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

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ 
ОКОНЧАТЕЛНО НОВИТЕ ЗАКОНИ 

На 5 декември т. г. парламентът прие окончателно на 
второ четене новия ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

 Според текстовете в новия закон се въвежда нова ин-
дивидуална оценка на потребностите, която е комплекс-
на. Тя ще се изготвя от специализиран отдел в дирекци-
ите „Социално подпомагане” към Агенцията за социално 
подпомагане. За да се изготви оценката, човекът с увреж-
дане ще подава заявление, формуляр за самооценка, 
както и медицински документи или ТЕЛК. Индивидуал-
ната оценка ще се изготвя въз основа на информация за 
самооценката на човека с увреждане, здравословното 
му състояние, конкретните затруднения и мобилността 
му. Хората с трайни увреждания съобразно индивиду-
алната оценка имат право на: осигуряване на помощни 
средства, приспособления, съоръжения и медицински 
изделия покупка и/или приспособяване на лично мотор-
но средство; приспособяване на жилище месечна финан-
сова подкрепа социални услуги лична помощ; рехабили-
тация – медицинска, професионална, социална, трудова, 
психологическа. 

Със ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ се въвеждат 
квоти за наемане на хора с увреждания: работодатели 
с 50 до 99 служители - 1 лице с трайни увреждани, а тези 
със и над 100 - 2% от средносписъчния състав. 

Въвежда се нов вид финансова подкрепа, която ще 
се изплаща от 1 януари 2019 г.: 

- от 50 до 70,99 на сто степен на увреждането в размер 
на 7 на сто от линията на бедност - 24,36 лв.; 

- от 71 до 90 на сто степен на увреждането в размер на 
15 на сто от линията на бедност - 52,2 лв.; 

- над 90 на сто степен на увреждането в размер на 25 
на сто от линията на бедност - 87 лв.; 

- над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ, 
които получават пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване - в размер на 30 на сто от линията на бед-
ност -104,4 лв. 

- и над 90 на сто степен на увреждането с чужда по-
мощ, които получават социална пенсия за инвалидност 
в размер на 57 на сто от линията на бедност -198,36 лв.

 Със ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ се предоставят 
всички видове социални услуги: информиране, консул-
тиране, застъпничество, посредничество, общностна 
работа, терапия, рехабилитация, обучение за придоби-
ване на умения, дневна грижа, резидентна грижа, оси-
гуряване на подслон, асистентска подкрепа. Услугите, 
предоставяни от държавата, ще са безплатни за децата, 
младежите от 18 до 21-годишна възраст, хората от до-
мове и центрове, а също за лицата, които нямат доходи 
и влогове. Безплатни услуги - подкрепа за формиране на 
родителски умения; консултиране и подкрепа на родите-
ли за ранното детско развитие и отглеждането на деца; 
превенция на изоставянето на деца; ранна интервенция 
на уврежданията за деца; спешно осигуряване на под-
крепа в случай на кризисна ситуация; подслон на лица, 
пострадали от домашно насилие, жертви на трафик или 
бездомни; подкрепа и обучение на членове на семей-
ството, които полагат грижа в домашна среда за лица с 
трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст 
в невъзможност за самообслужване; обучение на канди-
дати за осиновители и приемни семейства.

Четете на стр. 2

Обявен е през 1992 година от 
Генералната асамблея на ООН да 
се отбелязва на 3 декември с ор-
ганизирането на подходящи кам-
пании за постигане на ефективна 
промяна в условията на живот на 

хората с увреждания! 
 Затова и у нас хората с увреж-

дания, които са повече от 0,5 
млн., всяка година на този ден 
заедно с организациите, в които 
членуват, поставят пред прави-
телството и държавните институ-
ции от години наред едни и същи 
въпроси, отнасящи се най-вече 
до тяхната равнопоставеност, 
достъпа им до образование, на-
емане на работа, достъпна архи-
тектурна среда, утвърждаване на 
статута на жестовия език и всич-
ко, свързано с един нормален 
живот.

За Международния ден и 
за неговото отбелязване в 

нашите организации четете 
на стр. 3,4,5

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – 

ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ

*На 4 и 5 декември 2018 го-
дина в Съюза на глухите в 
България се проведе третата 
работна среща по междуна-
родния проект „ProHear”  – „По-
добряване на пригодността за 
заетост на хора със слухови 
увреждания” по европейската 
програма „Еразъм+”

* В международния проект 
участват 6 организации от 4 
страни на Европейския съюз: 
Университет за социални науки, 

Полша; Полски съюз на глухите 
– клон Лудж; Съюз на глухите в 
България; Европейски център за 
качество, България; Център за 
рехабилитация Valakupiai (VRS) 
– Литва и Университет на Ислан-
дия.

Основната цел на проекта е 
да осигури интегрирана подкре-
па, съобразена с потребности-
те и особеностите на хората със 
слухови увреждания чрез разра-

ботването на иновативни обу-
чителни средства и материали 
за да се увеличи мотивацията и 
информираността да се създа-
дат стимули за придобиване на 
нови меки умения, необходими 
за ефективно търсене на работа 
и постигане на заетост и по този 
начин да насърчи ефективната 
интеграция на хората с увреден 
слух на пазара на труда.

Продължава на стр. 6

„ProHear”

ПРОЕКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
БЪДЕЩЕ НА ГЛУХИТЕ ХОРА

На 3 декември, Международ-
ният ден  на хората с уврежда-
ния, Европейският форум за хо-

рата с увреждания (ЕФХУ) стар-
тира петиция относно правото 
на достъпни избори. 

За хората с увреден слух това 
означава да имат достъп до ин-
формация чрез субтитри и жес-
тов превод на живо и/или по те-
левизиите. И не само това – дого-
дина през май предстоят избори 
за Европейски парламент и глу-
хите хора трябва да са НАПЪЛНО 
информирани, наравно с остана-
лите български граждани. 

Ето защо Съюзът на глухите в 
България подкрепя изцяло тази 
кампания и се включва в нея.

Научете всичко на стр. 7

ЗА ПРАВОТО НА ГЛАС ПРИ ИЗБОРИ 
И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
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От стр. 1

Създава се АГЕНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛ-
НИТЕ УСЛУГИ. Въвежда се асистент на хората с ув-
реждания и на възрастни хора, които не могат да се 
обслужват. Родителите и роднините, които се грижат 
за хора с увреждания, имат право на 30 дни в годи-
ната за заместваща грижа. Безплатна заместваща 
грижа - 14 календарни дни в годината за деца и лица 
с трайни увреждания или степен на намалена рабо-
тоспособност 90 и над 90 на сто и с определена чужда 
помощ, както и деца, настанени извън семейството 
по реда на Закона за закрила на детето.

Едно от най-обсъжданите предложения в закона 
за хората с увреждания по време на второто чете-
не беше текстът с въвеждането на квоти за бизнеса 
за наемане на хора с увреждания. В крайна сметка 
парламентът прие квоти за бизнеса да има, като всяка 
фирма с 50 до 99 работници ще трябва да назначи по 
едно лице с трайни увреждания, тези със 100 и по-
вече служители - 2% от средносписъчния си състав. 
От това задължение се освобождават работодатели, 
когато има специфични фактори в работната среда, 
които възпрепятстват наемането, както и когато няма 
хора с увреждания, насочени от Бюрото по труда или 
от трудови посредници. Освободени ще бъдат и тези 
фирми, които прилагат алтернативни методи за зае-
тост на хората с увреждания. Тези фирми, които обаче 
не прилагат текстовете и не наемат хора с уврежда-
ния, ще дължат ежемесечно компенсационна вноска 
в размер 30 на сто от минималната работна заплата. 

