тези 44 години, в които се 
провежда ранна рехабилитация на 
деца с увреден слух, можем да на-
правим реална оценка на нейната 
ефективност. Крайният резултат е, 
че децата, минали през кабинети-
те, достигат ниво на развитие, кое-
то им позволява да продължат по- 
ефективно обучението си както в 
специализираното учебно заведе-
ние,  така и с чуващите им връстни-
ци в масовите учебни заведения 
(особено при децата с КИ). Има и 
такива, които завършиха или учат 
в момента във висши учебни заве-
дения. Постигнатото през годините 
от нашите възпитаници показва, че 
ранната рехабилитация, като ком-
плекс от дейности, е мощно пре-
вантивно средство за избягване 
на неблагоприятни последствия 
от глухотата при децата. Тя е дала 
добър старт в обучението и разви-
тието на  над 1000 деца с увреден 
слух от цялата страна.

Светла Коралска, 
ръководител на ЦРРДУС

За ЦРРДУС и неговата 44-годишна дейност

за гостоприемството, грижите и иновативността в обу-
чението на децата с увреден слух. Впечатлени сме от 
това, че всеки ден се организират различни дейности 
за учениците, особено в събота и неделя, когато също 
присъства и участва активно в тях. Създаването  на те-
матични игротеки в пансиона на училището е много 
интересно и приятно за децата, също и организирането 
на свободното им време в различни дейности и иници-
ативи, особено в събота и неделя. За децата, които са от 

по-далече и пътуват по-рядко, наистина е забележител-
но и заслужава нашето уважение и адмирации! Хубаво 
е да има повече толкова активни и ангажирани с глухите 
деца професионалисти! Наученото за нас е ценен опит 
и идеите, които видяхме тук, смятаме да реализираме 
и при нас.”

По друг  проект на Еразъм „Професионално обуче-
ние” в училището се обучаваха по професията „Кулинар” 
и ученици от македонското училище в Скопие. В продъл-
жение на две седмици учениците се научиха да пригот-
вят рецепти от световната и балканската кухня, както и 
типично български национални ястия. В рамките на про-
екта македонските ученици имаха както учебна програ-
ма, която включваше приготвяне на здравословна кухня, 
квасене на кисело мляко и готвене на специалитети от 
различни кухни, така и културна програма за опознава-
не на историческите и културните забележителности на 
България и София, която бе изключително богата и пъс-
троцветна, включваше посещения на Музея на София, 
НИМ, Археологическия музей, Политехническия музей, 
Софийската градска галерия, галерията „ Квадрат 500”, 
обиколка на София и нейните забележителности, както и 
дейности, свързани с културен обмен като спортни със-
тезания по футбол и волейбол, плуване, тракинг и други 
интерактивни игри. В  рамките програмата учениците 
посетиха и обекти, свързани с историята на училището, 

което тази година чества 120 години от създаването си и 
разполага с отлична база за подготовка и специалисти. 
Те повървяха по улица „Фердинанд Урбих”, посетиха 
гроба на царица Елеонора и други забележителности, 
свързани с историята на училището.

По време на обучението учениците от Македония 
участваха и в специално организирана демонстрация 
на шеф-готвач,  в която съвместно с учениците от учи-
лището в София приготвяха рецепти с шоколад и тра-
диционно-български рецепти. Олгица, ученичка в 9 
клас, професия „Кулинар” сподели: „Много ми хареса 
всичко тук, научих интересни рецепти. Майка ми мно-
го иска да се храня здравословно и сега мога да при-
готвя вече здравословни храни с чия, а също и да пека 
хляб от лимец. Харесаха ми игротеките в общежитието 
- много различни и интересни са. Хубав кабинет по сер-
виране има в училището с красиви покривки и чинии. 
Запознах се с много приятели и се надявам да се видим 
пак скоро!”

Съвместните дейности имаха ефект и резултат както 
за обучението и подготовката на учениците, така и  съз-
даването на приятелства и много положителни емоции. 
Всичко това беше отразено и от предаването за глухи по 
Канал 1 на БНТ.

