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СГБ ИЗВОЮВА ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА 
ГЛУХИТЕ ХОРА В НОВАТА НАРЕДБА ЗА ТЕЛК
В новата Наредба за медицинска експертиза, приета на 

27 юли тази година, и публикувана в Държавен вестник на 
3 август 2018 година, се съдържат някои нови положения 
за подобряване на състоянието на глухите хора при оп-
ределяне на процентите, които повишават групата им за 
инвалидност.

Благодарение на усилията и на истински настоятелната 
работа на Съюза на глухите в България при обсъждане на 
текстовете на Наредбата,  в окончателния документ бяха 
увеличени процентите при освидетелстване на глухотата, 
което доведе до промяна в групата за инвалидност за ня-
кои категории глухи хора. 

Така например, повишена е вече групата за инвалид-
ност на глухи хора  с глухота над 90 децибела без увреж-
дане на говора. От ІІІ група,  те вече преминават във ІІ гру-
па  за инвалидност, след като процентът за инвалидност е 
повишен от 70 % на 75%.

 Също така е повишена и групата за инвалидност на глу-
хите хора с глухота  над 90 децибела  с увреждане или липса 
на говор – от  ІІ група, те вече придобиват І група за инвалид-
ност, след като и тук процентът е повишен от 80% на 91%.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 40 (1) от Устава на СГБ, Управителният 
съвет на Сдружение „Съюз на глухите в България” свиква Събрание на 
пълномощниците, което ще се проведе на 14 декември 2018 година от 10.00 часа 
в сградата на СГБ в гр. София, ул. „Денкоглу” № 12-14, при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на СГБ.
2. Избор на Управителен съвет на СГБ.
3. Избор на Председател на ЦКК.
4. Избор на ЦКК към СГБ.

Поканват се всички членове на Събранието на пълномощниците да вземат участие.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, и чл. 40 от Устава на СГБ, 
събранието ще се проведе в същия ден от 11.00 часа, на същото място и при 
същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

На 29 октомври тази година 
в Съюза на глухите в България се 
състоя работна среща за българ-
ското участие по международния 
проект „Pro HEAR” – „Подобряване 
на пригодността за заетост на хора 
със слухови увреждания” по евро-
пейската програма „Еразъм +”.

В международния проект „Pro 
HEAR” участват 6 организации  на 
глухи хора от 4 държави на Евро-
пейския съюза (ЕС). Продължител-
ността на проекта е две години и 
ще приключи през октомври 2019 
година.

В рамките на това време ще бъ-
дат изготвени четири платфор-
ми от всяка държава-участничка, 
които ще покажат добрите прак-
тики в международен план за мо-
тивация на хората с увреден слух 
при търсенето и намирането на 
подходяща заетост.

Съюзът на глухите в България 
подготвя една от най- важните 
платформи по този проект. А 
именно – подготовката на доку-
менти и връзка с работодатели-
те.

В работната среща, организи-
рана от СГБ, участваха и предста-
вители на организации на глухите 
в България, както и представи-

тели на държавни институции и 
организации от неправителстве-
ния сектор  у нас, които имат от-
ношение към този проблем – от 
Агенцията по заетостта, Аген-
цията за хората с увреждания и 
Националната агенция за профе-
сионално образование и обучение.

Всъщност, най-важното, което 
трябва да се отбележи още в начало-
то е, че България, в лицето на Съюза 
на глухите в България, изключително 
сериозно и отговорно работи по този 
международен проект.

„Pro HEAR” означава професио-
нализъм – тук и сега. Тъкмо профе-
сионализъм, тъкмо изключително 
интелигентно сътрудничество между 
институциите в България бе демон-
стрирано тук от организаторите на 
срещата от СГБ.

Целта на проекта е да бъдат 
представени и обобщени, а после  
използвани добрите практики на 
страните от ЕС за „Подобряване на 
пригодността за заетост на хора със 
слухови увреждания”.

След тази среща, усещането което 
остана е, че България има какво да 
даде на света! Много е.

Прочетете.
Продължава на стр. 3

Добрите практики на България за 
трудовата заетост на глухите хора

Шест десетилетия дейност за защита на чо-
вешки  права и достойнства в името на бурга-
ските хора с увреден слух и неуморни усилия за 
социално включване заслужават уважение.

Изминалите 60 години са жизнено важни за 
всички членове на районната организация на глу-
хите в Бургас. Това е внушително време на същест-
вуване, на изпълнени с много трудности и препят-
ствия, но и на много желания, мечти, трепети. Това 
са години на непрестанна дейност в името на хора-
та с увреден слух за достоен живот. Това са години, 
превърнали в история направеното от няколко по-
коления съюзни членове.

Юбилеят на районната организация на глухите  
в града бе значимо събитие за нечуващите хора в 

Бургаска област, защото носи в себе си забележи-
телната история на неуморната борба за осигуря-
ване на труд, на социална защита, на културни, ту-
ристически и спортни изяви, чрез които е осигурен 
пълноценен живот на нечуващите хора.

Продължава на стр. 2

60 години районна 
организация на глухите в Бургас

Абонирайте се 
за вашия вестник

ТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Абонаментната кампания ще продължи до

15. 12. 2018 година.

Абонирането става във всички
пощенски станции на страната и „Доби прес“.

Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
 Наредба през 2017 година Наредба през 2018 година

1.Тежкочуващи

Практическа глухота 
(от 65 до 90 децибела 
слухова загуба) - 60 %

2. Пълна глухота над 
90 децибела
 
а/ без увреждане на 
говора  - 70%
   
б/ с увреждане или 
липса на говор - 80 %

III група

III група

II група

1. Тежкочуващи

Практическа глухота 
(от 65 до 90 децибела 
слухова загуба) - 60 %

2.Пълна глухота над 
90 децибела

а/ без увреждане на 
говора - 75 %
 
б/ с увреждане или 
липса на говор - 91%

III група

II група

I група

 Това е несъмнен успех  на СГБ 
за по-добри права на глухите, за 
по-справедлива оценка на инва-
лидността, съпоставима със све-
товния здравен статут на глухите 
хора.

В същото време е необходимо 
да се отбележи, че напоследък 
имаме сигнали за допуснати греш-
ки при определяне на групата в 
някои ТЕЛК-ови решения на  наши 
членове. 

Призоваваме всеки, който е ус-
тановил такава грешка, да подгот-
ви документите си и да ги изпрати 
в Съюза на глухите в България. Ние 
ще съдействаме за справедливо 
решаване на всеки един случай.

Галина  Генчева
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Продължeние от стр. 1

Отдадохме заслужено признание за огромното дело 
в защита и отстояване правата и интересите на глухите 
хора през всичките тези години, като се събрахме в кул-
турния център „Морско казино”, за да отбележим тази 
изключителна годишнина. 

За всички беше удоволствие и чест гости на паметното ни 
тържество да бъдат Николай Нинов, председател на Съюза 
на глухите в България; Васил Панев, почетен председател на 
Съюза на глухите в България; Иван Карагьозов, регионален 
директор на центъра за психологически изследвания-Бур-
гас; Марионела Стоянова, председател на сдружение „Со-
циален център”-Бургас; Иван Червеняков, управител на „Тих 
труд” в града, а също и много съюзни членове, сред които и 
ветерани, активисти и верни чуващи приятели. 