От всички коментари на депутатите най-точен бе 
този на Хасан Адемов от ДПС, който каза, че този 
текст е предложен във вид, който балансира инте-
реса и на бизнеса, и на хората с увреждания: „Една 
от степените на интелигентност е отношението към 
хората с увреждания. Трябва всеки да даде нещо от 
себе си. Тези хора са достойни, искат да имат доходи 
от труд, за да се освободят от социалната система.”

След приемането на Закона за хората с уврежда-
ния министър Бисер Петков даде пред медиите след-
ния коментар: „Със Закона за хората с увреждания се 
поставя основата за цялостна реформа на политиката 
към тях. Дълго продължи работата по този законопро-
ект, но имаме един нов закон за хората с увреждания, 
който гарантира правата им и дава нови форми на 
подкрепа. За първи път финансовата подкрепа, об-
вързана с линията на бедност, е определена в самия 
закон. Само за тази месечна финансова подкрепа са 
предвидени 426 млн. лева.” По думите му със закона 
се отговаря и на редица изисквания на ратифицира-
ната от България Конвенция за правата на хората с ув-
реждания - конституират се органите, които ще оси-
гуряват насърчаване на прилагането и мониторинг на 
конвенцията. Той посочи и, че с текстовете са предви-
дени мерки за заетост на хората с увреждания. „Очак-
вам утре (6 декември, бел. ред.) Народното събрание 
да гласува и другия законопроект за личната помощ. 
Днес правителството одобри и третия законопроект 
за социалните услуги. Наистина през тази година мо-
жем да се поздравим с една значителна промяна в 
правната рамка за хората с увреждания и уязвимите 
групи в обществото”, заключи социалният министър.

„ЗАКОНЪТ ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ Е ГОЛЯМА ИЗ-
СТРАДАНА ПОБЕДА” каза омбудсманът на Републи-
ка България Мая Манолова на брифинг в Народно-
то събрание след приемането му на второ четене. 
„Спомнихме си откъде тръгнахме. От един закон – в 
момента, в който беше внесен, не се чу добра дума 
от никого.” добави Манолова. По думите й това е бил 
най-критикуваният и най-отричаният проект изобщо. 
„Това не е обикновен закон, а изстрадан закон от едни 
смели жени – майките на деца с увреждания, които 
дадоха урок на българското общество, на гражданите 
на България, че една кауза, колкото и да е невъзмож-
на, може да бъде успешна, ако е справедлива.” 

С текстовете в новоприетия закон се уреждат ус-
ловията и редът за предоставянето и ползването на 
лична помощ от хората с увреждания. Ползвател на 
лична помощ може да бъде човек с увреждане, до-
вело до ограничения в способността му за самостоя-
телно обслужване в ежедневието и зависимост от 
чужда помощ. Ползвателят ще може да избира асис-
тентите, да участва в договарянето на условията на 
заетостта и да подписва месечния отчет на асистента 
за отработените от него часове. Общината ще е дос-

тавчикът на личната помощ и тя ще се предоставя 
спрямо изготвената индивидуална оценка на по-
требностите. Броят на часовете лична помощ ще се 
определят в зависимост от степента на увреждането, 
като хората с четвърта степен на тотална зависимост 
ще имат право на до 168 часа. Ползвателят избира 
асистента си, като той не трябва да е осъждан или 
поставен под запрещение. Заплащането му се опре-
деля въз основа на коефициент 1,4 от размера на ми-
нималната работна заплата, като възнаграждението 
зависи от броя отработени часове. В закона е запи-
сано, че на децата с увреждания, които получават 
най-голямата социална подкрепа от 930 лева, ще 

бъдат приспадани до 380 лева за личен асистент, а 
остатъкът ще се плаща от общината. По същия ред 
ще се приспада и добавката за чужда помощ от 94 
лева от ползвателите на тази услуга. Предоставяне-
то на личната помощ ще започне от 1 септември, а 
изготвянето на индивидуалните оценки – от 1 април 
следващата година. До стартиране на услугата лич-
на помощ, хората, които ползват социалните услуги 
от общините – личен асистент, социален асистент, 
домашен помощник, ще продължат да ги ползват по 
досегашния ред.

Публикацията подготви
 Петра Ганчева

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ 
ОКОНЧАТЕЛНО НОВИТЕ ЗАКОНИ 
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Според анализ на Евростат за 
2017 г., всеки пети българин е с 
дълготрайно увреждане – само 
за година са регистрирани 11 450 
души с над 90% нетрудоспособ-
ност. Около 20 процента от бъл-
гарското население над 16-го-
дишна възраст или почти всеки 
пети наш сънародник в тази 
възрастова категория страда от 
някаква форма на дълготрайно 
увреждане, показват данните. 

А според данните на Нацио-
налния център по обществено 
здраве и анализи (НЦОЗА) за 
2017 г. регистрирани и признати 
с намалена работоспособност са 
над 52 хиляди души, което прави 
около 9 души на 1000 жители на 
възраст над 16 години, като реги-
стрираните случаи на намалена 
работоспособност над 90% са 
били 11 450; между 71-90% - 15 
640, между 50-70% - 18 000. 

И пак според цифрите от Ев-
ростат, една четвърт от населе-
нието на ЕС, навършило 16 го-
дини, съобщава за дълготрайни 
увреждания през 2017 г. Това 
означава, че 1 от 4 европейци 
изпитва сериозни ограничения 
при извършването на ежеднев-
ни дейности, като училище, ра-
бота, домакинство или участие в 
свободното време за период от 
шест месеца или повече. Най-ни-
ски проценти на хора с уврежда-
ния през 2017 г. са регистрирани 
съответно в Малта - 12 на сто и 
Швеция - 13 на сто. България е в 
групата с още две страни, с ре-
гистрирани около 20 процента 
хора с дълготрайни увреждания 

- Испания и Кипър. Най-висок 
процент на хора с дълготрайни 
увреждания са регистрирани в 
Латвия – 41%; Словения – 36% и 
Естония – 35%.

А глухите хора по света са око-
ло 70 милиона или над 10 на сто 
от хората на планетата.

Ето и няколко от фактите на 
ООН: Световната здравна орга-
низация (СЗО) е установила, че 
хората с увреждания съставляват 
10% от населението – около 650 
милиона души; 30 на сто от мла-
дежите на улицата са с уврежда-
ния; няма страна в света, където 
правата на хората с увреждания 
да не са нарушавани; по-голя-
мата част от страните-членки на 
ООН нямат безплатно медицин-
ско обслужване или осигурител-
на система; в много страни хора-
та с увреждания не са в състоя-
ние да гласуват; 98% от децата 
с увреждания в развиващите се 
страни не ходят на училище. А 
ако говорим за безработица в ус-
ловията на криза – в Бангладеш  
97% от жените с увреждания са 
безработни.