Севдалина Джонгарска, 
директор на СУУУС „Проф. д-р Д. Денев” 
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И тази година традицията за провеждането на 
Международния творчески фестивал „Несебър без гра-
ници” с участието на артисти с увреждания не беше на-
рушена. Три дни – от 20 до 22 юли в крайморския град 
Несебър нямаше граници за изкуството. На сцената на 
древния амфитеатър артистите се раздаваха в различни 
жанрове – вокал, песенно изпълнение с мимика и жест, 
танц на инвалидни колички, хореография…

Организаторите -  община Несебър, Сдружение 
„Център за рехабилитация на хора с увреждания 
„Лайықты өмір” в гр. Караганда в Република Казахстан 
и Българо-Казахстанската асоциация за подкрепа и ин-
теграция на хора с увреждания, преди четири години, 
през  2015-а, когато фестивалът се „роди”, решиха мо-
тото му да бъде „Несебър без граници”. Защото за изку-
ството граници няма.

Участниците от Казахстан, Русия и България бяха над 
200. „Това е едно от важните събития в културния 
календар на общината и  доказва, че силата на духа 
е над всичко!” каза при откриването кметът на Несебър 
Николай Димитров.. 

Замисълът на фестивала е да съдейства за процеса на 
социална адаптация и интеграция на хората с уврежда-
ния в обществото с помощта на изкуството, да даде поле 
за изява на талантливи хора с увреждания за развитието 
на творческия им потенциал. 

Фестивала откри ансамбълът „Пеещи ръце” от 
Казахстан. Соловите и колективните изпълнения на пе-
вците с увреден слух - Ернур Сармен, Анна Макарова, 
Рустам Файзрахманов, Вадим Григорьев, Елена Черняк, 
Екатерина Горбенко и Марина Велевич показаха на зри-
телите изкуството да интерпретират текста на песента, 
която е на плейбек, на жестов език, без да нарушават ри-
тъма й. Това показаха и съставите за песенно изпълнение 

с мимика и жест „Стил” и трио „Жан Оуен”. 
Изпълненията: в категорията „Вокал” се явиха 8 инди-

видуални и ансамблови изпълнители. Българите бяха от 
смесената вокална група „Настроение”, групата за стари 
песни „Елпида” от организацията на хората с увреждания 
в Поморие, вокалният ансамбъл на хората с увреждания 
на Несебър и хорът за патриотични песни към Клубана 
инвалида в Средец, както и индивидуалните изпълни-

тели Марин Маринов, Нанка Янева и Стоянка Петрова, 
които получиха много аплодисменти. В жанра „Естрадни 
песни” конкуренцията беше голяма.

Във вихъра на танца: бургазлии от Сдружение 
„Социален център – Бургас”, превзеха сцената с два тан-
ца. Емоции предизвикаха и съставите „Стил”, „Ступени”, 
„Ласточки”, „Позитив” и творческото обединение 
„ИнваЛеди”. А танцьорите на колички с изящество пока-
заха красотата на танца и силата на духа си.

Заслужени аплодисменти получиха варненската гру-
па „Ривиера” при Дневния център за пълнолетни лица с 
увреждания и соловите танци на инвалидна количка на 
Айгуль Балмагамбетова, Зухра Утарова и Олга Матвеева. 

Всички участници във фестивала за сетен път доказаха 
себе си и обичта си към изкуството.

И артистите с увреден слух могат да се включат във 
фестивала „Несебър без граници”, защото дарбата я 
имат.

Добрин Керестелиев, текст и снимки  

В края на май имах прекрас-
ната възможност да посетя ан-
глийския град Манчестър, където 
гостувах на сина си. Колкото и 
учудващо да звучи, за първи път 
се качих на самолет и излязох от 
пределите на България. Изключ-
вам разходката до съседна Румъ-
ния, която е на 30 км от Добрич. 
Радвах се като дете на това малко 
пътешествие, подарено от сина 
ми. Пристигнах  благополучно 
и…, озовах се в съвсем друг свят, 
подреден отвсякъде: транспорт, 
улици, градинки, къщи и т. н. 