По повод юбилея получихме много поздравителни ад-
реси, сред които тези на областния управител Вълчо Чо-
лаков; кмета на общината Димитър Николов и заместник 
кмета д-р Лорис Мануелян; председателя на регионална-
та организация на слепите Бинка Монева и др.

От името на ръководството  на СГБ Николай Нинов по-
дари специално изработен за юбилея плакет и огромен 
надпис върху фолио, който да поставим  на клуба на ор-
ганизацията. Получихме и кошница с цветя от кмета на 
Бургас. Цветя поднесе и г-н Червеняков. 

И като на всеки голям празник спазихме традицията 
да изпълним с мимика и жест химна на България, с кой-
то всеки един се чувства българин. А председателят на 
районната организация Евдалина Тодорова запозна при-
състващите и гостите с богатата история на бургаската 
организация на глухите и със забележителните дела на 
основателите й преди 60 години.

В края на празника самодейците към районната ор-
ганизация на глухите Мина Карагьозова и Мария Грудо-
ва поздравиха гостите и членовете с две изпълнения на 
песните „Сине, сине” и „Хоро”.

Благодарим на всички гости, които с присъствието си зас-
видетелстваха съпричастност към хората с увреден слух! 

Ние, днешните членове, се прекланяме пред основа-
телите и с гордост заявяваме, че районната организация 
е част от Съюза на глухите в България и желаем да пока-
жем, че можем да отстояваме и защитаваме правата на 
глухите хора!

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

60 години районна организация на глухите в Бургас

В СУ за УУС „Проф. д-р Ст. 
Белинов” в Пловдив седмица-
та протече под мотото „Децата, 
които четат, успяват!” Всеки ден 
имаше интересни мероприятия. 
Големите ученици се запозна-
ха с живота и творчеството на 
Елин Пелин, Елисавета Багряна 
и Блага Димитрова. Децата от 
първи и втори клас оцветяваха 
картинки и изработиха табла за 
любимите си приказки и герои. 
Най-интересно и оспорвано 
протече състезанието по право-
пис и краснопис в начален курс. 
Победителите бяха определени 
от комисия под председател-
ството на директорката Недялка 

Гарова. Всички участници полу-
чиха похвали и подаръци, а на 
най-добрите бяха връчени награ-
ди за първите три места.

Седмицата беше закрита с ли-
тературна изложба за учениците 
от различни възрасти. Бяха пока-
зани произведения, подбрани от 
богатия книжен фонд на училищ-
ната библиотека. Учениците с ув-
реден слух се убедиха, че книги-
те са най-добрите им приятели, 
че четенето им носи знания, като 
ги учи и им показва истинските 
ценности в живота.

Светлана Куденко

И тази година за пореден път районната орга-
низация на глухите от Русе взе участие в десетия 
юбилеен фестивал „Светът е за всички”, който се 
проведе на пети и шести ноември в „Канев център” 
на Русенския университет. Партньори по проекта 
за фестивала на организатора сдружение „Смело 
сърце” бяха сдруженията „Смелост“, „Регионална 
достъпност“, „Дунавско сияние“, всички членове на 
областния обществен съвет за социално включва-
не на хора с увреждания и екпертите от областната 
администрация в Русе. Той бе посветен на Диана 
Николова –инициатор на фестивала, която почина 
през тази година. Валентин Колев, заместник на 
областния управител, приветства организаторите 
и участниците във фестивала, като благодари за 
отправената покана да бъде част от откриването 
на събитието, както и на Русенския университет 
за предоставената зала. Той изрази увереност, че 
държавата ще продължи да правите необходими-
те и възможни стъпки, за да може всички хора да 
се чувстват равни, всички хора да имат своя шанс 
и всички да живеят по-уверено и спокойно. Не на 
последно място г-н Колев подчерта, че е убеден, че 
организациите и институциите, имащи отношение 
към проблемите на хората с увреждания ще рабо-
тят взаимно в името на това те да бъдат напълно 
равнопоставени с всички други хора и връчи поз-
дравителен адрес на организаторите от името на 
г-н Григоров, областен управител, в който се казва: 
„…Считам, че фестивалът „Светът е за всички” е по-
редното доказателство за волята и силата на духа! 
Не губете копнежа си за по-добър и пълноценен 

живот! Вие го можете! Вие го заслужавате!” Поз-
дравителен адрес беше връчен и от името на кмета 
на община Русе Пламен Стоилов.

Водещи на програмата бяха известните бате 
Енчо и Крисия. Те допринесоха много за настрое-
нието в залата. А нашата дългогодишна самодейка 
Мариана Маркова с песента, изпълнена с жест и 
мимика „Не ти ли стига?” направи силно впечатле-
ние и беше аплодирана многократно от публиката. 
Художничката с увреден слух Мирела Венциславо-
ва, член на районната ни организация за втори път 
се представи отлично с изложба на свои творби. И 
двете получиха грамоти за успешното си участие в 
юбилейното издание на фестивала. 

Стефка Тончева, координатор на РО-Русе

Успешно представяне на юбилейното 
издание „Светът е за всички”

КНИГАТА – ПРИЯТЕЛ НА ДЕЦАТА

От 22 до 26 октомври се проведе 
национална седмица на четенето
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Добрите практики на България за 
трудовата заетост на глухите хора

Продължeние от стр. 1

Срещата бе открита от председателя на Съюза на глу-
хите в България Николай Нинов.

Той благодари отзивчивостта на участващите и изтък-
на, че това е забележителен проект, който за първи път се 
осъществява  в България:

„Защото въпреки че  България е държава-членка на ЕС 
от много години, ние едва сега успяваме да се  реали-
зираме в такъв проект и то в сътрудничество с още три 
европейски държави, които активно работят в подкрепа 
на хората с увреден слух”, каза той.

В експозето, което председателят на СГБ направи и 
което бе изслушано със завиден интерес, се казваше 
между другото, че „Групата на хората с увреден слух 
е  особена и е по-изключителна. Защото тя обхваща 
хора, които няма как да провеждат нормалния диалог 
със заобикалящата ги среда. Те имат трудни предизви-
кателства, свързани с бариерите на слуховия дефицит 
или с пълната загуба на слуха. А особено, когато ста-
ва дума за реализацията на пазара на труда, предиз-
викателствата, бариерите и трудностите са много, и 
са огромни.  За съжаление, липсата на по-сериозна 
и солидна подкрепа продължава да се чувства.  Ето 
защо, за нас, от Съюза на глухите в България, участието 
и работата по този проект е една първа и прекрасна 
възможност да обменим опит с други държави. Но и 
да се изявим – даже и в рамките на днешния ден, ко-
гато провеждаме тази среща с отбрани представители 
от различни държавни институции и организации от 
неправителствения сектор, които се занимават с тази 
специфична група. Защото всички вие знаете по-добре, 
че има държави-членки на ЕС, които са по-напреднали 
и по-прогресивни. Но това не означава, че ние сме на 
опашката, както обикновено се говори. В конкретния 
случай можем да бъдем изненадани! Защото може 
и да се окаже, че България, специално в областта на 
подкрепата за глухите хора, е по-напред от тях! Тъй, че 
ако успеем да покажем това и да го докажем, ще бъде 
един много голям позитивен отзвук за България на ев-
ропейската сцена. Аз вярвам, че ние в България имаме 
какво да покажем и вярвам, че анализите и изследва-
нията, които ще се случат в следващо време, ще дока-
жат това. И от сърце ще се надявам на най-позитивен 
отзвук!”