И, накрая, след всичко изне-
сено дотук, още ли се питате 
КАКЪВ ДЕН Е ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ? 
Бях крайно разочарована да раз-
бера, че НЕЗАВИСИМО от обяс-
нението, което публикувах за 
този ден в страницата на СГБ във 
фейсбук мрежата – че „ТРЕТИ ДЕ-
КЕМВРИ, НЕ Е ПРАЗНИК, а ден, н 
който с различни инициативи 
с наше участие НАПОМНЯМЕ 
НА ХОРАТА, ЧЕ НИ ИМА, ЧЕ СМЕ 
ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. И 

НИЕ ИМАМЕ СВОИТЕ НУЖДИ И 
ПРОБЛЕМИ, НО СЕ НАДЯВАМЕ И 
ВЯРВАМЕ ВЪВ ВЗАИМНОТО РАЗ-
БИРАТЕЛСТВО И СЪВМЕСТНОТО, 
РАВНОПОСТАВЕНО СЪЩЕСТ-
ВУВАНЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ.” – ПОД 
ПУБЛИКАЦИЯТА ЗАВАЛЯХА ПОЗ-
ДРАВЛЕНИЯ С ТЕКСТ: „ЧЕСТИТ 
ПРАЗНИК!”… Толкова ли беше 
трудно за глухите хора и техни-
те съмишленици да разберат, 
че както на Международния ден 
на глухите, така и на 3 декември 
хората с увреждания, вкл. и тези 
с увреден слух НЯМА КАКВО ДА 

ПРАЗНУВАТ?!? 
За тези, които не са си напра-

вили труда дори да проверят с 
търсачката в интернет - Между-
народният ден на хората с увреж-
дания е обявен през 1992 година 
от Генералната асамблея на ООН 
да се отбелязва на 3 декември с 
организирането на подходящи 
кампании за постигане на ефек-
тивна промяна в условията на 
живот на хората с увреждания! 
Затова и у нас хората с уврежда-
ния, които са повече от 0,5 млн., 
всяка година на този ден заедно с 

организациите, в които членуват, 
поставят пред правителството и 
държавните институции от годи-
ни наред едни и същи въпроси, 
отнасящи се най-вече до тяхна-
та равнопоставеност, достъпа 
им до образование, наемане на 
работа, достъпна архитектурна 
среда, утвърждаване на статута 
на жестовия език и всичко, свър-
зано с един сносен и нормален 
живот, а не живот на ръба на оце-
ляването.

Петра Ганчева

По повод отбелязването 
на този ден в цял свят, Бисер 
Петков, министър на труда и 
социалната политика и Ру-
мяна Петкова, изпълните-
лен директор на Агенцията 
за социално подпомагане, 
отправиха поздравления 
чрез медиите към всички 
хора с увреждания в стра-
ната: „Днешният ден, каза 
министър Петков,  е и повод 
за равносметка какво е на-
правено за гарантирането и 
пълноценното упражнява-
не на всички права и свобо-
ди на хората с увреждания. 
В тази връзка убедено мога 
да кажа, че 2018 г. премина 
под знака на реформиране-
то на политиките за хората 
с увреждания. Беше извър-
вян труден и дълъг път, през 
който в рамките на активния 
диалог с всички заинтересо-
вани страни са подготвени 
четири проекти на нови зако-
ни (Закон за предприятията 
на социалната и солидарна 
икономика, Закон за хората 
с увреждания, Закон за лич-
ната помощ и Закон за соци-
алните услуги), които полагат 
фундамента за подобряване 

на жизнения стандарт и ка-
чеството на живот на хората 
с увреждания. Новата прав-
на рамка е в съответствие с 
Конвенцията за правата на 
хората с увреждания. Прак-
тическото ѝ приложение ще 
осигури по-достъпна среда, 
достъп до заетост, образо-
вание, обучения за придо-
биване на професионална 
квалификация, възможности 
за социално включване и не-
зависим начин на живот на 
хората с увреждания. Ново-
то законодателство съдържа 
иновативни решения за тях-
ното социално приобщаване 

и за гарантиране на техните 
права. Прилагането му ще 
гарантира, че хората с ув-
реждания ще получат значи-
телно по-висока финансова 
подкрепа и висококачестве-
ни социални услуги, лична 
помощ, медицински изделия 
и помощни средства, съо-
бразени с индивидуалните 
им потребности. През м. сеп-
тември 2018 г. нашата страна 
представи първия си нацио-
нален доклад по прилагането 
на ратифицираната през 2012 
г. Конвенция на ООН за пра-
вата на хората с увреждания. 
Основното предизвикател-

ство пред нас е да изпълним 
всички действия по прилага-
нето на Конвенцията и да по-
могнем на хората с уврежда-
ния да участват пълноценно 
в обществото. И през 2019 г. 
Министерството на труда и 
социалната политика ще ра-
боти активно за изпълнение 
на приоритета от управлен-
ската програма на правител-
ството за гарантиране на пра-
вата на хората с увреждания. 
Усилията за усъвършенстване 
на нормативната база в тази 
област ще продължат с фокус 
върху създаването на условия 
и гаранции за равнопоставе-
ност и пълноценно участие 
на хората с увреждания във 
всички области на обществе-
ния живот и осигуряване на 
социално-икономическата 
им защита.” 

В своето приветствие из-
пълнителният директор Румя-
на Петкова отправя най-сър-
дечни благопожелания от 
името на ръководството и 
служителите на Агенцията за 
социално подпомагане (АСП) 
и увери, че „целият екип на 
АСП полага ежедневни усилия 
във ваша помощ и подкрепа, 

следвайки не само държав-
ната политика, но и чувство-
то си на съпричастност и от-
говорност към ближния.” Тя 
подчерта, че „Към момента в 
България по различни програ-
ми на АСП близо 21 600 хора 
с увреждания получават под-
крепа в ежедневния си живот  
от лични асистенти, социал-
ни асистенти и домашни по-
мощници. Като алтернатива 
на институционалната грижа 
в страната ни функционират 
782 социални услуги в общ-
ността с  над 19 210 места в 
тях, а подпомаганите на раз-
лични основания хора с трай-
ни увреждания са над 497 440  
месечно.”

„В днешния ден, завършва 
тя, ние се присъединяваме 
към честването на празника с 
уважение и поклон пред всич-
ки вас, които ежедневно, с 
воля и кураж, отстоявате пра-
вото си на личностна изява и 
на достоен живот.  Продължа-
вайте  все така с нестихваща 
сила и упорство да отстоявате 
себе си и мечтите си!”

Пресцентър 
на МТСП и АСП

ОТБЕЛЯЗАХА 3 ДЕКЕМВРИ – 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ЦИФРИ, ФАКТИ И ОТНОВО ЗА 
ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ И НЕГОВАТА СЪЩНОСТ
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ
В Пловдив

Денят на нашето достойнство, 
упоритост и воля

Трети декември е международен ден на всички 
хора по света, които в една или друга степен са 
физически, ментално или сетивно обременени. В 
това число се нареждаме и ние, хората с увреден 
слух. Той не е празник. Той е ден, в който на ви-
сок глас казваме, че ние сме хора с достойнство, с 
мечти, желания, потребности, с права, равнопос-
тавени на онези хора, които е прието да се нари-
чат хора без увреждания. Спорно е в каква степен 
и доколко всеки един човек от планетата ни носи 
някакво увреждане и защо. Това е тема, която 
няма да засягаме, но ще си поговорим за волята 
и за упоритостта на нашите хора, хората с увреден 
слух.

