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НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 
ИЗБРАНО ОТ СЪБРАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

* На 14 декември 2018 г. в сградата на Съюза на глухите в Бъл-
гария в столицата се състоя Общо изборно събрание на пълно-
мощниците на СГБ.

* В него участваха 29 пълномощници от цялата страна, кои-
то избраха новите ръководни органи на СГБ.

* Събранието премина при изключително демократичен ред. 
* Гласуването - за председател на СГБ, за Управителен съвет, 

за председател на Централната контролна комисия на СГБ и за 
членове на ЦКК, се проведе  тайно.

На 14 декември се състоя  общото изборно събрание на пълномощ-
ниците на СГБ, на което пълномощниците, избрани да представляват 
членовете ни от цялата страна, утвърдиха ръководните органи в СГБ.

Със своя  вот те  дадоха доверие на избраните за отговорността 
им към бъдещето на Съюза на глухите в България през следващите 
четири години.

Събранието започна в 10.00 ч. сутринта при пълен кворум. Завър-
ши в 17 ч. 

За работата на събранието 
и за избора, четете та стр. 2

* На 14 декември т. г. Съюз-
ът на глухите в България беше 
домакин на една забележител-
на европейска среща на най-ви-
соко ниво.

* Тук, в България, бяха до-
шли всички членове на Борда на 
Европейския съюз на глухите, 
ръководени от  председателя 
на ЕСГ г-н Марку Йокинен. При-
състваха и членове на Колегия-
та на ЕСГ, представени от  г-н 
Марк Уитли.

* Ако се съди по значимостта 
на присъствието на европейски-
те лидери, това е среща, която 
ще бъде отбелязана като успех 
и за работата на самия Евро-
пейски съюз на глухите.

* Срещата беше организира-
на по инициатива на Съюза на 
глухите в България. Комуника-
тивната връзка се осъществи 
от София Калинова.

* Какво е Европейският съюз 
на глухите, кои са хората, кои-
то работят в централата на 
ЕСГ, каква е визията му днес и 
какво ще видим напред – тава 
беше първата тема на тази 
среща.

* Семинар на тема „Лобира-
не и лобистки практика” беше 
другият акцент, който напра-
ви срещата незабравима.

Конферентната зала на Съюза 
на глухите в България едва поби-
раше желаещите да присъстват. 
Бяха дошли хора и от далеч – от 
много организации на глухите 
хора в България. Какво по-добро 
– българската общност на глухи-
те да се види „очи в очи” с лиде-
рите от Европа. И не само да се 
види – а да пита, да се съветва, 
да дава идеи, или пък просто да 
си каже болката.

Уникално бе това събитие. И 
навярно дълго ще се помни и от 
лидерите на ЕСГ. Заради топло-
тата, заради искреността и нео-
чакваното близко приятелство. 
Но - това е общността ни. Такива 
сме ние.

Срещата беше открита от 
председателя на Съюза на глухи-
те в България Николай Нинов.

Четете на стр. 4-5

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ФОРУМ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ  СЕ СЪСТОЯ В БЪЛГАРИЯ

* За първи път тази 
година по инициатива 
на Министерството на 
труда и социалната по-
литика и Националния 
съюз на трудово-произво-
дителните кооперации 
започна провеждането 
на регионални форуми 
за социално предприе-
мачество. Първите две 
издания се проведоха във 
Варна и Благоевград през 
месец ноември.

*  От 11 до 13 декем-
ври в София се проведе Третият форум на социалното предпри-
емачество. Впечатляващо бе изложението на стоки, произведе-
ни от социалните предприятия на територията на Столична 
община, което се състоя в столичната зала „Универсиада”. На 
откриването присъства министърът на труда и социалната 
политика Бисер Петков.

* Съюзът на глухите в България се представи с изискана колек-
ция на работни облекла, произведени в „ТИХ ТРУД- СОФИЯ” ЕООД.  
Щандът бе специално посетен и от министъра на труда и соци-
алната политика.

* В рамките на изложението – но  в голямата конферентна 
зала на Университета  за национално  и световно стопанство, 
се състоя и „Кръгла маса” на тема „Особености на развитието 
на социалната икономика в екосистемата на големия град”. Лю-
бка Герасимова, експерт „Промишлено-стопанска дейност” при 
СГБ, представи изключително интересна презентация на тема 
„Предизвикателства пред социалното предприемачество, реа-
лизирано в структурите на Съюза на глухите в България”. 