Но това, което ми направи 
най-силно впечатление, бяха 
усмивките и поздравите на шо-
фьорите на всеки автобус, в кой-
то се качвахме. Там живеят хора 
от всички етноси, но независи-
мо от това, че са от различни 
държави, са възприели типично 
английски начин на поведение. 
Не знам защо, но от предавания 
по телевизията съм останала с 
впечатление, че англичаните са 

студени хора. Посетихме музеи, 
магазини, заведения и навсякъ-
де обслужващият персонал беше 
внимателен и учтив. Но и посе-
тителите се отнасят уважително 
към тях и задължително спазват 
изискванията. Това ме накара 
да се замисля… Ние тук колко 
сме оскъдни на усмивки и поз-
драви? Много или малко струва 
един поздрав и една усмивка? 
Една корейска мъдрост гласи: 
„Не можете да заплюете усмих-
нато лице!” Далеч съм от мисъл-
та да ходим с „розови очила” и 
„лицемерни маски”. Както и ние 
в България, така в Англия, пък и 
навсякъде хората си имат своите 
борби в личен и професионален 
план, но това не бива да е пречка 
да се уважаваме. В един стих от 
Библията пише: „Нека всеки да 
счита другия за по-горен от себе 
си”. Мисля,че много неща биха се 
променили ако мислим по този 
начин. 

По време на разходките по-

сетихме паркове, които са бук-
вално безкрайни и екзотични, 
с места за релакс и игра на де-
цата. Навсякъде е позволено да 
си правиш пикник и няма нужда 
навсякъде да ходят разпореди-
тели или чистачи, които да пра-
вят забележки и оборка. Всички 
посетители прибират след себе 
си и оставят мястото така, как-
то е било преди да дойдат. А в 
парковете, където има езера и 
развъдена в тях риба, често може 
да се видят рибари, които ловят 
рибата и… я пускат обратно във 
водата. Не я носят вкъщи да я 
сготвят, а се забавляват с рибо-
лова! Наблюдавах изключително 
спокойствие в хората дори и при 
домашните любимци. Позволено 
е кучетата да се качват в градския 
транспорт, но те са изключително 
възпитани и кротуват по пътя. 

Понеже обичам да посещавам 
музеи, помолих сина ми да ме за-
веде в някои, като му напомних, 
че новите членски карти на глу-
хите в България са по европей-
ски стандарт и би трябвало да се 
приемат  и тук. Още веднъж бях 
приятно изненадана! В истори-
ческия музей в центъра на града, 
който е на цели три етажа, входът 
е безплатен и беше позволено да 
се правят снимки! На всеки етаж 
имаше служител, който поздра-
вяваше посетителите и отговаря-
ше на въпросите търпеливо. На 
следващия ден посетихме музея 
на транспорта. Бяхме трима – аз, 
синът ми и неговата приятелка. 
Разбрахме, че се плаща входна 
такса и аз извадих членската си 
карта. Понеже не говоря англий-
ски, моите придружители пред-
ставиха картата ми и дори не 
се наложи да дават обяснения! 
Служителят я разгледа, прочете и 
кимна утвърдително като обясни, 
че имам право не само на без-
платно посещение, но и един от 
тях двамата също може да вле-
зе безплатно като мой придру-
жител! Зарадвах се не толкова 
от възможността да разгледам 
безплатно, а от отношението, от 
това, че хората с увреждания тук 
са подобаващо уважавани. 

След пет дни, колкото и да не 
ми се искаше, гостуването ми 
беше към своя край. Но дори и 

накрая бях приятно изненада-
на  от културното отношение на 
служителите на летището. Прия-
телката на сина ми дойде да ме 
изпрати и преди да вляза в зо-
ната за проверка, тя обясни на 
един от служителите, че не зная 
английски и не чувам добре, като 
потвърди думите си показвайки 
отново членската ми карта. Той 
веднага нареди на една от ко-
лежките си да ми съдейства. И 
тук отново срещнах  в действие 
още един библейски стих: „Ако 
някой те помоли да извървиш с 
него една миля, ти извърви две” – 
служителката ме придружи  през 
всички проверки, че даже прере-
дихме дългата колона чакащи, 
като обясняваше на колегите си, 
че не чувам и не говоря англий-
ски. Дори след като стигнахме 

до залата за чакане, тя ме заведе 
до кафето и даде наставления на 
момичето, което обслужваше. И 
всичко това съпроводено с топли 
и сърдечни усмивки! 