Както му е ред, в районната организация на 
глухите в Пловдив отбелязахме този ден подоба-
ващо. Далеч преди 11 ч., обявеният час за начало 
на честването, залата за събрания се напълни, а 
всички столове се оказаха заети. Организаторите 
недоумяваха как и къде ще настанят гостите, 
които очакваха, залата щеше да е тясна да побе-
ре всички ни, а се очакваха гости от Карлово и 
Панагюрище. Въпреки гъстотата и правостоящите, 

програмата започна. Нели Саркизова първо приветства гостите на мероприятието ни. 
Борислав Инчев, кмет на район Южен, който отдели от личното си служебно време, 
за да ни почете и уважи, и да бъде съпричастен към нашите болки и проблеми, стана 
свидетел на таланта ни и се докосна до културния свят на хората с увреден слух. После 
г-жа Саркизова прочете кратък очерк, посветен на този ден, 3 декември. Припомни 
причините защо той е обявен за международен и за какво служи. Подчерта, че този 
ден не е празник, а ден, в който ние показваме на света, че ни има и заявяваме изкон-
ните си права за достоен живот и лична и професионална реализация. Че ние имаме 
смелост, сили и воля да бъдем като всички останали, че талантът ни няма граници и е 
всеобхватен. След това думата бе дадена на г-н Инчев, който приветства събралите се 
хора и ги поздрави, като им пожела здраве и щастлив живот, и даде обещание да бъде 
съпричастен към дейността на РО-Пловдив и към проблемите на хората с увреден слух, 
както и да бъде в помощ доколкото може. Последва изказване от новия председател на 
РО-Пловдив Тилка Кайрякова, която благодари на г-н Инчев за оказаната чест лично да 
присъства на честването, както и за топлата и сърдечна връзка с кметство Южен, което 
винаги ни е подкрепяло и е откликвало на молбите ни. Изрази надежди, че тези отно-
шения ще се запазят и за в бъдеще. Г-жа Кайрякова благодари на всички присъстващи и 
им пожела да са все така витални и борбени, да заявяват твърдо правото си на достоен 
живот и неуморно да показват талантливостта си. С това официалната част приключи и 
започна кратката художествена програма. Нашите достолепни и неуморни ветерани-са-
модейци Никола Костовски, Мария Попова, Елена Дамянова и Гергана Илиева за поре-
ден път показаха и доказаха какво означава талант и дарба като изиграха пантомимни 
етюди. Гостът ни, г-н Инчев, остана впечатлен и очарован от самобитната им игра. Нели 
Саркизова изпълни две популярни песни с мимика и жест - „Ветрове” на Лили Иванова 
и „За тебе хората говорят” на Тони Димитрова. Тилка Кайрякова развесели всички с 
изпълнението на песента „Пустоно лудо и младо” на Росица Пейчева и тозчас станаха 
мераклии за кръшно хоро. Жалко, че нямаше място да се хванат всички.

Сред присъстващите имаше желаещи да кажат по няколко думи. Мария Стаматова, 
медицинска сестра-акушерка, въпреки преклонната си възраст и трудна подвижност, 
намери време и сили да дойде и да почете глухите си приятели. Тя е човек, органич-
но свързан с общността ни, съпруга на проф. Стаматов, слухово-речев рехабилитатор в 
Пловдив и наш голям приятел. За нас беше чест тя да присъства на отбелязването на 3 
декември и да изкаже своята искрена обич, и съпричастност към нас. Пожела ни да бъ-
дем сплотени и единни, все така силни и смели, енергични, талантливи и всеотдайни. 
Г-жа Кайрякова й благодари за приноса и за голямото сърце, което има за глухите хора. 
Пожела й да бъде жива и здрава, и да се радва на всеобщо уважение и почит.

С това официалната част приключи и всички присъстващи бяха поканени на малка 
почерпка в ресторантчето до нас. Там карловската група помоли за внимание, защото 
имаха един много специален случай. Тяхната приятелка Мария Докторова от Калофер 
и член на ТО-Карлово, на този ден, 3 декември, имаше юбилеен рожден ден, навърши 
80 г. Мария получи честитки и подаръци от приятелите си и присъстващите, а председа-
телката на РО-Пловдив й пожела всичко най-най-хубаво. И така в топли приятелски раз-
говори минаха неусетно няколко часа. В късния следобед един по един присъстващите 
си тръгнаха доволни и усмихнати, и заредени с положителна енергия.

Тилка Кайрякова, председател на РО-Пловдив

Концерт на летище София 
с участието на „Мим Арт”

На летище София, столичният 
общински дневен център за инте-
грация на хора с увреждания и те-
атър „Мим Арт” отбелязаха заедно 
Международния ден на хората с ув-
реждания. 

Театърът е единственият в България, 
чиито актьори са професионални тво-
рци с увреден слух.

На терминал 2 артистите предста-
виха спектакъл с мимика и жестове, 
който предизвика аплодисментите 
на пътуващите и гостите на летище-
то. Стихотворението „Аз съм бъл-
гарче”, танцът „Тракийска ръченица” и емблематичната песен на незабравимия Емил 
Димитров „Ако си дал” бяха изпълнени от хора с увреждания, с които работи столични-
ят общински дневен център за социална интеграция на инвалиди. 

Летище София не случайно отбелязва този ден – от 2008 г. то предлага специали-
зирано обслужване на пътниците в неравностойно положение. Служителите от отдел 
„Индивидуални пътнически асистенти” след повикване от поставените пред термина-
лите колонки с телефонна слушалка посрещат, съпровождат на територията на лети-
щето и оказват съдействие до и от самолета на всеки, който се нуждае от помощ. За 
трудноподвижните пътници се използват 3 специално оборудвани автомобила, които 
ги превозват, издигат или свалят от вратата на самолета в инвалидна количка или на 
носилка. В обособени зони на терминал 2 пътници с увреждания и ограничена подвиж-
ност отсядат преди обявения час за чекиране, както и с вече обработен багаж. 

Информационен център на летище „София”

В Дупница

В късния следобед в този ден – 3 декември – част от членовете на районната орга-
низация на глухите в Дупница се събраха в клуба. За събирането им големият „винов-
ник” бе изпратеният поздравителен адрес от кмета на града Методи Чимев по случай 
Международният ден на хората с увреждания, който се отбелязва в цял свят. 

Петър Тричков, председателят на РО прочете поздрава на г-н Чимев, в който се каз-
ваше: „Уважаеми съграждани, позволете ми най-искрено да ви поздравя по случай 3 
декември, Международния ден на хората с увреждания. Днес ние се присъединяваме 
към честването на този празник с уважение и поклон пред хората, които ежедневно, 
с воля и кураж, отстояват правото си на личностна изява и достоен живот. И занапред 
ще продължим диалога си с представителите на организациите на хората с уврежда-
ния, продължавайки да бъдем отворени към решаването на проблемите на хората в 
неравностойно положение. Можете да разчитате на подкрепата ни в осигуряването на 
социална защита, в благородните ви усилия за равностойно и пълноценно участие в 
обществения живот. Продължете с все така нестихваща сила и кураж да отстоявате себе 
си и мечтите си! Желая ви весели коледни празници и успешна Нова 2019 година за 
всички вас, за вашите семейства, близки и приятели!”

А след това присъстващите се насладиха на импровизираната надпревара между же-
ните при направата на най-атрактивни сандвичи и салати. Наградата, в кръга на шегата, 
за победителите бяха… празните чинии – повече от ясно бе, че всичко приготвено бе не 
само наслада за очите, но и за стомасите… И успоредно с хапването имаше и пийване, 
предоставено от председателя Тричков, който почерпи по повод рождения ден на сина 
си Асен. А на другата рожденичка – Мария Тойтова от Сандански, бивш председател на 
младежката организация, бе изпратена специална поздравителна картичка с пожела-
ния за здраве, много щастие и радост, успехи и късмет.