Българският екип – от Съюза на глухите в България, 
който работи по международния проект „Pro HEAR” е в 
състав: ръководител - Николай Нинов; председател на 
Съюза на глухите в България, Росица Караджова, пред-
седател на Младежката организация при СГБ; Силвана 
Павлова, организатор по културна и масова дейност; 
Александър Добрев, IT специалист и Мая Георгиева, гла-
вен счетоводител на СГБ. 

Целите и задачите на проекта, а и на самата среща 
в този ден, обособи за участващите Силвана Павлова: 
„Най-хубавото днес е това, че  ние ще вземем опит по 
новия проект от всички институции в България, които 
работят по проблемите за реализацията на труда на хо-
рата с увреждания. Тази среща бе инициирана като до-
пълнителна среща за проекта. Нямахме я по план за тази 
година. Но решихме да я направим, за да се случи така, 
че нашият проект по платформата, която разработваме, 
да бъде първи! Да, първият, в който се съдържат най-до-
брите  предложения и практики, които съществуват у нас! 
Докладът ни, който ще изготвим, ще бъде публикуван 
като част от общата платформа на цялостния европейски 
проект „Pro HEAR”. Досега българският екип е участвал 
в две  международни срещи – в Полша и в Исландия. И 
въпреки настъпилите някои промени там в участващите 
организации, ние продължаваме напред. Третата между-
народна среща  ще бъде в България, в началото на де-
кември. Основното, което искаме, е да се повиши моти-
вацията на глухите хора да намерят своето място на паза-
ра на труда. И, разбира се, да им предоставим подкрепа 
с добрите практики, които ние изследваме. Всъщност, да 
им покажем какви умения трябва да има човек, когато 
търси своята работа, своето място и иска да се развива 
нататък.”

Българските практики за подобряване на пригодност-
та за заетост на хората с увреждания бяха представени на 
тази среща и от ръководителите  и главните инспектори 
от трите най-важни институции, свързани с трудовата за-
етост на хората с увреждания – Агенцията по заетостта, 
Агенцията за хората с увреждания и Националната аген-
ция за професионално образование и обучение.

Ивайло Асенов, главен директор „Европейски фондо-
ве и международни проекти” в Агенцията по заетостта, 
представи работата на дирекцията по „Програма  раз-
витие на човешките ресурси 2016-2018” с два проекта. 
Единият – с програми за обучение на лица до 27-годишна 
възраст и другият – за обучение на лица над 29 години. 
Приоритетна група за първи път тук са и лицата над 54 го-
дини. Периодът за назначаване на работа е с ангажимент 
от 12 месеца, а процентът за възнаграждение е 100% от 

минималния осигурителен доход за длъжността при съ-
ответния работодател.

Елена Каменова, главен експерт в Агенцията по зае-
тостта, представи възможностите, които бюрата по труда 
предлагат на хората с увреждания. В тази дейност е осо-
бено важно да има действителна регистрация на всеки 
нуждаещ се. Всъщност хората да са активната страна за 
устройване на заетост. Идеята е бюрата по труда и Аген-
цията по заетостта, като обществен посредник на пазара 
на труда, да предоставят индивидуално на всеки не само 
включване в заетост, но професионално ориентиране и 
мотивиране за включване в програми и проекти с раз-
лични специфични услуги към тях. Тя съобщи и това, че 
в момента по обществена поръчка се разработва елек-
тронна трудова борса, която задължително ще е достъп-
на и за лица с увреждания.

Стефка Захариева, главен експерт в дирекция „Инте-
грация на хора с увреждания” в Агенцията на хората с 
увреждания (АХУ), се спря на някои нови начинания и 
промени в програмите: „Знайно е, че програмите, които 
АХУ промотира, са най-евтини за държавата”, каза тя. „С 
най-малко средства ние осигуряваме най-голяма бройка 
работещи хора с увреждания, при най-добри условия. Но 
сега се стремим да увеличим средствата по тези проекти. 
Тогава във всеки екип може да се включи и глух човек или 
жестов преводач. В тази връзка ние работим и с НАПОО. 
Но всъщност очакваме приемането на новия Закон за хо-
рата с увреждания. Тогава пак ще говорим.

Аделина Борисова, главен експерт в НАПОО, разясни, 
че в момента се работи за актуализацията на държавните 
образователни стандарти. Което включва и професията 
жестомимичен преводач. И каза, че вече има утвърдена  
работна група в експертния съвет към Народното събра-
ние, която сега ще се допълни с нови експерти по пред-
ложение на Съюза на глухите в България.

Всъщност, поради дълбокото познаване на проблема 
всички глухи присъстващи взривиха пространството с въ-
проси. Не един и два. Първо, за морала при определяне 
на експертния състав. Но и за по-важни неща. Например 
за неизяснените приоритети по образователния стандарт 
-стандартът ли се прави първо и след това методиките 
или обратно – първо методиките, плановете и програми-
те за този стандарт. 

„Стандартът показва важните компетентности на чове-
ка, който е вече жестов преводач. Методиките са после.”, 
завърши Аделина Борисова.

Е, и това беше полезно за работата по проекта „Pro 
HEAR”.

Така полезно за „стиковане” на отговорностите. Да!
И за усъвършенстването на българските добри практи-

ки, които ние ще представим.
В крайна сметка, работата предстои. И това е хубаво. 

Защото предстоят и  много усилия от всички, с която хора-
та със слухова увреда трябва да бъдат запознати. 

За да имат нов начин на мислене по пътя си напред.
Йорданка Димитрова
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За пореден път конкурсът „Miss 
& Mister Deaf World, Europe and 
Asia”, въпреки трудностите и въз-
никналите проблеми, се проведе в 
„Златна Прага”, Чехия. Организатор 
на това доказало се през годините 
квалитетно международно съби-
тие бе г-н Жозеф Улхир, президент 
на конкурса още от създаването 
му. Заради случилите се неприятни 
събития около президента и здра-
вословното му състояние, споме-
натата дата за събитието юли 
месец 2018 г. бе отложена за 24 
септември. Тази година много от 
участниците бяха закупили само-
летни билети за юли месец и всички 
визи бяха готови, но след сигнал от 
Жозеф Улхир, че се отлага конкур-
сът, всички участници светкавично 
смениха или анулираха полетите. 
С пожелание за здраве и всичко да 
премине благополучно, с нетърпе-
ние дочакахме и този ден да дойде. 
Самото отлагане на събитието 
ни костваше страшно много сред-
ства и самата промяна на датата 
на провеждането се наложи отно-
во да се работи с посолствата за 
нови визи, но въпреки това, въпреки 
всичко, си вървеше по вода – дойде и 
този ден, където отново се събра-
ха млади и красиви участници, 20 
жени и 19 мъже от различни държа-
ви, жадни за приключение, жадни за 
нови приятелства и не на последно 
място, бяха жадни и да си заслужат 
приза Miss и Mister Deaf World! 