* Състоя се и Научно-практическа конференция по научно-при-
ложните проблеми на социалната икономика и социалните ино-
вации. 

Четете на стр. 6

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ 
ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В СОФИЯ – ИЗЛОЖЕНИЕТО ВПЕЧАТЛИ 
С БОГАТСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯ НА 

СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В
БЪЛГАРИЯ Е В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

Приветствие на Николай Нинов, 
председател на СГБ

МАНДАТНА КОМИСИЯ – 
състав 3 члена
Димитър Борисов Петров – председа-

тел, пълномощник от РО-Плевен.
Димитрия Кирова Мудева – пълномощ-

ник от РО-Пловдив. 
Радка Радева Йорданова – пълномощ-

ник от РО-Ямбол.

КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - 
състав 3 члена
Диян Стойчев Демиров – председател, 

пълномощник от РО-Варна. 
Владимир Иванов Владимиров – пъл-

номощник от РО-Русе.
Ценка Ангелова Калчева – пълномощ-

ник от РО-Горна Оряховица.

КОМИСИЯ ПО ИЗБОРИТЕ 
(ПРЕБРОЯВАНИЯ) – състав 3 члена
Август Сергеев Максимов – председа-

тел, пълномощник от РО-Шумен.
Митко Асенов Иванов – пълномощник 

от РО-Хасково.
Мирослав Иванов Богданов – пълно-

мощник от РО-Стара Загора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА 
НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СГБ

НИКОЛАЙ 
НИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА 
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА СГБ

ЧЛЕНОВЕ НА ЦКК НА 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Тилка Кайрякова 
РО-Пловдив

Соня 
Спасова

РО-Бургас

Димитър 
Петров

РО-Плевен

ЧЛЕНОВЕ 
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Диян 
Демиров 
РО-Варна

Мая 
Георгиева
РО-Плевен

Петър 
Тричков 

РО-Дупница

Мирослав 
Маринов

РО- Плевен

Радка 
Радева

РО-Ямбол

Ненчо 
Грънчаров
РО-Бургас

Красимир 
Альов

РО-Пловдив

Владимир 
Владимиров

РО-Русе

с настъпването на всяка нова година настъпва и 
нов етап в живота и дейността на Съюза на глухите в 
България. И преди тръгнем напред, нека погледнем 
назад – какво постигнахме, какво сме успели да 
свършим и какво предстои.

За всички нас – съюзни членове и ръководство – 
на първо място стои узаконяването на българския 
жестов език (БЖЕ). Затова и още в началото на 2018 
година 

СГБ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА ОБЩА СРЕЩА 
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПОСВЕТЕНА 
НА ОФИЦИАЛНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА 

БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК. 
Почти всички участници в срещата казаха, че БЖЕ 

трябва час по-скоро да бъде конституционно при-
знат. По-късно, след проведената среща в МОН по 

въвеждането на БЖЕ, СГБ заедно с Националната 
асоциация на сляпоглухите в България, Българската 
федерация за спорт на глухите, фондация „Глухи без 
граници”, Асоциацията на родителите на деца с ув-
реден слух, сдружение „Тишина” и младежката ор-
ганизация към СГБ изпратиха официално становище 
до Цвета Караянчева, председател на Народното 
събрание, относно узаконяването на БЖЕ. В края на 
март МОН съвместно с фондация „Глухи без грани-
ци” представиха официално „Речник на българския 
жестов език” и „Граматика на българския жестов 
език”, създадени по проекта с обществена поръчка. 
Оттук нататък предстои да настойчиво и упорито да 
продължим да настояваме за узаконяването на БЖЕ 
пред правителството на Република България.

ПОСТИГНАХМЕ НАПРЕДЪК И ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВРЪЗКА С ТЕЛЕФОНА 

ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112 
– на съвместна работна среща с представители 

СГБ, Министерството на вътрешните работи, Ми-
нистерството на транспорта и съобщенията, Ми-
нистерството здравеопазването, Министерството 
на труда и социалната политика, Агенцията за хора 
с увреждания и др. бе представена и тествана пи-
лотната версия за комуникация между хора с ув-
реждания и телефона за спешни повиквания 112. 
След края на тестовете бяха дадени допълнителни 
препоръки за усъвършенстването й. Остава още 
съвсем малко до финала, когато всички хора с ув-
реден слух ще могат да се свързват при нужда с 
телефон 112.