Накрая всички заедно тръгнаха за центъра на града, където пред общината се състоя 
запалването на светлините на богато украсената огромна коледна елха.

А членовете на ТО в Кюстендил бяха част от публиката в голямата зала на читалище 
„Братство”, където имаше празничен концерт с участието на представители на всички 
клубове и сдружения на хора с увреждания и на самодейците от читалището.

Петра Ганчева 

ОТБЕЛЯЗАХА 3-ТИ ДЕКЕМВРИ И В НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ
В Ямбол

Благотворителен концерт-спектакъл „Различни, но заедно” по повод 3 декември, 
организирано от сдружение „Гайтани”  се състоя в голямата  на общината в града. 
Концертът бе открит с изпълнението „Приятелството се подарява” на трио „Тишина” от 
районната организация на глухите. На всички участници бяха  връчени грамоти за учас-
тие, а ръководителката на триото Иванка Атанасова получи приз за активна подготовка 
на хората с увреждане в събитието. 

Освен това общината подари покани за спектакъла „Добрият доктор” на ДТ „Невена 
Коканова” по случай световния ден на хората в неравностойно положение на общин-
ската организация на инвалидите, териториалната съюзна организация на слепите, ра-
йонната организация на глухите, фондация „Болни от астма”, както и на Спортен клуб 
за инвалиди-Ямбол.

Живка Димова,  координатор на РО-Ямбол

В Горна Оряховица

По повод 3 декември кметът 
на града инж. Добромир Добрев 
отправи поздрав към хората с ув-
реждания, който, за съжаление, не 
достигна до ощетените откъм слух 
членове на районната организа-
ция на глухите. Макар в кметското 
поздравление да се казваше, че „и 
занапред ще продължим доброто 
сътрудничество с представителите 
на организациите на хората с ув-
реждания и че общинското ръко-
водство винаги ще бъде отворено 
за решаването на проблемите на 
хората в неравностойно положе-
ние”, все още липсва един равно-
поставен диалог между общината и хората с увреден слух. Но въпреки това ние, като 
едно голямо задружно семейство, за поредна година се събрахме в клуба, който бук-
вално се пукаше по шевовете. Ръководството на градската организация с председател 
Стефка Василева, бе подготвило почерпка, а секретарката на РО осигури по една чаша 
вино и така в този мразовит ден всички вдигнахме чаши за наздравица с пожелания за 
по-достоен живот на всички хора с увреждания.

А във Велико Търново се намери една фирма – „Поларис – продукт” с управител 
Милен Карапетков, която спретна вечеря за 20 членове на ТО на глухите в града. Хората 
ни останаха много доволни, още повече, че прекараха една незабравима забава с 
песни и танци до късно. Заредени с тези прекрасни спомени, членовете изразиха своя-
та благодарност към управителя Карапетков в областния вестник „Борба”.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

В Бургас

С уникален спектакъл отбелязаха международния ден на хората с увреждания в гра-
да. На тържеството присъстваха кметът на града Димитър Николов, заместник кметът 
д-р Лорис Мануелян, Мая Казанджиева, директор на дирекция „Социални дейности, 
здравеопазване и спорт” и омбудсманът Тодор Стамболиев. Кметът Николов отправи 
специален поздрав към хората с увреждания и социалните работници, които полагат 
грижи за тях: „Искам да изкажа своето възхищение и благодарност на всички вас, че 
въпреки трудностите, с които се сблъсквате постоянно, се стремите активно да участва-
те в нашия социален и културен живот. Използвам момента да благодаря и на всички 
социални работници и колегите от държавната и общинската администрация, които се 

грижат за хората с увреждания и изпълняват мисията си с любов и сърце!” Той увери 
хората с увреждания и социалните работници, че община Бургас ще продължава да 
прави всичко необходимо, за да даде възможност нуждаещите се от подкрепа да водят 
достоен живот.

Нашите самодейки Мина Карагьозова и Мария Грудова изпълниха специално подгот-
вената песен „Бяла Коледа” и бяха дълго аплодирани след изпълнението си. Получихме 
индивидуални грамоти и статуетка във формата на ангел за участието в организацията 
на събитието.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

В Търговище

На 3 декември отбелязваме Международния ден за солидарност с проблемите на 
хората с увреждания. Това е ден на уважението, на разбирането на различността, на 
приемането на хората, без значение кой какъв е и на подкрепата.

По този повод в СУУУС „Свети Иван Рилски” се състоя мило тържество. Гости 
на тържеството бяха областният управител г-н Митко Стайков, представи-
тели на III ОУ „П. Р. Славейков”, общественици, членове на обществения съвет в 

СУУУС „Свети Иван Рилски”, родители, бивши колеги и приятели.
Г-н Стайков поздрави учениците и педагогическия колектив, като им пожела здраве, 

успехи и много бъдещи творчески изяви. А Полина Тодорова, заместник директор на 
СУУУС „Свети Иван Рилски”, в своето поздравление сподели: „Посланията на този ден 
към хората с увреждания са различни. Но многообразието на света ни показва колко 
много начини има да изразим себе си, да бъдем толерантни и най-важното – да споде-
ляме света заедно.” 

След това със силата на словото, музиката, спорта и танца своите послания отправиха 
нашите приятели от II клас при IV ОУ „Иван Вазов” и прекрасните изпълнители от балет 
„Вега” с художествен ръководител Мариана Савова. Бурни аплодисменти предизвика 
съчетанието на Сандра Радева от спортния клуб по художествена гимнастика с треньо-
ри Ясена Стойнева и Светлана Куюмджиева. И, разбира се, своите таланти представиха 
и нашите ученици от СУУУС „Свети Иван Рилски” с художествени ръководители Полина 
Тодорова, Антония Колева и Петя Богданова. Те бяха подготвили драматизация на бъл-
гарската народна приказка „Отплатил се”; изпълниха със синхронен превод на жестов 
език песните „Баба Дона”, „Хвърчило” и „Хей, приятелю, здравей” съвместно с

учениците от II клас на IV ОУ „Иван Вазов” и любимата на българите песен на Емил 
Димитров „Ако си дал”. Тази песен отново ни напомни, че нашата сила е в човеколю-
бието, в подкрепата, в топлината на приятелски протегнатата ръка, в толерантността.

Надка Ботева, главен учител
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От стр.1

Проектът „ProHear”  е с продължител-
ност две години и ще приключи през ок-
томври 2019 година.

Участниците в третата международна  
среща на работна група по проекта бяха 
приветствани от председателя на Съюза 
на глухите в България г-н Николай Нинов: 
„Добре дошли в нашия дом на глухите в 
България”, каза той. „Сградата в която 
се намирате е построена отдавна – още 
през далечната 1982 година. Построена 

е с идеята и целта глухите хора да имат 
място, където да се събират, да се срещат, 
да продължат делото на дългата история 
на Съюза на глухите в България, която на 
днешна дата вече е близо 85 години. Аз 
съм много щастлив да ви видя тук, в Бъл-
гария. Щастлив съм, че ние от Съюза на 
глухите в България за първи път имаме 
тази прекрасна възможност да участваме 
в такъв проект, който е с фокус именно 
интеграцията на пазара на труда на хора-
та с увреден слух. И много ще се радвам 
от  това европейски партньорство да из-

влечем максимума от богатството и опита, 
който имат всички държави, които участ-
ват в проекта. За да можем още повече да 
бъдем полезни за хората с увреден слух.”