Знам, че има хора, които са 
пътували много и може би ще се 
отнесат към моята история с иро-
ния, но за мен пътуването и сре-
щата с хора от друга култура бяха 
не само  вълнуващи, но и поучи-
телни. Лично за себе си имах дос-
та теми за размисъл. И една от 
тях е, приятели и съсъдбеници, 
че усмивката не струва много, но 
отваря врати в сърцата на хората. 
Не случайно е казано, че „Ръка, 
която дава не обеднява и сърце, 
което обича, не остарява!”

Петя Митева

Международен фестивал „Несебър без граници” 

В един съвсем друг свят
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За няколко дни ние, глухите 
членове на СГБ от  Русе, Варна, 
Стара Загора, Благоевград, Дуп-
ница, София и   Етрополе, бяхме 
заедно на прекрасно пътешест-
вие в Гърция. Изминахме стотици 
километри, видяхме прекрасни 
неща. Споделяме сега с вас видя-
ното. Споделяме и тъгата за един 
от нас - Цветан Кунчев, който сега 
ни гледа някъде отгоре.

Първият ден, на 7.09.2018 г. –
имахме  дълъг път за Гърция – 500 
км. към Метеора. Беше много кра-
сиво място – видяхме  „осмото чудо 
на света” – скалните манастири на 
Метеора. Това е  уникален приро-
ден феномен, от скални образо-
вания с причудливи форми, изви-
сяващи се на височина над  600 м. 
над равнината на Тесалия. Преди 
стотици години монаси-аскети, 
обитаващи отделни пещери в ра-
йона, в търсене на духовно изви-
сяване, смирение и уединение, се 
обединили и изградили 24 мана-
стира на върха на високите скали 
под самите небеса.  В превод от 
гръцки Метеора означава „увисна-
ли във въздуха” и сякаш най-точно 
описва  местоположението на ма-
настирите и допринася още пове-
че за мистичното им очарование. 
Всеки един от манастирите, макар 
до днес да са запазени само шест 
от тях, е чудесен пример за архи-
тектура и изкуство, както и свиде-
телство за вековните християнски 
традиции. 

 Вечерта пристигнахме в гр. 

Каламбака в тризвездния хотел с 
приятни стаи и вечеряхме с гръцка 
храна, беше ни интересно! След 

това направихме разходка из цен-
търа на Каламбака и интересната 
култура ни впечатли. Имаше праз-

ник, панаир с музикален концерт 
и си прекарахме чудесно, изпитва-
хме удоволствие. 

Вторият ден, на 8.09.2018 г., за-
кусихме и се приготвихме да пъту-
ваме към морето на гр. Паралия. 
Научихме гръцката дума за „море”. 
Там беше много красиво – морето 
беше чисто, имаше доста туристи. 
Забавлявахме се и се радвахме. 
След Паралия отидохме до гр. Ка-
терини – много красив и тих град. 
След разходката се прибрахме в 
хотела за вечеря и после отново 
се разходихме в Каламбака. Оти-
дохме на бар, имаше панаир, по-
черпиха ни с различни препечени 
гъби, сосове, и други. Прекарахме 
хубаво време заедно.

На третия и последен ден - 
9.09.2018 г., закусихме и си пригот-
вихме багажа. След това ходихме 
отново в Метеора, защото ни ха-

реса много визиуално и приятно. 
Пътувахме до Солун. Разгледахме 
Бялата кула, много е известна; ка-
чихме се на кораб, като този във 
филма „Карибски пирати”, беше 
супер. След това потеглихме за 
България. 

Останахме много доволни! Бла-
годаря за организацията на аген-
ция „АБВ Травел”-Михаил Кръстев. 

 Беше удоволствие да сме с Цве-
тан Кунчев, останал завинаги в сър-
цата ни.

Организатори на екскурзията 
бяха: ТО на глухите – Благоевград 
с председател Борислав Денков; 
и фондация „Глухи без граници – 
България” с председател Митко 
Якимов и Пламен Павлов от РО на 
глухите в Дупница.