Участниците от България бяха 
Мис Тишина 2018 – Йорданка Бъгова 
и Мистър Тишина 2018 – Светослав 
Христов.

Организаторите отново се 
постарахме да направим междуна-
родното събитие мащабно, което 
да има широк медиен отзвук, за да 
може обществото да научава все 
повече за изявите на глухите пред-
ставители от цял свят. Така бе 
организирано Fashion show, в което 
дефилираха участниците с дизай-
нерски колекции, с официално вечер-
но облекло, а за финал и ефектен 
акцент на шоуто бе дефилето на 
техните културни традиции с на-
родни носии.

Както знаем за Miss &Mister Deaf 
World, кулминацията на конкурса е 
последната вечер, когато е финалът 
на събитието. Заключителната ве-
чер на тазгодишното издание на 
конкурса се проведе на 29 септември 
от 19,30 ч. в зала „Маяковска” на на-
ционалната къща Винохради. Според 
регламента на конкурса претенден-
тите преминаха през 5 кръга. В пър-
ви кръг те трябваше да дефилират 
със спортно облекло; във втория 
кръг – дефиле на народни носии; в 3-и 
кръг участваха само момичета, кои-
то имаха за задача да представят 
предварително подготвено изпълне-
ние (танц, пантомима или синхрон-
но пеене с жест), за да демонстри-
рат артистичните си качества; 4-и 
кръг бе дефилирането на плажните 
облекла и в последния, 5-и кръг,  учас-
тниците трябваше да дефилират с 
официално вечерно облекло.

Нашите участници достойно 
представиха България и в петте 
кръга на конкурса. В 3-я кръг, в кой-
то момичетата се изявяваха с ин-
дивидуални артистични изпълне-
ния, нашата мис Йорданка Бъгова, 
демонстрира своя талант на сце-
ната, като представи цигански 
танц, който бе подготвила със съ-
действието на Николай Серафимов, 

хореограф и ръководител на мюзик-
холен театър, Пловдив. 

На финалния, 5-и кръг всички учас-
тници бяха красиви и елегантни 
във вечерните официални облекла, 
с които се представиха. Нашата 
мис Йорданка Бъгова беше с дълга, 
леко обемна рокля в тъмносин цвят 
с дантела и мъниста, дело на дизай-
нера Стоян Радичев. Журито тази 
година безспорно отново бе строго 
с изискванията към участниците и 
въпреки силната конкуренция, обя-
виха победителите на конкурса. 

Това са:
Мис Свят 2018: Азия Уханани от 

Израел; 1-а подгласничка бе Сонг 
Джутатип Шритамронг Ват от 
Тайланд; 2-а подгласничка отново 

е от Беларус – Людмила Крауцова 
(припомняме, че миналата годи-
на беше Инна Демидова също от 
Беларус).

Мистър Свят 2018: Ян Емер от 
Чехия.

Мис Европа 2018: Андреа Мария 

Щингачи от Румъния.
Мистър Европа 2018: Йосип 

Смокина, Хърватия.
Мис Азия 2018: Ништха Дудежа – 

Индия.
Мистър Азия 2018 е Мани Гулати  

отново от Индия.

Мис и Мистър Глухи Свят 2018, отново се доказаха за своята сила в организацията
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Въпреки, че нашите участници 
не се класираха на никое от тези 
престижни места, ние се гордеем с 
тяхното достойно представяне на 
България по време на конкурса и це-
лия престой в Прага. 

Цитирам няколко думи на 

Йорданка Бъгова без редакторска 
намеса, тъй като тази година не 
присъствах на това събитие и й да-
дох думата да разкаже за нейното 
приключение в Прага: 

„Щастлива съм, че реших и за-
минах за този престижен конкурс 

в Прага, аз съм на 17 години и това 
беше трудно решение за мен и мо-
ите родители, защото трябваше 
да замина без придружител, само с 
партньора ми Светослав Христов, 
изпитвах известно притеснение, но 
въпреки това, аз преживях много 
вълнуващи и запомнящи се мигове! 

Първите дни се опознавахме с 
всичките участници на конкурса, 
заедно с тях посетихме различ-
ни културни забележителности в 
Прага, имахме време за нови при-
ятелства и контакти. Въпреки, 
че всеки се стремеше към победа, 
между нас нямаше никаква завист 
и чувство за надмощие. На следва-
щият ден започнаха тренировките, 
близо 4 дена тренировка и подго-
товка за самия финал, дните бяха 
доста натоварващи, но и много 
полезни за нашето представяне. 
Организацията беше на ниво – раз-
дадоха ни различни ежедневни то-
алети за престоя, имаше широк 
медиен отзвук и пресконференция; 
ден преди финала  беше и обучение-
то как да дефилираме правилно. 
Така настъпи и денят на финала... 
Имаше много гримьори, фризьори и 
хора, които да ни помагат с труд-
ностите при обличането на на-
родните носии и официални рокли. 
Залата „Маяковска” бе страхотна 
и самата об становка – тържестве-
на, с лукс и елегантност. Не усетих 
дори кога дойде краят на финална-
та вечер и въпреки, че не се класи-

рахме, аз дадох всичко от себе си, за 
да представя достойно страната 
ни. Много вълнуваща бе последна-
та вечер, тогава всички знаехме, че 
това е прощалната ни вечер, има-
ше веселие, плач, смях, коментира-
не на забавни случки, дори и спънки 
по време на финала.

Обещахме си да останем прияте-
ли въпреки разстоянието, което ни 
разделя и да поддържаме връзка по-
между си,пожелахме си и нови сре-
щи.

Тук е мястото за финал да бла-
годаря на всички, които ме под-
крепиха, най-вече на г-н Николай 
Нинов, председател на СГБ и Катрин 
Николова за бързата реакция и ор-
ганизация при пристигането ни в 
Прага, въпреки усложненията! 

Пожелавам на всеки да преживее 
тези вълнуващи моменти!”

Тази година за последно се орга-
низира този конкурс в Чехия. Мис и 
Мистър Глухи Свят 2019 година ще 
се проведе от 12 до 22 юли в Южна 
Африка, Мпумаланга. 

Който има интерес и желание 
да участва в Мис и Мистър Тишина 
България и да преживее невероят-
ните емоции като Йорданка Бъгова 
и Светослав Христов, може да на-
мери необходимата информация 
в съответните районни организа-
ции. 

От мое име, искам да благодаря 
на участниците за чудесното и до-
стойно представяне и най-вече на 
родителите на Йорданка Бъгова – 
Мария и Таньо Бъгови за тяхното 
съгласие да допуснат непълнолет-
ната им дъщеря да участва в този 
престижен конкурс!

Пожелавам на Жозеф Улхир да 
има крепко здраве и сили, да продъл-
жава да организира това прекрасно 
и престижно събитие!