А работата бе наистина полезна. 
Най напред участниците представиха 

стореното досега. Изготвен е доклад за 
проучване и анализ на несъответствията. 
За иновативно съдържание на обучението 
са подготвени вече 6 модула за обучение 
по 6 теми. Изготвена е и интерактивна 
платформа за иновативно обучение. Тя е в 
тестова фаза и е в публичния Дискусионен 

форум. Но скоро курсът за обучение ще 
бъде наличен на английски, полски бъл-
гарски, литовски и исландски.

В следващите месеци ще очакваме ре-
зултатите от срещата в България, която 
постави нови задачи и утвърждаване  на 
вече постигнатото.

Следващата работна среща на между-
народния екип по проекта „ProHear”  ще 
се състои в Литва. (Т)

 Снимки: Александър Добрев

„ProHear”

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО БЪДЕЩЕ НА ГЛУХИТЕ ХОРА

Job Care (www.job-care.bg) се нарича новата специа-
лизирана интернет платформа за заетост на хора 
с увреждания и други групи в неравностойно положе-
ние. 

Job Care помага на хората със специфични потреб-
ности да станат видими за бизнеса и успешно да се 
интегрират на пазара на труда. Експертите от 
„БИТСП-проектни консултанти” и Балканския инсти-
тут по труда и социалната политика (БИТСП), които 
администрират платформата, са си поставили ам-
бициозната задача тя да привлече повече от 120 000 
кандидати за работа с увреждания. 

 На работодателите пък се предоставя възмож-
ност да търсят и намират подходящи служители със 
специфични потребности, без да напускат офиса си. 

 Job Care цели да улесни контакта между работодатели 
и търсещи работа с увреждания, като им предоставя не 
само място за директна среща в интернет, но и услуги, 
които улесняват адаптацията и на двете страни към съв-
местната работа.  

На www.job-care.bg работодателите могат да публи-
куват обяви за конкретни позиции, подходящи за хора 
с увреждания, както и да търсят служители сред регис-
трираните на сайта кандидати за работа. Те имат достъп 
също до експертна помощ при оценката на професионал-
ната пригодност на потенциални служители, при оценка-
та, редизайна и адаптирането на работно място за човек 
със специфични нужди. Екип от специалисти ще предлага 

също коучинг („трениране”, „обучение” – бел. ред.) за ра-
ботодатели и служители. 

 Освен че е място, където търсещите работа хора с ув-
реждане рекламират уменията си, Job Care дава възмож-
ност на кандидатите за работа да се свържат директно 
с потенциален работодател. Те получават безплатно до-
пълнителна подкрепа под формата на оценка на профе-
сионалната пригодност, професионално ориентиране, 
трудовоправни консултации. 

 Job Care е най-новата услуга на „БИТСП-проектни кон-
султанти” ООД в  сътрудничество с БИТСП. Експертите 
на двете организации вече близо 20 години работят по 
проблемите на заетостта на хората с увреждания. На ба-
зата на своя опит те познават в детайли потребностите и 
възможностите на групите със специфични потребности 
като потенциални и реални участници на пазара на труда, 
както и нуждите от работна ръка, но и притесненията на 
работодателите от наемането на такива хора. 

 „Хората с увреждания в България имат огромен неиз-
ползван трудов потенциал. При целенасочена подкрепа 
още около 120 хил. човека могат да започнат да работят”, 
каза при представянето на Job Care Йордан Димитров, 
управител на „БИТСП-проектни консултанти”. Той 

цитира данни на Евростат и Националния статистически 
институт, според които българите в работоспособна въз-
раст с трайни увреждания са над 465 хиляди. Едва 31% 
от тях работят, 5-6% са регистрирани като безработни. 
Най-много са неактивните - 65%. За сравнение средно за 
ЕС заетите са около 47%, като за страни като Швеция и 
Финландия този процент е над 60. В Швейцария 69% от 
хората с увреждания работят. 

 Платформата Job Care е разработена по проект „Тран-
снационално сътрудничество за подкрепена заетост и 
виртуален пазар на труда за хора с увреждания”, финан-
сиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Трансна-
ционални и дунавски партньорства за заетост и растеж” 
на оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския  социален фонд.

Регистрирането на сайта на системата е напълно без-
платно. Адресът е: www.job-care.bg 

За повече информация: Йордан Димитров, 
jordandim@bilsp.org 

Екатерина Попова, ekaterina.popova@bilsp.org, тел. 
0887 388 074

НОВА ПЛАТФОРМА СТИМУЛИРА ЗАЕТОСТТА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
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От стр. 1

Във връзка с кампанията на Европейският форум за 
хората с увреждания (ЕФХУ)  в страницата на СГБ  е пуб-
ликуван  и видеоклип с жестов превод от София Кали-
нова за кампанията, с препратка (линк) към страницата 
с петицията:

„Петицията, стартирана днес от Европейския форум на 
хората с увреждания, изисква действия от правителства-
та на ЕС за да се преодолеят много трудности:

Стълби в избирателните секции. 
Дълги, сложни инструкции. 
Нечетими бюлетини за гласуване.
Слепи и тежко зрително увредени лица са задължени 

при гласуването да бъдат подпомагани от лица, които не са 
техен избор, а членове на екипа на избирателната секция.

Лишаване от законно право на глас на лица с интелек-
туални затруднения. 

Всички тези общи проблеми все още пречат на хора-
та с увреждания да гласуват през 2019 г.

Повече от 80 милиона лица с увреждания рутинно се 
сблъскват с лесни за разрешаване проблеми при гласува-
нето. В момент, когато въздържането, скептицизмът и по-
литическата апатия са по-високи от всякога, предоставя-
нето на достъпни избори е от съществено значение. Това 
ще покаже, че европейските правителства все още се гри-

жат за своите граждани.
Ето защо днес започваме нашата петиция „Европейски 

избори за всички”. Тя казва на лидерите, че искаме една 
Европа, която да е равнопоставена. Тя казва на лидерите, 
че трябва да направят Европа по-демократична. Тя казва 
на лидерите, че над 80 милиона европейски гласове имат 
значение.

Янис Вардакастанис, председател на Европейския фо-
рум на хората с увреждания, заявява: „Гласуването и из-
борите са две от най-важните права, които имаме и на  
тази продължителна дискриминация трябва да се сложи 
край!” 

Текстът на петицията е:
„Европейски избори за всички”
Милиони европейци с увреждания са лишени от право-

то си на глас и участие в избори. Искаме да имат това право 
през май 2019 г. Призоваваме правителствата и избирател-
ните комисии на държавите-членки на ЕС да гарантират, че 
80 милиона европейци ще могат да гласуват! Защо това е 
важно? Защото през май следващата година гласоподавате-
лите в Европа ще могат да избират следващия Европейски 
парламент. А дали НАИСТИНА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ? НЕ - хо-
рата с увреждания все още не могат да гласуват. И има де-
сетки примери за това – Тибалт няма да има право на глас, 
защото се смята, че не е в състояние да разбере политиката. 
Миндауги няма да може да влезе в станцията за гласуване, 
защото не е достъпна за инвалидни колички. Олга няма да 
може да използва гласа си, защото информацията и проце-
сът са твърде сложни. Лордана не може да прочете имената 
кандидатите на електронната машина за гласуване, така, че 
няма как да разбере дали е гласувала за точния кандидат. 
Милиони европейци няма да могат да гласуват през май, по-
ради недостъпни избори. Това е грешно. Те трябва да имат 
своето право на глас, право на достъпност до информация!”