Текст и снимки 
Митко Якимов

Едно прекрасно пътуване, 
което ни обедини завинаги

Неотдавна, в началото на празничния 
за всички нас месец юли, когато отбеля-
захме празника на СГБ, членове на органи-
зациите на глухите от Хасково, Харман-
ли, Кърджали и Димитровград посетихме 
Кръстова гора.

Една магия, за която искаме да ви раз-
кажем.

За съжаление, ние познаваме много мал-
ко от тези места и още по-малко -  историята 
им. Затова искам да разкажа малко по-под-
робно за този феномен –Кръстова гора.

Това е едно от местата по света, което 
Господ използва за връзка със земните хора, 
твърдят в манастира „Света троица”. Чудо-
творният кът е в сърцето на Родопа планина. 
Според легендите, тук някъде е скрит кръ-
стът, на който е бил разпнат Исус Христос. 
Реликвата била в манастира „Света троица” 
до ХVІІ век, когато манастирът е бил разру-
шен от турците.Трима монаси все пак успели 
да скрият Божия кръст или частица от него 
в една от близките пещери. Той обаче не е 
открит и до днес.

Според друга легенда, Кръстова гора е 
мястото, където Господ слиза на земята при 
хората. Всички предания показват,че тук е 
един от енергийните центрове на България. 
Никой все още не може да каже на какво 
се дължи целебната сила на Кръстова гора. 
Още траките са оценили неземната сила на 
това място. Учените пък търсят в този район 
прочутото Дионисиево светилище, което съ-
перничело на времето на светилището на 
Делфийския оракул. Според геолозите ле-
чебното въздействие на района се дължи на 
гама лъченията, идващи от урановите зале-
жи в недрата на Родопите.

Едно предание пък казва, че частица от 
Христовия кръст, като семейна реликва, се 
е предавало от поколение на поколение в 
рода на богати българи. Но знатен турчин 
поискал девойка от това семейство за съ-
пруга. За да оцелее родът й, тя приела да се 

омъжи за него, но взела със себе си в Турция 
и ценната частица. Тогава българи отишли 
при турчина с молба да му работят ангария 
(безплатно), само за да им върне кръста. Ко-
гато им го дал обаче, започнал мор по ста-
дата му, разруха и болести връхлетели него-
вия дворец. След като разбрал, че е загубил 
нещо свято, турчинът изпратил потеря да си 
го върне, но безуспешно. 

Твърдят, че често над храма нощем в не-
бето висял огромен светещ кръст. Хората, 
които наистина вярват в силата на Бога, мо-
гат да бъдат споходени от видения по време 
на нощните бдения всеки петък. Много са 

свидетелствата и днес на хора, оздравели, 
след като им е била поставена диагноза за 
тежка болест.

Атракция за туристите е чудодейният дъб 
до лечебното аязмо (място с течаща вода). 
Клоните му са сплетени така, че образуват 
кръгъл отвор, през който могат да минат 
само праведните. В дънера му пък има мал-
ки хралупи, където хората пъхат ръцете си, 
за да намерят облекчение на болките си. 
Друго дърво пък привлича вярващите с ма-
гическите си корени. Жилките им се късат и 
се слагат под прага на дома, за да го пазят от 
черни магии и зли духове.

Първо на мястото е била построена църк-
вата „Света троица”. В началото на тридесет-
те години Йорданчо Стойчев (известен като 
брат Йорданчо),  който имал способността 
да открива свети места, дошъл на Кръстов 
връх и усетил силна енергия. Той посъветвал 
сестрата на цар Борис ІІІ – Евдокия,  да прес-
пи една нощ там, за да се излекува от тежка 
болест. И чудото станало. Същата нощ било 
излекувано и детето на един придворен. То-
гава решили, в знак на благодарност, да на-
правят кръст, който да тежи два пъти колко-
то е възрастта на Исус Христос – 66 килогра-
ма. Пътеката към кръста е бетонно стълби-
ще, от двете страни на което са подредени 
бунгала – параклисите на 12-е апостоли. Два 
гълъба посочили мястото на кръста. Срещна-
ли жена, която носела 2 гълъба, тогава брат 
Йорданчо се помолил и изчакал да види 
къде ще кацнат. Единият гълъб литнал на из-
ток към висок връх и там поставили кръста, 
дарение от цар Борис ІІІ през 1936 година. 
Другият гълъб излетял на запад, където ня-
мало нищо, но когато започнали да копаят, 
бликнала светена вода. По-късно мястото 
било кръстено аязмо „Гълъбичката”, където 
сложили още един кръст. На път за светена-
та вода хората минават покрай „Дървото на 
греха”. Смятало се, че който премине през 
клоните на огромното дърво, се опроща-
вали греховете му. Там се намират и малки 
камъчета, на които само вярващите могат да 
видят издълбана формата на кръстче. Има 
още едно аязмо с лечебна вода - ”Очното”, 
което е доста по-далече от храма.