Пожелавам успех и на тези, които 
ще участват следващата година 
в конкурса Мис и Мистър „Тишина” 
България 2019 година!  

Катрин Николова, 
мениджър, „Miss & Mister Deaf 

World, Europe and Asia”
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Мис и Мистър Глухи Свят 2018, отново се доказаха за своята сила в организацията

За предстоящата юбилейна година от съз-
даването на конкурса „Miss & Mister Deaf World, 
Europe and Asia” ви представяме мемориална 
книга със снимкови материали през годините 
от 2001 г. до 2017 г. Който желае да бъде част 
от историята на конкурса, може да си закупи 
книгата, която в 200 страници включва 1300 
снимки и много интересни статии,  само на 
цена от 75 евро.

За въпроси или поръчки, се свържете с 
Катрин Николова 

по имейл: katrin.hadzhitcinova@gmail.com



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА666 19 ноември 201819 ноември 201819 ноември 2018Социална политикаСоциална политикаСоциална политикаСоциална политикаСоциална политикаСоциална политика

260 млн. лв. е бюджетът за комплексни 
социални услуги за 2019 г. или с 30 млн. 
лв. повече от сегашния, заяви по време на 
посещението си в комплекса за социални 
услуги „Св. Георги” в Пловдив заместник 
министърът на труда и социалната поли-
тика Зорница Русинова. Парите ще се раз-
пределят по нов принцип, като държавата 
няма да финансира директно центровете, 
а ще плаща за конкретни дейности: „Ние 
няма да финансираме място – ще финан-
сираме хората, услугите и дейностите, 
които са необходими за тях и по този на-
чин ще оптимизираме ресурса. Самият 
факт, че община Пловдив в последните го-
дини вече има пет създадени комплекса, 
говори, че комплексното обединяване на 
услугите е много по-рационален подход 
и дава възможност ресурсите да отиват 
пряко за хората”, каза още Русинова. Този 
комплекс е пример и заради това, че в 
него функционират осем социални услу-
ги както за хората от общността, така и за 
постоянно настанените в него възрастни с 
увреждания и такива с деменции. В цен-
търа се съчетават различни дейност: от 
рехабилитация и трудотерапия до джудо, 
боулинг и голф. „Целият комплекс дава 
набор от всички услуги, които са необхо-
дими и много по-оптимално използване 

на предоставените ресурси.” афишира 
тя. Очаква се такъв тип дейности много 
по-лесно да се организират като финан-
сиране, когато с новия закон през 2020 г. 
бъде изготвена карта на услугите и раз-
пределението им в отделните региони 
на страната. „Когато на национално ниво 
има предварително създадена карта на 
услугите, ресурсът ще е много по-опти-

мален. Така ние ще сме сигурни, че няма 
да остават бели петна в държавата, които 
зависят от местната инициатива на ня-
кой кмет. Другото нещо по отношение на 
новостите в закона е, че чрез такъв тип 
комплексно обслужване ще може малки 
населени места или общини на принципа 
на споделените услуги да се възползват от 
това, което община Пловдив е направила 

и ще могат съвместно да предоставят та-
кива” обясни Русинова. 

От 265 общини в България, в 218 има 
разкрити услуги, които са държавно деле-
гирана дейност. 47 общини не предлагат 
такива, каза министърът на труда и соци-
алната политика Бисер Петков по време 
на семинар за представяне на новия закон 
за социалните услуги, който вече е публи-
куван за обществено обсъждане. 

По данни на Агенцията за социално 
подпомагане към края на месец септем-
ври има 1811 социални услуги, предос-
тавяни от 864 доставчици. „Това са услуги 
както за деца, така и за възрастни. Въпре-
ки големия им брой, един от проблемите, 
който констатирахме е, че все още има за-
труднен достъп, главно поради неравно-
мерното им разпределение на територия-
та на страната”, добави още министърът. 
В текстовете на закона са дефинирани два 
основни вида социални услуги – общодос-
тъпни и специализирани, в следните насо-
ки: информиране и консултиране; застъп-
ничество и посредничество; общностна 
работа; терапия и рехабилитация; обуче-
ние за придобиване на умения; подкрепа 
за придобиване на трудови умения; днев-
на грижа; резидентна грижа; осигуряване 
на подслон; асистентска подкрепа.

Мой колега онази  вечер ми изпрати линк 
към новина в някакъв български здравен 
портал, в която се разказваше за българ-

ски биолог, възвърнал слуха на майка си с измис-
лено от него самия лекарство. И ме попита с дъл-
боко стаена надежда: Дали да го купя? 

В обширната статия се разказваше как Румен 
Каменов, който бил експерт по молекулярна би-
ология и професор, изведнъж постигнал фено-
менален успех в лечението на 14 000 души, по-
ради което е предложен за Нобелова награда. 
С измисленото от него лекарство успял само за 
28 дни да върне изцяло почти загубения слух на 
майка си. Имаше и снимка на вълшебния ели-
ксир, едно малко шишенце с етикет надписан 
на латиница „Biostenix Sensi Oil”.

Докато четях и препрочитах „новината” и 
безкрайните хвалебствия на тези, които са из-
ползвали чудодейните капчици течност и са 
възвърнали слуха си, нещо започна да ме глож-
ди отвътре. Подразниха ме не само изкуствено 
изглеждащите на снимките хора, които никак не 
приличаха на българи, но и безапелационните 
изречения в текста, с които се заклеймяваха 
като напълно излишни и дори вредни слуховите 
апарати, с които много българи с частично увре-
ден слух могат да чуват отново. А сега си пред-
ставете как всичките тези концерни и фирми, 
произвеждащи слухови апарати биха допусна-
ли да се появи на пазара някакво миниатюрно 
шишенце, което прави скъпите им джаджи на-
пълно безполезни!

Точно тези мисли ме накараха на другия ден 

да се поровя в интернет и да потърся с гугъл 
някаква информация за въпросния професор 
Румен Каменов. Но не би – както и да изписвах 
имената, с или без титлата „професор”, нищо 
не намирах. Попаднах обаче на публикация в 
българското онлайн издание e-vestnik, в което 
журналистът Георги Николов също като мен си 
направил труда да потърси въпросния „про-
фесор”. И установил, че снимката му се нами-
ра в няколко сайтове с така наречените „stock 

photos” (снимки, които се продават в интернет), 
като под тях пишело: „Бизнес успех. Портрет на 
хубав, изпитващ удоволствие щастлив бизнес-
мен, който гледа в теб. Продава се за 21 долара, 
може и за 7, според размера в пиксели.” В две 
от страниците с абсолютно еднаквите снимки 
– едната на унгарски, а другата на полски, ис-
торията е пак така абсолютно еднаква, като в 
Унгария „професорът” се казва Рихард Хайду, 
а в Полша – Ромуалд Косински… Който излеку-
вал с еликсира в същото това шишенце първо 
загубения слух на майка си, а след това върнал 
слуха на още 14 000 души и бил предложен за 
постижението си за Нобелова награда! Цената 
на еликсирчето, оказва се, е еднаква – за пол-
ския пазар е 137 злоти, тоест 63 лева по курса, а 
във форинти е пак толкова… „И какво излиза, за-
вършва колегата Николов. – Правиш сайт, купу-
ваш снимка на „изпитващ удоволствие щастлив 
бизнесмен, който те гледа”, кръщаваш го Румен 
Каменов, даваш му и титла, правиш го открива-
тел на лекарство, което премахва за по-малко 
от месец глухотата на 100% и най-отдолу слагаш 
офертата да си поръчаш лекарството, струва 
едва 67 лева. А какво има в този чудодеен илач? 
Със сигурност не е отровно. Описват го като 