Продължава на стр. 3

И нека изтъкнем заслугата за 
перфектната работа  на члено-
вете на комисиите, които  ръко-
водиха събранието.

Скъпи съюзни членове, приятели, колеги и съмишленици,
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Постигната бе и една успешна крачка в диалога с 
представителите на властта – в края на юли в столицата 
се състоя среща на националния омбудсман Мая Ма-
нолова и нейния екип с представители на СГБ, на която 
бяха обсъдени новата наредба за ТЕЛК; промените в 
цените на слуховите апарати и новите закони за хората 
с увреждания; отнетите права по отношение на социал-
ните предприятия „Тих труд” с налагането на „де мини-
мис”и др. В края на срещата г-жа Мая Манолова обяви, 
че застава зад всички хора с увреден слух и се надява и 
в бъдеще да продължим да работим заедно. 

СГБ постигна и още един голям успех:  на специ-
ално заседание на Националния съвет за интегра-
ция на хората с увреждания Николай Нинов, пред-
седател на СГБ, Мария Кръстева, председател на 
АРДУС и Светлозар Парапанов от НАСГБ настояха за 
увеличение на лимитите на слуховите апарати за 
хора с увреден слух. 

БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАСТОЙЧИВОСТТА ИМ 
СЕ ПОСТИГНА ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 

СУМИТЕ ЗА СЛУХОВИ АПАРАТИ: 
преди можеше да се вземе един слухов апарат за 

480 лв. – сега, с промяната, хората в трудоспособна 
възраст имат право на 2 слухови апарати за общо 
960 лв. С 200 лева са увеличени цените на слуховите 
апарати за децата и студентите – преди бяха 600 и 
1200 лева на всеки 3 години; сега са 800 и 1600 лв. 

Благодарение настоятелната работа на СГБ при 
обсъждането на текстовете на 

НОВАТА НАРЕДБА ЗА ТЕЛК БЯХА УВЕЛИЧЕНИ 
ПРОЦЕНТИТЕ ПРИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА 

ГЛУХОТАТА: 
групата за инвалидност на глухи хора с глухота 

над 90 децибела без увреждане на говора се вди-
га от ІІІ на ІІ-ра, като процентът за инвалидност е 
повишен от 70 % на 75%. Повишена е и групата за 
инвалидност на глухите хора с глухота  над 90 деци-
бела с увреждане или липса на говор – от  ІІ група, 
те получават І група за инвалидност, след като и тук 
процентът е повишен от 80% на 91%. Това е несъм-
нен успех  на СГБ за по-добри права на глухите, за 
по-справедлива оценка на инвалидността.

Благодарение на съвместните усилия на СГБ с 
НСИХУ, които до последно настояваха за 

ПО-ВИСОКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО 

НА ТРИТЕ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, 
от 1 януари на новата 2019 година съгласно но-

вия Закон за хората с увреждания влиза в сила но-
вата индивидуална оценка на потребностите, която 
е обвързана с линията на бедност. Така хората с 50 
до 70,99% увреждане ще взимат 24,36 лв.; тези с 71 
до 90% увреждане - 52,2 лв.; а хората с над 90% - 
87 лв. Най-тежките случаи – хората от първа група с 
или без чужда помощ, ще взимат съответно 104,4 и 
198,36 лв. Новата финансова помощ ще се изплаща 
от Агенцията за социално подпомагане. 

В национален план през изминалата година СГБ 
реализира редица мащабни прояви: в началото на 
годината успешно приключиха отчетните събрания 
в ТО и РО, преминали при висока активност, спо-
койно и делово. Ръководството на МОСГБ осъщест-
ви поредния зимен младежки лагер в Мальовица с 
близо 80 участници, чиято програма бе изключител-
но богата и интересна.

МТСП проведе международна конференция „Ин-
вестиции в хора - пътят напред” с над 400 участни-
ци, сред които бях и аз. Този международен форум 
беше първият у нас, на който бе осигурен превод на 
български жестов език и на „Жестуно” (междуна-
родният жестов език), от Националната асоциация 
на преводачите на жестов език.