Присъединете се с вашия глас – подпишете петици-
ята ни сега на следния линк: https://you.wemove.eu/
campaigns/european-elections-for-all

Публикацията подготви Петра Ганчева

За правото на глас при избори 
и достъп до информация

В средата на месец октомври тази 
година членовете на ТО на глухите в 
Смолян проведохме едно вълнува-
що пътуване и преживяване, което си 
планувахме непосредствено след про-
веденото изборно събрание. С голям 
микробус на фирма „Пампорово бус” 
потеглихме на двудневна екскурзия в 
посока Турция – град Одрин. Тръгнахме 
в ранни зори с приповдигнато настрое-
ние  и в очакване на  приятни емоции. 
Преминахме безпроблемно през ГКПП 
„Капитан Андреево” въпреки много-
бройните леки автомобили, автобуси 
и ТИР-ове. Напливът от българи беше 
много голям, но създадената добра ор-
ганизация и на българската, и на тур-
ската митница спомогна да не чакаме 
дълго.

Одрин ни посрещна с много слънце, 
красиви сгради, улици с кокетни кафе-
ненца и магазини и не на последно  
място приветливи и усмихнати хора. 
Градът се явява вход на Турция към за-
падния свят, това е първата спирка на 
новодошлите от Европа. Заема второ 
място след Флоренция по концентра-
ция на археологически паметници и за-
бележителности и е бил столица на Ос-
манската империя след Бурса и преди 
Истанбул. Има много любопитни неща 
за разглеждане, но водещият мотив на 
голяма част от българските посетители 
е изгодното пазаруване.

Хотелът в който се настанихме бе 
много красив и луксозен, в центъра 
на града. Персоналът – изключително 
любезни домакини – ни спретнаха по-
срещане като за високопоставени пер-
сони и ни настаниха по стаите. Лично 
собственикът на хотела, който говоре-
ше горе-долу добре български език, ни 
поздрави за „Добре дошли!” и подчер-
та, че българските  туристи помагат на 
турската икономика. Той беше категори-
чен, че Одрин е градът, който е най-сла-
бо засегнат от кризата в Турция.  С по-
вишаване на стойността на лева, броят 
на туристите от България се е увеличил 
значително, а това оказва положителен 
принос върху икономиката. По неговите 
думи, градът се посещава годишно от 3 
до 4 милиона туристи и добави, че като 
задължителен обект за посещение в 
програмата на гостите трябва да е джа-
мията Селимие.

Най-напред ни заведоха на просло-
вутия петъчен закрит пазар. Тук видя-
хме продавачи, качили се на масите 
си, викайки, да приканват клиенти. 
Предлагането е много голямо и разно-
образно - дрехи, обувки, чанти и какви 
ли не още промишлени и други стоки. 
Търговията  върви на бързи обороти 
и отвсякъде се чуваше освен турска, и 
българска, гръцка и руска реч.

Оттук продължихме към центъра на 
Одрин, който представлява голяма и 
дълга улица с доста разклонения. Пъл-
но е с магазини, заведения за хранене, 
кафенета, дюнерджийници, златарски 
магазини, фонтани и др. В една от тези 

улички се извисява джамията Селимие, 
която действително е много красива и 
величествена както отвън, така и вътре. 
Има четири минарета и вечер е приказ-
но осветена. Достъпна е за абсолютно 
всички, всеки може да влезе вътре, 
независимо от вероизповеданието. 
Единственото условие е да се събуят 
обувките, а жените да покрият главите 
си с подходяща кърпа. Разходихме се из 
джамията, направихме си много сним-
ки, а в един от дворовете и видяхме 
вход към музей с археологически на-
ходки и ценни експонати от тракийско 
и римско време. Към нето е изграден и 
музей на ислямското изкуство.

Вече поогладнели, се отправихме 
отново към центъра. Кухнята в Одрин 
е традиционно арабска. Навсякъде 
има пръснати дюнерджийници, чийто 
продавачи привикват минувачите да 
опитат точно от техните дюнери. Абсо-
лютно задължително е да опитате  про-
чутия таваджигер, който се предлага 
във всички ресторантчета в Одрин. Това 
е пържен телешки дроб, приготвен и 
сервиран по специален начин, а който 
желае – и обилно подлютен. Разкошни-
те сладкиши, кадаифи, шоколадови ла-
комства изкушават от всяка витрина, а 
традиционната за Турция баклава може 
да се опита почти навсякъде из града. 

Посетихме и българската  църква 
„Свети Константин и Елена”. Дворът й 
е много поддържан, с красиви цветя и 
зеленина, и като цяло мястото е изклю-
чително приятно. Вътре в храма запа-
лихме свещички за здраве, а отвън си 
направихме отново много снимки.

Отправихме се към така наречения 
„Марги аутлет”, представляващ  закрит 
център  с много магазини от двете 
страни на дълъг търговски салон. 

След  продължително пазаруване 
решихме, че е време да седнем  на 
кафе. Интересното е, че на всички кли-
енти в заведението се поднася бутилка 
с вода. Отвсякъде се чуваше по-често 
българска реч, отколкото турска, за-
щото из центъра на града е пълно с 
наши сънародници, дори се видяхме 

с наши познати от Смолян. Повечето 
търговци говорят български,  някои от 
които доста приличен. В много от заве-
денията и магазините има надписи на 
нашия език. С две думи, човек трудно 
усеща, че не е в България. Навсякъде 
срещахме сънародници – в големия за-
крит пазар, борсата за хранителни про-
дукти и перилни препарати, моловете, 
хипермаркетите, зеленчуковия пазар и 
по централните улици на града.

Вечерта разходката ни продължи до 
23 ч. и въпреки късното време, Одрин си 
оставаше много очарователен, оживен, 
обилно осветен, цветен и приветлив.

Прибрахме се в уютните  хотелски 
стаи уморени, но удовлетворени от ви-
дяното и преживяното през деня. Су-
тринта ни събудиха крясъците на чайки 
и гларуси (приятно чувство, сякаш сме 
на морето), а в ресторанта ни чакаше 
много вкусна и обилна закуска.

Сутрешното кафе ни ободри и отно-
во поехме из града. Постройките са ин-
тересни, някои са типично ориентал-
ски, други много напомнят на българ-
ския възрожденски стил. Характерни за 
Одрин са пешеходната алея, красивите 
джамии, няколкото атрактивни двор-
ци, забележителните староприемници, 
парковете с красиви цветя, множество 
фонтани, статуи, улиците с множество 
магазини и кипри заведения.

Неусетно настъпи моментът да  по-
теглим обратно към родната ни Бълга-
рия. Тръгнахме си от Одрин заредени с 
приятни впечатления, с нови познания 
и приповдигнато настроение, доволни 
от многото закупени неща и подаръци 
за близките и с желание и обещание да 
го видим пак.