смес от растителни извлеци с полезни масла. Но 
най-вероятно е някаква смес, която не струва и 
1 лев с опаковката…”

Тъй, че внимавайте с рекламите на разни 
вълшебни и чудодейни лекарства, лекуващи 
какво ли не – от сърце, бъбреци, черен дроб, та 
до слух и увредени стави…

Страницата подготви Петра Ганчева

30 млн. лв. повече догодина за социални услуги

Според публикуваната таблица 
в интернет, сегашната минимал-
на пенсия от 207,43 лв. от 1 юли 
2019 г. става 219,43 лв. (чл. 68, ал. 
1 от Кодекса за социално осигуря-
ване - КСО).

Социалната пенсия, която сега 
е 125,58 лв. от 1 юли става 132,74 
лв. (чл. 100 от КСО, увеличение с 
5,7%).

Спира се нарастването на те-
жестта на стажа до 1,2 – сега 
размерът на пенсията за осигу-
рителен стаж и възраст се опре-
деля, като доходът, от който се 
изчислява пенсията, се умножи с 

процент за всяка година осигури-
телен стаж и съответната пропор-
ционална част от този процент за 
месеците осигурителен стаж. До 
31 декември 2016 г. този процент 
е със стойност 1,1. След тази дата 
той нараства от първо число на 
всяка следваща календарна го-
дина с процент, равен или по-го-
лям от процента, определен по 
правилото на чл. 100, ал. 1 от 
КСО до достигане на стойност 1,5. 
С промяна в чл. 70, ал. 1 на КСО, 
размерът на пенсията за осигури-
телен стаж и възраст се определя, 
като доходът, от който се изчис-
лява пенсията, се умножи с про-
цент 1,2 за всяка година осигури-
телен стаж и съответната пропор-
ционална част от този процент за 
месеците осигурителен стаж.

От пенсионната формула от-
падат годините от 1997 до 1999 
г. – сега, за пенсиите, отпуснати 
с начална дата след 31 декември 
2018 г., индивидуалният коефи-
циент се изчислява от осигурител-
ния доход на лицето за периодите 
след 31 декември 1996 г. до да-

тата на отпускане на пенсията. С 
промяната в чл. 70, ал. 8 на КСО, 
за пенсиите, отпуснати с начална 
дата след 31 декември 2018 г., 
индивидуалният коефициент се 
изчислява от осигурителния до-
ход на лицето за периодите след 
31 декември 1999 г. до датата на 
отпускане на пенсията.

Средната пенсия за 2019 г. ска-
ча с 22 лева (увеличение с 5,7% 
според чл. 100 от КСО). 

Таванът на пенсиите от 1 януа-
ри 2019 г. се запазва на 910 лева, 
а от 1 юли се увеличава до 1200 
лева. Мярката се отнася за всички 
пенсии без оглед на момента на 
отпускането (параграф 6, ал. 1 от 
преходните и заключителни раз-
поредби на КСО).

Увеличават се годините за пен-
сиониране – през 2019 г. необхо-
димите условия за пенсиониране 
при трета категория труд са 61 го-
дини и 4 месеца навършена въз-
раст и 35 години и 8 месеца осигу-
рителен стаж за жените и 64 г. и 2 
м. навършена възраст и 38 г. 8 м. 
осигурителен стаж за мъжете.

Какво променят в пенсиите?

Внимание: измама!
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Цветето е карамфил. На него е кръсте-
на Карамфила Кацарова, Фифа, както сме 
свикнали да я наричаме. Тази година е юби-
лейна за нея. Няма да споменавам годините  
й, но ще кажа, че е в трета младост – трета, 
но все пак младост, защото е с младо сърце и 
младежки дух.

Родена е през ноември, зодията й е силна  - 
Скорпион. Родените под този знак са красиви 
личности, с голяма вътрешна сила, емоционал-
ни. Приляга й. Познаваме я като упорита, ам-
бициозна, силна, дори в моменти, когато й е 
трудно. Върви напред, въпреки че понякога се 
боричка с възникнал проблем.  

Години наред Карамфила работи всеотдайно 
в Съюза на глухите в България, за да е полезна 
на хората. Безрезервно се раздаваше и в изку-
ството – артистична, чаровна. Години наред ре-
цитираше, пееше, превъплъщаваше се в роли, 
дори я наричахме нашата Татяна Лолова…  

„На този свят дойдох жена” –  любимото 
стихотворение на Фифа с автор Блага Димитро-
ва. С жар го рецитираше  с глас и жестов език 
на сцената по време на фестивали, концерти и 
какви ли още не изяви на  състава „Фамилия М” 
към софийската организация, в който дълги го-
дини участва и като рецитатор, и като певица. 

„Как годините минават, няма начин да ги 
спрем”… И не можем. Но с всяка изминала го-
дина ставаме по-мъдри. Не е важен броят им,  
пък и нежният пол – жените, не обичат да им 
се припомнят. Но в ден рожден обръщат по-
глед назад, спомнят си различните периоди от 
живота си, пълен с мечти, желания, цели – осъ-
ществени (може би не всички). Но спомените 
дават кураж и сила, стимулират, за да продъл-
жиш напред. Така е и с Карамфила. Никога не 
губи желанието си да постигне нещо, колкото и 
трудно да е то. Защото това е смисълът на жи-
вота й, който е посветила изцяло на децата си, 
на внучките си, на близките си... 

Честит юбилей, Фифче! Когато толкова све-
щички, колкото години е юбилеят ти, пламтят 
магически на юбилейната торта и близките 
ти са около теб, кажи си: „Животът е прекра-
сен!”. Имаш най-голямото богатство на све-
та -  сърцата и обичта на любимите си хора. 
Имаш здраве, дори понякога да „куца”, имаш 
безброй спомени и най-вече хъс за още много 
вдъхновяващи начинания. 

Наздраве! Поднасяме ти  в празничния ден 
„Една българска роза…”!

Мария Михайлова и приятели

На 31 октомври група от районната организация на 
глухите в Хасково присъства на конференцията по проект 
„Достъп до наследство”, „Пътеки за достъпен туризъм”, 
която се състоя в читалище „Обединение”  в Кърджали.   
Проектът се финансира по програма за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция - България 2014-2020. 
В групата, която взе участие в конференцията, заедно с 
представителите на районната организация на глухите с 
координатор Дора Христозова, бе включена и  територи-
алната координаторка на Асоциацията на родителите на 
деца с увреден слух.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регио-
нално развитие  и националните фондове на участващите  
в програмата ИНТЕРРЕГ страни. Партньори от Република 
България са Съюзът на инвалидите  в България, сдруже-
ние „Екосвят-Родопи”, сдружение „Регионален младежки 
парламент”-Кърджали и „Местна агенция за икономиче-
ско развитие”-Разлог. Партньори от Република Гърция са 
Национален парк за Родопа планина, Национална кон-
федерация на хората с увреждания, Регионален фонд 
за развитие на Централна Македония, община Волви и 
Технологичен образователен институт на Централна Ма-
кедония.