На 17 март СГБ и МОСГБ организираха и проведо-
ха в сливенския хотел „Насионал Палас” поредния 
пролетен бал с конкурс за мис и мистър „Тишина”. 
Излъчените победители взеха участие в светов-
ния конкурс за красота в Прага, Чехия. С тях беше 
и  включената като мениджър в екипа на организа-
торите Катрин Хаджицинова, като представител на 
СГБ.  

През април, май и юни също имаше много осъ-
ществени прояви, една от които бе изключително 
мащабна и въздействаща – общият национален 
протест на хората с увреждания от цялата страна. 
Протестът се проведе в началото на април. Пак през 
април 

СЕДЕМ ОТ СЪЮЗНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
УЧАСТВАХА В СЕДМИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ 

НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО С 
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КАТО ЕДНО 

ОТ ТЯХ – СОФИЙСКОТО, ПОЛУЧИ ПРИЗ ЗА 
ПРОДУКЦИЯТА СИ. 

От 7 до 11 май т. г.  участниците в групата по танц 
терапия към Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция за възрастни хора с увреден слух от град 
Варна се включиха в Първия международен  тан-
цов и музикален фестивал на хората с увреждания 
в град Ялова в Турция, където се представиха много 
добре.

На Общото годишно отчетно събрание на пълно-
мощниците на СГБ, проведено през юни дейността 
на организацията през изминалата 2017-а година 
бе отчетена като успешна. Пак през юни се състоя и 
поредният национален туристически събор със със-
тезание по спортен риболов, осъществен съвместно 
с Българската спортна организация на глухите. А на 
националния семинар с ръководствата на районни-
те организации и клубовете на жените и възрастни-
те хора, бяха разисквани редица важни моменти от 
тяхната дейност.

През юли традиционно се проведоха различни 
инициативи и прояви, посветени на 12 юли, рож-
деният ден на СГБ – вътрешни шахматни турнири 
(Ямбол, Бургас, Дупница и Хасково), екскурзии до 
популярни и известни места у нас и в чужбина (Со-
фия, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Русе, Дупница, 
Хасково) и др. 

МЛАДИ СЪЮЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ МОДУЛ 

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ ЗА 
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТ ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, РУМЪНИЯ И 

БЪЛГАРИЯ. 
Те заминаха за Ферара, Италия, където се вклю-

чиха активно в обучителния семинар и лекциите с 
презентации. Представители на МОСГБ се включиха 
и взеха дейно участие в състоялия се от 6 до 12 юли 
в гр. Галациук, Румъния младежки лагер за подго-
товка на ръководители и представители на младеж-
ките организации на глухите от Европа и в последва-
лото Общо събрание на ЕСГМ с Генерална асамблея 
в Констанца, Румъния.

В края на септември в местността „Паничище”, 
СГБ проведе поредния 27 национален туристически 
събор, който бе под патронажа на кмета на Сапаре-
ва баня и в него участваха 900 организирани туристи 
от всички ТО и РО, а още 500 души дойдоха с лични-
те си превозни средства. За първи път в историята 
на съюзните събори на този събор бе осъществен 
масов туристически поход до прочутия в цял свят 
циркус „Седемте рилски езера”. По време на събора 
се осъществи и държавното първенство по футзал с 
участието на глухи футболисти от цялата страна. 

От 19 до 21 октомври в София се състоя второто 
държавно първенство по шахмат за глухи, организи-
рано и проведено съвместно със Българската спорт-
на федерация за глухи с участието на 48 шахматисти 
от цялата страна. Проведоха се състезания както 
между младите шахматисти, така и между мъже и 
жени. Първенството премина при много добра ор-
ганизация и приключи с връчването на наградите на 
победителите.

И, накрая, скъпи приятели, членове, колеги и съ-
мишленици,

искам да отбележа, че 2018 г., подобно на пре-
дишната година бе юбилейна за РО в Дупница, Бур-
гас и Ямбол, които подобаващо честваха 60-е годи-
ни от създаването на тези важни за живота на глухи-
те хора организации. За всички техни членове юби-
леите бяха повод за преосмисляне и равносметка 
на граденото през изминалите години. 

2018 ГОДИНА НАИСТИНА БЕ ЕДНА МНОГО 
ПОЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА ЗА ВСИЧКИ НАС 

ГОДИНА. 