Това е съвсем накратко историята на Кръс-
това гора. Истина или не, всеки има право да 
вярва в каквото си иска. Истина е обаче, че 
силата на вярата води тук хиляди хора, търсе-
щи смирение, помощ и изцеление.

Пожелайте си нещо и посетете Кръстова 
гора - българския Йерусалим!

Дора Христозова, 
координатор на РО-Хасково 

Кръстова гора – мит или магия
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Отговор от бр. 13

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

ВОДОРАВНО: 1. Една от зодиите. 4. Френски художник /1824-1888/. 7. Систе-
ма от норми за нравствено поведение. 8. Френски писател !1830-1907/ - „Без 
дом”. 10. Един от братята на цар Самуил. 12. Първата марка руски автомоби-
ли. 14. Герой на К. Христов от трагедията „Боян Магесникът” . 15. Наша шах-
матистка, международен майстор /1930-1986/. 16. Езеро в Северна Америка, 
северната му част влиза в Канада. 17. Опера от Ф. Лехар. 19 Груба човешка 
длан. 21. Псевдоним на Д. Полянов. 22. Муза на поезията. 23. Допълнителен 
стих в сонет. 24. Дъговидна извивка отгоре над врата, или мост.
ОТВЕСНО:  1. Френски писател /1802-1870/ - „Тримата мускетари”.  2. Пре-
возно средство с две колела, което се кара с крака. 3. Руска танкова огнех-
въргачка. 4. Африканско племе с нисък ръст. 5. Наш писател, публицист, фол-
клорист,  национал революционер  /ок.1834-1879/-  „Крива ли е съдбата”. 6. 
Механично увреждане на кожата и тъканите. 9. Град в Ирак, край река Тигър. 
11. Столицата на Канада. 13. Френски кино режисьор – „Черно и бяло”. 16. 
Къса дреха без ръкави. 18. Положителен полюс на електрически прибор, или 
апарат. 20. Род папагали. 21. Телеграфна агенция на Швейцария.

Съставил: Иван Манчев

КРЪСТОСЛОВИЦА

ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО

Ако позволите да ви измият стъклото 
на колата на кръстовище в София или ня-
къде на пътя т. е. платите за „услугата”, то 
подлежите на глоба от 50 лева. Текстът е 
включен в новата Наредба за обществен 
ред и сигурност, гласувана на редовно 
заседание на Столичния общински съвет 
(СОС) на 26 юли.

Основен момент в наредбата е шу-
мът в столицата. Новата наредба е от 150 
страници, след получени предложения от 
граждани. Съветниците от комисията по 
вътрешен ред и сигурност към СОС приеха 
текст, че „който допусне да се извърши 
нарушение (по определени членове от на-
редбата), се наказва с наказанието, пред-
видено за извършеното нарушение”. С 
наредбата се забраняват шумните строи-
телно-монтажни работи от 14.00 до 16.00 
часа и от 22.00 до 08.00 часа в работни 
дни, както и в периода от 21.00 до 09.00 

часа и от 14.00 до 16.00 часа в празнични 
и почивни дни. Подобни дейности се до-
пускат през уикенда, но само в регламен-

тираните часове и то след разрешение от 
съответния районен кмет и съгласието на 
съседите. Забраната не се отнася при из-

вършване на аварийни и възстановителни 
дейности, при бедствия и аварии, и при 
наложителен непрекъсваем производ-
ствен цикъл, след разрешение, издадено 
от кмета на района. Санкции ще търпят и 
собственици на автомивки, ако в тях се из-
ползва вода от чешма за общо ползване 
за миене на колите, тъй като използване-
то на питейна вода от водоизточници или 
чешми за общо ползване за промишлени, 
производствени и/или други непитейни 
нужди е забранено. Ще има и санкции за 
разместени пейки в парка; слага се край 
на оправданията „Не знам кой е заградил 
тротоара с кашпи” – глобяват собственика 
на заведението. 