Гост от община Кърджали на територията на която се 
проведе конференцията, бе  Веселина Тихомирова, за-
местник кмет. Тя откри конференцията с приветствие към  
гостите и участниците от България и  Гърция.

По-късно се премина към разясняване на широкия 

кръг от цели на програмата ИНТЕРРЕГ. По своето съще-
ство тя е за междурегионално сътрудничество и инстру-
мент за прилагане на кохезионната политика (политика 
на сближаване, бел. ред.) на Европейския съюз – страте-
гия за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономи-
ка, създаваща високи равнища на заетост, производител-
ност и социално сближаване.

Представянето на проекта бе следващата дейност на 
конференцията. Приоритетната ос на проекта е устойчив 
и приспособим към климата трансграничен регион, а те-
матичният приоритет на проекта е съхраняване и опазва-
не на околната среда и насърчаване на ресурсната ефек-
тивност. Инвестиционният му приоритет е създаване, 
опазване и популяризиране на природното и културно 
наследство, с цел  то да е достъпно за хората с уврежда-
ния.

Беше отделено време за дискусия  на очакваните ре-
зултати. Постави се въпросът за предвидените по проекта 
информационни центрове към обектите от природното и 
културно наследство; провеждане на обучение на част от 
персонала им на жестов език. По този начин тези обекти 
ще станат по-достъпни и разбираеми не само за хората с 
двигателни проблеми, но и за хората с увреден слух.

На финала на конференцията всички участващи посе-
тиха регионалния исторически музей в града. Това бе му-
зей с много добра експозиция, добре поддържана сграда 
и много отзивчив и компетентен персонал!

Маргарита Джонгова

С жестов език по проект „Пътеки за достъпен туризъм”

ЮБИЛЯРКА

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

С име на цвете

Сценката „Съседките” - Карамфила 
(вляво) с Любчето и Миряна

Откриване на ХVII-та лятна 
олимпиада на глухите в София с 
песента „Една българска роза“, 

Карамфила е в светлосиньо.

На 23 октомври в сградата „Ван 
Маерлант” в Брюксел, Белгия, се про-
веде публично изслушване относно 
„Новата многогодишна финансова 
рамка (МФР) и политиката на сбли-
жаване: Как да се използват по-добре 
средствата на ЕС за хора с увреж-
дания в новата финансова рамка”. 
Целта на събитието беше да разгледа 
промените за наличните средства за 
включването на лица с увреждания 
в новата МФР и политиката на сбл и-
жаване. Въз основа на представяне-
то на добри практики, участниците 
направиха анализ на свършено и 
несвършеното от предишната МФР 
и дадоха препоръки за бъдещата 
работа. Събитието бе организирано 
от изследователската група на Евро-
пейския икономически и социален 
комитет (ЕИСК) относно правата на 
хората с увреждания. Целта на съби-
тието беше да разгледа промените 
за наличните средства за включване 
на лица с увреждания в новата МФР 
политика на сближаване. Политика-
та на сближаване се занимава с ико-
номическите и социалните различия 

между регионите на ЕС и неравнопос-
тавеността сред хората и спомага за 
укрепване на чувството за европей-
ско гражданство.

След изслушването ЕИСК излезе 
със становище, в което се казва, че 
„политиката на сближаване е клю-
чов елемент от бъдещето на Европа, 
който гарантира достатъчни ресур-
си и подходяща реформа. Поради 
това ЕИСК отхвърля предложението 
на комисията да се намали бюдже-
тът на политиката на сближаване за 
следващия програмен период (2021-
2027 г.). Във времена на нарастващи 
несъответствия между регионите на 
ЕС и увеличаване на скептицизма на 
ЕС, намаляването на бюджета ще 
изпрати погрешен сигнал на евро-
пейците. Държавите-членки трябва 
да намерят решения за запазване 
на бюджета на същото ниво, каквото 
е сега (към стойностите за 2020 г.), а 
също и за увеличаване на бюджета 
за териториално сътрудничество и 
подкрепа за прилагането на тран-
сграничния механизъм.” Комитетът 
подчертава положителното въз-

действие на политиката на сближа-
ване чрез примери на многобройни 
случаи на инвестиции, генериращи 
растеж в проекти. В становището си 
ЕИСК изразява също съжалението си, 
че новият правилник не предвижда 
единен набор от правила за всички 
фондове: „Новите регламенти за по-
литиката на сближаване следва да 
бъдат приведени в съответствие с но-
вата стратегия „Европа 2020”, а също 
и да се стремят към изпълнението на 
целите за устойчиво развитие и на ев-
ропейския стълб на социалните пра-
ва, като въведат изцяло Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреж-
дания (UNCRPD).”

По отношение на предложените 
реформи, ЕИСК отхвърля предложе-
нията за макроикономическа услов-
ност, правилото за освобождаване 
от бюджета и намаляването на про-
центите на съфинансиране, тъй като 
биха могли да навредят на инвести-
циите. Необходима е по-голяма гъв-
кавост, за да се отговори на специ-
фичните обстоятелства в различните 
европейски региони. По-конкретно, 

областите със структурни и постоянни 
недостатъци (острови, планински ре-
гиони, трансгранични региони и т.н.) 
следва да се ползват от по-високи 
нива на съфинансиране.

По отношение на европейското 
териториално сътрудничество, в ста-
новището си ЕИСК предлага да се за-
сили участието на младите хора чрез 
специфични програми за мобилност; 
предоставяне на приоритет за нама-
ляването на цифровото разделение, 
като се включат цифрови трансфор-
мации и подобрения в уменията в 
архитектурата на всички програми 
за ЕТС; включване на гражданската 
защита за смекчаване на основните 
рискове като приоритет.

Според становището на ЕИСК, Ев-
ропейският кодекс за поведение за 
партньорство следва да бъде изця-
ло спазен на всички равнища и да 
бъде засилен със силни гаранции и 
мерки за гарантиране на пълното му 
прилагане. Затова  комитетът препо-
ръчва да се създаде Европейски фо-
рум за сближаване на гражданското 
общество, който да структурира учас-

тието на организациите на граждан-
ското общество на равнище ЕС в про-
цеса на мониторинг на прилагането 
на политиката на сближаване.

Накрая, ЕИСК препоръчва да се въ-
веде по-ефективна информационна 
стратегия относно проектите, финан-
сирани от ЕС, които трябва да бъдат 
по-добре съобщени, за да се повиши 
обществената осведомеността в тази 
насока.

Припомням, че Европейският 
икономически и социален коми-
тет (ЕИСК) е консултативен орган на 
ЕС, включващ представители на ор-
ганизации на работници и работода-
тели и други заинтересовани групи, 
който издава официално мнение по 
законодателните предложения на ЕС, 
а също и становища по въпроси на ЕС, 
Европейската комисия, Съвета на ЕС и 
Европейския парламент, като по този 
начин действа като мост между ин-
ституциите на ЕС, вземащи решения, 
и гражданите на ЕС.