Нека не забравяме, че за да го има Съюзът 
на глухите в България, за да е той сега това, 
което е – организация с безспорен авторитет 
– най-голям принос имат именно териториал-
ните и районните организации и техните чле-
нове, които придават истинския национален 
облик за съществуването на СГБ. Нека все така 
заедно да продължаваме уверено, упорито и 
настойчиво напред в бъдещето!

Пожелавам от сърце на всички вас новата 
2019 година да е ползотворна, изпълнена с 
много радостни моменти година!

Бъдете живи и здрави!
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От стр. 1

Срещата беше открита от председателя на Съюза 
на глухите в България Николай Нинов.

„Приветствам с „Добре дошли!” всички организа-
ции на глухите в България, чиито представители са 
изявили интерес да присъстват на тази изключител-
но важна среща  с лидерите на   Европейския съюз 
на глухите. Срещата е организирана по инициатива 
на  Съюза на глухите в България. Положихме усилия 
да поканим тук абсолютно всички желаещи да при-
състват на едно уникално събитие. Нещо, което ни-
кога не се е случвало у нас. В България дойде  цели-
ят борд, целият управителен съвет и ръководство-
то на Европейския съюз на глухите.  Приветствам с 
„Добре дошли в България!” президента на Европей-
ския съюз на глухите Марку Йокинен, изпълнител-
ния директор на ЕСГ Марк Уитли и целия борд на 
Европейския съюз на глухите.

Ние, българите сме много щастливи от това ваше 
присъствие на наша територия. И за тази прекрас-
на възможност да обменим опит – не какъв да е, а 
европейски опит. За да видим  как да разчертава-
ме бъдещите  си планове за развитие и за по-добър 
живот на глухите. Да знаем как да се борим, как да 
лобираме, за да можем да успяваме.

Ние, в България, искаме официално признаване 
на нашия жестов език. Тук и сега ще можем да по-
черпим опита - официално и открито, от всички при-
състващи лидери на ЕСГ на този форум. Този ден ще 
е паметен в историята. Той ще остане исторически 
за дълги години напред.

И вярвам, че в този ден всички българи ще вземем 
правилната поука за това как трябва да действаме, 
как да сме активни, как да се борим и да отстояваме 
бъдещето за официалното признаване на жестовия 
език. А също – и за утвърждаване на културата на 
глухите. Това са две важни неща, които трябва стъп-
ка по стъпка да извървим.”

Уважаеми читатели, 
позволете ни сега да припомним само едно из-

речение от изказването на председателя на СГБ Ни-
колай Нинов, а именно - „този ден ще е паметен в 
историята!”

Да, паметен беше този ден! И това е самата ис-
тина.

Защото – и досега лидери на Световната феде-
рация на глухите и на Европейския съюз на глухите 
са гостували у нас. Гостували са с голяма почит към 
нашия български Съюз на глухите, който има вече 
85-годишна история! Почетни гости са  били и са ни 
приветствали с уважение и от сърце.

Сега обаче, на 14 декември, както Марку Йоки-
нен, така Марк Уитли и другите членове на борда 
на ЕСГ, не бяха само гости и официални  лица. Не. 
Те станаха едни от нас - бяха нашите събеседници, 
които дори се представяха със своя жестов псевдо-
ним. Всички те, като  ръководители -  най-добрите и 
най-знаещите в Европа, седяха редом до нас в зала-
та. И  които „очи в очи” можехме да питаме, с които 
да сравняваме идеите си, и да получим най-компе-
тентния съвет от най-високо равнище за  официал-
ната политика на Европейския съюз на глухите.

Къде е било това по света? Май никъде и никога!
Съюзът на глухите в България го стори! 
И нека е чест на всички българи,  които помогна-

ха този исторически ден да се случи именно у нас! 
Истина бе.

Срещата продължи много повече от определено-
то време. И всички получиха отговор на своя въпрос 
– някъде положително, някъде не. Например по от-
ношение на спортни инициативи, по регионални въ-
проси, или други. Защото – както каза накрая Марку 
Йокинен – всяка държава има своите особености 
и свои идеи, но европейската политика за глухите 
хора е нужно да се уважава и да се спазва в цялата 
наша общност. Само, ако  работим като общност, ще 
имаме полза за благото на всички глухи в Европа, а 
и в света. Марку Йокинен изтъкна и още нещо мно-
го важно -  значението на международния жестов 
език. Да! Изключително важният фактор, който ни 
прави общност, в която да се разбираме всички. 
Какво предимство е това. Какво дадено от Бога пре-
димство, което все още не използваме. Защото, по-
мислете – могат ли чуващи хора от петте континента 
на планетата да общуват, без да имат проблеми? 
Ами няма такива хора, освен някакви гениални по-
лиглоти, които да владеят дори и африканските ези-
ци. А ние можем – с нашия международен език. И 
ето защо Европейският съюз на глухите отделя сега 

огромно значение на образованието и на изучава-
нето на международния жестов език.