Най-ниската възможна глоба в Наред-
бата е 50 лева, а най-високата - 3 000 лева.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Забелязали ли сте, че кафето 
в пластмасова чашка има съвсем 
различен вкус от кафето в порце-
ланова? Това изобщо не е случай-
но – отдавна е установено, че съ-
довете, в които готвим, придават 
специфичен вкус на храната. Знае 
се вече за вредното въздействие 
на метала върху храната, а оттам 
и върху човешкия организъм – 
особено на съдовете, които са с 
тефлоново покритие. Освен, че 
различни токсични вещества по-
падат в ястието, готвенето в ме-
тал е вредно и поради високата 
температура, която се достига 
при неговото загряване – колко-
то е по-висока температурата при 
готвене, толкова повече метални 
съединения попадат в храната, 

В София: ако ви мият колата на пътя, плащате глоба

Колко е важно в какво готвим храната
а оттам и в хората. Според по-
следните изследвания тефлонът, 
алуминият и неръждаемата сто-
мана са основните виновници за 
интоксикацията, болестта на Алц-
хаймер и различни видове рако-
ви заболявания. 

Когато преди 6 години научих 
за това, изхвърлих от къщи всич-
ки съдове с тефлон. И започнах 
да готвя в съдове от йенско стък-
ло или керамика. Вярно е, че не 
мога да ги поставя на котлона, 
което ме лишава от приготвя-
нето на някои любими рецепти, 
а другата алтернатива – готве-
нето на пара, също не ми дава 
възможност да си сготвя тради-
ционно ястие и то по здравосло-
вен начин. Ето защо ползвам съ-

дове, изработени от керамика. 
Тези от вас, които са били на ту-

ристическите събори в Шипково и 
Трявна, навярно не са пропуснали 
да си купят за спомен от прочутите 
керамични гърнета с капак, деко-
рирани с традиционните българ-
ски мотиви или пък сач. В тях още 
преди век са готвили нашите баби 
и прабаби! Днес те имат своето 
възраждане – бобът, приготвен в 
гърне, е повече от фантастичен 
на вкус! Именно в гърнето с пох-
лупака, което си купих на тръгване 
от поредния събор в Шипково, си 
готвя червен боб. 

Споделям и рецептата: слагам 
боба, зеленчуците и подправките 
в гювеча, сипвам вода в съотноше-

ние 1 към 4, добавям малко маз-
нина, червен пипер, много малко 
сол и захлупвам. Пускам фурната 
на силно, докато заври, после я 
намалявам и след два часа леко 
къкрене той е готов – водата се е 
изпарила и бобът е останал само 
на мазнинка. Тогава го сгъстявам с 
брашняна кашичка. Мога да го ос-
тавя да къкри на 100 градуса цяла 
нощ, но на мен идеята за готвене 
нощем изобщо не е приятна, за-
щото имам някаква непоносимост 
към миризмата на готвено. 

В сача пък, който си взех от 
Трявна, където бях по време на 
фестивала, готвя най-вече лете 
и то предимно зеленчуци – сла-
гам, примерно, в предварително 

намазан с мазнина сач, разрязан 
на две патладжан, две червени 
чушки, два разрязани наполови-
на картофа, две цели глави лук, 
два цели моркова, една тиквич-
ка и две по-едри гъби (те може 
и на хапки на се нарежат). Леко 
посолявам всичко и пак така леко 
напръсквам отгоре с вода. Пред-
варително съм загряла фурната 
на 70 гр. и после, след половин 
час, повишавам температурата 
до 150 гр. Пека така още половин 
час и изключвам печката, като 
оставям сача, достатъчно загрял, 
да довърши запичането на зелен-
чуците. Вкусът им е невероятен, 
опитайте!

Петра Ганчева