Публикацията подготви Петра 
Ганчева по материали от ЕИСК

Публично изслушване относно политиката на сближаване в ЕС
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Отговор от бр. 18

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

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Парниково цвете с едри бели цветове. 2. Най-голямото сухопътно животно. 
3. Обширно помещение в сграда. 4. Наша филмова и театрална артистка 
(1938-2000) - „Крадецът на праскови”. 5. Село във Врачански окръг, община 
Кнежа. 6. Вид доброкачествено арабско кафе. 7. Връх в източната част на 
Врачанска планина. 8. Град в северна Франция, родно място на Робеспиер. 
9. Наш граничен контролно-пропусквателен пункт на българо-сръбската 
граница. 10. Река в САЩ и Мексико. 11. Марка руски зърнокомбайни. 12. 
Катарама. 13. Подслон, помещение за вагони, трамваи, коли и др.

Съставила: Василка Кирова

КРЪГОСЛОВИЦА

ЗДРАВЕ

Точно както гардеробът ни 
се променя с идването на зи-
мата и ниските температури, 
така трябва да променим и 
начина на хранене, зада можем 
успешно да противодействаме 
на „страничните ефекти” от 
зимните месеци.

Повече риба 
за витамин D
По-малкото слънчеви дни 

означават, че в тялото на човек 
попада по-малко количество 
витамин D. Ето защо е хубаво да 
си набавим това ценно храни-
телно вещество и през зимата. 
Добър източник на витамин D 
е сьомгата. За този витамин се 
знае, че играе роля в укрепва-
нето на имунната система и че 
се свързва с подобрено настро-
ение. В сьомгата пък се съдър-
жат също така омега-3 мастни 
киселини, които са полезни за 
сърцето и психическото здра-
ве. Лесен начин да си набавим 
витамин D през зимата е, като 
закусваме зърнени култури с 
растително мляко, а за вечеря 
поне два пъти седмично хапва-
ме риба.

Плодове и зеленчуци 
от дъгата
Кой е най-добрият хранителен 

навик не само през зимата, но и 
по принцип? Големият прием на 
разнообразни плодове и зелен-
чуци, разбира се! За да поддър-
жаме тялото си здраво и да не 
боледуваме през зимата, трябва 
да хапваме плодове и зеленчуци 
от дъгата, а именно – оцветени в 
различни цветове. По този начин 
ще си гарантираме консумацията 

Зимата идва – как да се храним 
по-здравословно в този сезон?

на многобройни полезни храни-
телни вещества.

Повече храни, 
богати на витамин С
Стара истина е, че този вита-

мин е най-големият враг на гри-
па и простудата поради силното 
си имуностимулиращо действие. 
Всекидневният прием на вита-
мин С е много важен, тъй като 
тялото ни не успява да го съхра-
нява. Сокът от цитруси, най-вече 
този от портокал и грейпфрут, 
подпомага имунната система и й 
съдейства в борбата срещу виру-
сите.

Да се погрижим 
и за червата си
Знаете ли, че червата съдър-

жат повече имунни клетки, от-
колкото цялата останала част от 
тялото? Като поддържаме черва-
та си здрави, консумирайки хра-
ни, богати на добри бактерии, за-
щитаваме чревната флора срещу 
болестотворни микроорганизми 
и подобряваме имунната систе-

ма. Затова е добре някои дни от 
седмицата да закусваме с кисело 
мляко и овесени ядки и да ядем 
кисело зеле вечерта.

Да заредим 
тялото си със серотонин
През зимата много хора стра-

дат от депресия. Отчасти това се 
дължи на по-кратките светли ча-
сове от денонощието и ниските 
температури. За да се предпазим 
от зимната депресия, трябва да 
оптимизираме производството 
на серотонин (хормон на щас-
тието). Източник на серотонин е 

триптофанът - аминокиселина, 
която е градивен елемент за се-
ротонина. Той се съдържа в риба 
тон, тофу, спанак, черен боб, зеле 
и в храни, богати на полезни въ-
глехидрати.

По-добър имунитет
За да се предпазим от вируси 

и бактерии през студените ме-
сеци, трябва да подсилим имун-
ната система. Освен с познати-
те билки, чайове и природни 
лекарство, може да опитаме и 
със сокове. Освен че пречистват 
тялото от токсини, соковете са 

коктейл от витамини и минера-
ли, които не само че подхран-
ват организма, но и го зареждат 
с енергия. Най-подходяща за 
такива сокове е комбинацията 
от ябълка, морков и портокал, 
която дава възможност да из-
влечем най-доброто от храни-
телната им стойност. Получава 
се сок, който е богат на калий, 
витамини А, С, В6 и на фолиева 
киселина.

По материали
 от интернет подготви 

Петра Ганчева

Нов метод за лечение на средно ухо
Нов метод за реконструиране 

на костици в ухото със специален 
цимент приложиха лекарите в кли-
никата по оториноларингология на 
УМБАЛ „Св. Марина” във Варна. 
„Този метод позволява принципно 
нов тип реконструкция на костици-
те вътре в средното ухо. Те са общо 
3, като най-голямата от тях е 6 мм, 
най-малката около 3 мм, а теглото 
им е от порядъка на 7 микрограма”, 
обясни доц. д-р Николай Сапунджи-
ев, хирург в клиниката. Според него 
новият метод има редица предим-
ства. При стандартната процедура 
до момента при наличие на увреда 
на слухова костица, тя се отстраня-
ва и се слага протеза. Новият метод 
може да се използва при пациенти 
на всякаква възраст, допълва още 
доц. Сапунджиев.

Има много високотехнологични 
протези от титан, злато и други мате-
риали, които са доказани във време-
то, но все пак те представляват чуждо 
тяло. А новият високотехнологичен 
материал позволява микрокостицата 
да не се отстранява и частите й да се 
използват. Един вид тя се „гипсира”, 
докато оздравее. Мащабът е много 
малък, защото това са най-малките 
костици в човешкото тяло, а отговор-
ността е много голяма, защото става 
дума за сетивен орган. Материалът 
има много специфични характерис-
тики, които позволяват употребата в 
ухо и относително бързо дава меха-
нична стабилност – в рамките на 4-5 
мин. Новият метод се прилага при 
редица състояния и заболявания. 
Трите костици в ухото, които правят 
една верига, по която се предава 

звукът, могат да бъдат нарушени от 
много фактори - след травми на гла-
вата, при възпалителни заболявания 
в областта на ухото, които могат да ги 
разрушат, при отосклероза, при па-
циенти с остеогенезис имперфекта, 
при което заболяване молекулата на 
колагена е видоизменена в резултат 
на генетичен дефект.

Установено е, че при този метод 
слухът се възстановява по-добре, 
пациентът не усеща световъртеж 
след интервенцията, а крайният ре-
зултат, измерен след около месец, 
показва преимуществата на този 
нов материал.

По данни от Clinica.bg подготви 
Петра Ганчева