Но сега е важно,  макар и накратко, да ви запоз-
наем  с най-важното, което научихме от тази среща. 

Както казахме – историческа, защото всичко, което 
ще прочетете по-долу, е, така да се каже, от първо-
източника – казано с думи  от председателя на ЕСГ 
Марку Йокинен.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ФОРУМ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ  СЕ СЪСТОЯ В БЪЛГАРИЯ
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Ето прочетете: 

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ – 

Единствената наднационална организация, 
представляваща глухите хора на европейско рав-
нище. „Двадесет и осем са националните органи-
зации на глухите хора от Европейския съюз, обеди-
нени в Европейския съюз на глухите. Към тях като 
равноправни членове са присъединени Исландия, 
Норвегия и Швейцария.  А като свързани членове са 
Македония и Израел. Ние – като Европейски съюз 
на глухите, сме и членове на Европейския форум на 
инвалидите. Ние сме и специален консултант към 
Икономическия съвет на ООН. Също така сме парт-
ньори и в Съвета на Европа. В момента, както знаете 
Испания председателства  заседанията на ЕС, и ние 
с тях сега работим изключително активно във връз-
ка със законодателството и признаването на жесто-
вия език. ЕСГ е и регионален сътрудник на Световна-
та федерация на глухите  - ние сме част от голямото 
семейство.

Разбира се има и други организации, с които ра-
ботим  за нашите цели. Важно е да се знае, че ние 
работим и за младежките организации на глухите. 
Също така работим и с Европейския съюз на сля-
по-глухите, с които общото между нас е жестовият 
език. Работим и с Европейския форум на жестовите 
преводачи – това за нас е много важно, защото те 
изключително помагат за нашата работа.  Мога да 
спомена, че преводачите на жестов език са високо 
уважавани на световно ниво.

За всичко, което се случва днес, за това, за кое-
то работим и се борим, получаваме около 300 хил. 
евро като годишен бюджет за цялата наша обща ев-
ропейска дейност. Това е и за комуникацията, и за 
консумативи, хонорари, и за всичко. 60 души рабо-
тят административно в ЕСГ, плюс студентите и общи-
ят персонал.

КОИ СА ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ 
В ЦЕНТРАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ? 

(и които видяхме сред нас)
РЪКОВОДСТВО НА ЕСГ: Марку Йокинен от Фин-

ландия –председател на Европейския съюз на глу-
хите. Един от най-видните дейци на общността на 
глухите в съвременния свят. Доскоро той бе прези-
дент на Световната федерация на глухите.

Д-р  Гергели Тоползай  от Унгария – заместник 
председател. Той е  депутат в унгарския парламент 
и  работи по творческите проблеми в ЕСГ.

Луиса „Лоло” Даниелсън от Швеция. В ръковод-
ството на ЕСГ е от 4 години. Председател е на Швед-
ската организация на глухите. Професор е в универ-
ситета в Стокхолм по специалността „Педагогика” 
и като член на ръководството на висшето училище, 
отстоява равните права на глухите студенти. В ЕСГ 
отговаря и за правата на глухите жени.

Даниел Бютер от Германия – занимава се с про-

блемите по признаването на жестовия език и е в ор-
ганизацията на преводачите в Германия.

София Исари от Гърция. Тя е от Солун. Занимава 
се с проблемите на образованието и обучението. 
Член е на Европейската преводаческа организация. 
Занимава се и с имигранти, които търсят ново място 
за живот.

КОЛЕГИЯ НА ЕСГ: Марк Уитли – изпълнителен ди-
ректор на ЕСГ. Той е от Великобритания. Работи от 
11 години в Европейския съюз на глухите. И продъл-
жава да е един от най-компетентните представите-
ли на европейското участие на глухите в политиката 
на държавите от ЕС.

Мартина Балчунайт от Латвия. Работи по полити-
ческите въпроси.