На граничния пункт отново преми-
нахме без да имаме проблеми и без 
да чакаме дълго. Поехме към нашия 
Смолян с много  песни, вицове, смях 
и веселие. И решихме единодушно за 
международния ден на хората с увреж-
дания – 3 декември, да си организира-
ме, както всяка година, едно празнен-
ство, с което да дадем началото и си 
създадем настроение за предстоящите 
коледни и новогодишни празници. За 
пореден път видяхме, че можем да 
се веселим и ще го правим при всяка 
една възможност!

Севелина Милева

Пътуване до Одрин
ОТ НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Отговор от бр. 20

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

1. Френски физик, един от основателите на учението за радиоактивността (1859-1906). 
2. Героиня на Вазов от романа „Под игото”. 3. Една от зодиите. 4. Голям съд за къпане. 
5. Героиня на Емил Зола от едноименен роман. 6. Древногръцка богиня на победата. 
7. Извънградска къща за летуване. 8. Огнетечна силикатна маса. 9. Художествено 
изработен съд за цветя или украса. 10. Голямо просторно помещение. 11. Преживен 
бозайник с мека козина. 12. Свободна общинска земя за пасбище. 13. Железен сандък  
или шкаф за пазене на ценности и пари. 14. Героиня на Вазов от драмата „Към пропаст”. 
15. Италиански физик-теоретик (1909-1965). 16. Съд за течности с дръжка. 17. Герой на 
Крум Велков от романа „Село Борово”. 18. Парниково цвете с едри бели цветове. 19. 
Железопътна спирка. 20. Съставен основен елемент на ходовата част на автомобил. 21. 
Болест по лозята и тютюна. 22. Национално управление по аеронавтика и изследване 
на космическото пространство в САЩ. 23. Нощна граблива птица. 24. Очистен от семето 
памук. 25. Тегло на опаковката. 26. Старинно дървено земеделско оръдие за разораване 
на почвата. 27. Пролетно градинско или диво цвете. 28. Плоска летва за сантиметрови 
деления за нивелация. 29. Бойна бронирана гъсенична машина. 30. Град в Западна 
Франция. 31. Един от месеците на годината. 32. Градински храст с хубави ароматни 
цветове. 33. Вид зеленчук. 34. Дълго въже с примка за улавяне на животни. 35. Английски 
писател (1771-1832) - „Дамата от езерото”. 36. Възпалителен процес на ухото.

Съставил: Иван Манчев

КРЪГОСЛОВИЦА

В началото на месец декември т. г. в Бургас се проведе 
Държавно първенство по тенис на маса на СФГБ.

Учениците от СУУУС „Св. Иван Рилски” в Търговище, с ръ-
ководители Аксиния Василева и Стойчо Стойков, взеха учас-
тие в три възрастови групи: момичета, момчета (10-15 г.); 
юноши, девойки (16-18 г.) и мъже, жени (над 18 г.). В край-
ното класиране те постигнаха следните резултати: момичета 
/12-15 г./ - сингъл: ІІ място – Никол Миленова; момчета /12-
15 г./ - сингъл: ІІІ място – Емил Георгиев; смесени двойки: ІІІ 
място - Никол Миленова - Емил Георгиев; девойки /16-18 г./: 
І място – Златинка Николинова, ІІІ място – Галина Чолакова; 
юноши /16-18 г./: І място – Юзджан Себилев, ІІ място – Бисер 
Бисеров, ІІІ място – Марин Недков; двойки – девойки /16-18 
г./: І място – Златинка  Николинова – Галина Чолакова; двой-
ки – юноши /16-18 г./: ІІ място – Бисер Бисеров – Юзджан 
Себилев, ІІІ място – Марин Недков – Мариян Иванов; сме-
сени двойки /16-18 г./: ІІ място – Златинка Николинова 
– Юзджан Себилев, ІІІ място – Галина Чолакова – Бисер 
Бисеров; жени /над 18 г./: І място – Анита Димова; двойки 
жени: І място – Анита Димова – Кадрие Ахмедова. Отборно 
класиране: момичета – момчета /12-15 г./ - І място; юноши – 
девойки /16-18 г./ - І място; жени и мъже – ІІІ място.

След направена селекция по време на състезанието, в 
което имаше участници от София, Пловдив, Шумен, Гоце 
Делчев, Горна Оряховица, Бургас и Търговище,  национал-
ният треньор по тенис на маса за спортисти с увреден слух, 
включи Анита Димова в националния отбор по тенис на 
маса в България. 

Нашата ученичка ще участва в Европейското първенство 
по тенис на маса  за спортисти с увреден слух, което ще се 
проведе през месец април 2019 г. в Бургас.

Надка Ботева – главен учител

Отлично представяне на учениците от Специално 
училище за ученици с увреден слух в Търговище на 
Държавното първенство по тенис на маса на СФГБ

Настъпи ли зимата, с нея на-
стъпват и промени в самите нас 
– биологичният ни часовник се 
променя, защото денят тогава е 
по-кратък, температурите – ни-
ски и всичко това оказва влияние 
върху нашия организъм. Най-уязви-
ма е имунната система – затова и 
сме податливи на простуди; проме-
нят се и обмяната на веществата, 
и хормоналните функции. Успоред-
но с това през зимата се понижа-
ва разходът на енергия, което се 
дължи и на по-малката физическа 
активност на хората през този 

сезон. На всичко отгоре, по-крат-
кият ден води до намаляване про-
изводството на мелатонин, което 
пък води до депресии. Всичко това 
ни кара не само да си наложим про-
мени във всекидневните навици, 
като търсим допълнително из-
точници на топлина, но и да про-
меним начина си на хранене, за да 
изпитваме истинско удоволствие 
от храната, без да трупаме из-
лишни килограми. Тук ви предлага-
ме едно примерно зимно меню:

Закуска: порция гореща зърнена 
каша (2 с. л. овесени люспи или грис, 

приготвени с чаша мляко). Такава 
каша е подходяща, както за закуска, 
така и за вечеря. Приготвена пра-
вилно, тя затопля, вкусна е и засища 
глада. В състава й влизат сложни въ-
глехидрати, хранителни влакна, вита-

мини от група В и калций. Подходящи 
за закуска са и кашата от варен кафяв 
ориз или просто две препечени фи-
лийки хляб със сирене. Като втора за-
куска може да си направите сандвич 
или закуска от пълнозърнесто брашно 

с авокадо и парче сирене (5% масле-
ност). Може да използвате „зимни” 
подправки, които оказват затоплящо 
действие върху организма, например 
червен и черен пипер. Добавете към 
сандвича листа рукола, босилек, до-
мати, цитруси или банан.

Обяд: зеленчукова супа и месно 
ястие с гарнитура от скорбялни зелен-
чуци (тиква, тиквички и др.).

Следобедна закуска: Сандвич с 
мъничко сладко и един сезонен плод.

Вечеря: макарони с доматен или 
зеленчуков сос и парченце сирене 
(5% масленост).

А преди сън – порция топла супа.
Това меню е богато на въглехидра-

ти, с малко мазнини и дава чувство 
на ситост и топлина. Така няма опас-
ност и от напълняване. Добре е да 
се използват по-голямо количество 
подправки, които ще придадат вкус 
на храната, но не съдържат калории, 
позволявайки да се замести мазни-
ната. В билките има много витамини, 
които са необходими на организма 
през зимата и укрепват имунната сис-
тема. Прибавяйте ги в салатите, супи-
те и сандвичите (в края на приготвя-
нето им, за да се запазят витамините 
и да не се развали вкуса).

Публикацията подготви 
Петра Ганчева 

Храната ни през студените зимни дни 