Дейвид Хай от Великобритания – отговорник по 
медия и комуникации.

КАКВА Е ВИЗИЯТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ, 
КАКВА Е ИДЕЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО И 
КАКВО ЩЕ ВИДИМ НАПРЕД?

Марку Йокинен я определи така: „Ние  работим 
за равни права. И равни начала по отношение на 
образованието, в политиката, както и за нами-
ране на работа.”

 Една от най-важните цели  е  признаване на пра-
вото за използване на жестовия език. Той трябва 
да бъде узаконен навсякъде. В парламентите на ня-
кои от страните в Европа все още има голям спор по 
този въпрос. А нашият език трябва да бъде равен с 
говоримия език.

На следващо място – това е информацията, коя-
то ние получаваме. Когато гледаме телевизия, дори 
да има субтитри, за нас информацията не е доста-
тъчна. Има интернет, разбира се, но така или иначе -  
информацията е малко. И ние изпадаме в информа-
ционно затъмнение. Когато няма преводачи, това 
е голяма пречка. Всъщност една от важните теми е 
това – да има превод!

Равенство и в образованието – това е също дру-
гата важна тема. Защото ако няма добро образо-
вание, то и на пазара на труда ние не бихме могли 
да се справим. Ако не можем да четем – как да се 
представим на пазара на труда?

Това са теми, равни по важност. И ако успеем в 
нашите дългосрочни цели, и ако работим единно, 
всичкият опит, който имаме трябва да е в обмен, да 
го предаваме нагоре, и реално да работим заедно.

След сериозната информативна половина  на 
тази изключително приятна за всички среща, за-
почна и най приятната и „сладка” част.

СЕМИНАРЪТ НА ТЕМА „ЛОБИРАНЕ 
И ЛОБИСТКИ ПРАКТИКИ”

Презентацията беше на Марку Йокинен, а при-
състващите в залата просто ръкопляскаха с удо-
волствие за казаното от него. Е, такъв сладкодумец 

и толкова добър оратор се оказа той. А казаното – 
беше на практика за строгите правила за поведение 
на всеки човек, когато общува, когато търси работа, 
когато дори търси опора в семейството.

Как се лобира – ето правилата, които той пред-
стави. Всъщност, те могат да станат предмет на цял 
учебник – учебник едновременно по етика, по есте-
тика, малко по философия, задължително по логи-
ка и... по тънка психология. Може би пък някога да 
видим такава книга. Какво му е на председателя на 
ЕСГ да я напише!

И така, когато контактувате:
КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ:
- Обяснете в прости и ясни условия логиката, 

поддържаща вашата теза.
- Познавайте проблемите си.
- Помнете, че има сила в числата.
- Помнете, че много проблеми се решават по 

обема на проведената комуникация.
- Запомнете важни информации.
- Проследете с електронни писма първоначал-

ния контакт.
- Бъдете търпеливи. Резултатите могат да отне-

мат няколко месеца дори.
- Благодарете, без значение какъв е резултатът.
- Използвайте медията.

НЕ ПРАВЕТЕ НИКОГА ТОВА:
- Не поставяйте няколко въпроса на една и съща 

среща.
- Никога не лъжете.
- Не забравяйте, че вие, и отговорният човек, се 

нуждаете един от друг.

КОГАТО ПРЕДАВАТЕ СЪОБЩЕНИЯ:
- Планирайте предаването на вашето съобще-

ние.
- Представяйте го плавно и професионално.
- Говорете по същество.
- Бъдете учтиви.

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ:
- Продължете да се свързвате с отговорното 

лице.
- Не се предавайте.
- Ще стигнете до края.

Срещата на европейските лидери с глухите хора 
от България приключи в късен час – а беше толкова 
„кратка”. Ама толкова кратка се стори на всички. Как 
ли пък не можеше да продължи...

Е, до нови срещи си пожелаха всички. 
 Дай Бог да имаме такива срещи. Още и още в 

България!
Йорданка Димитрова

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ФОРУМ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ  СЕ СЪСТОЯ В БЪЛГАРИЯ
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Форумът за социално предприемачество в столицата  бе 
представен  от Стилиян Баласопулов, председател на Нацио-
налния съюз на трудово-производителните кооперации. Той 
отбеляза, че: „социалната икономика и социалното предпри-
емачество имат вече традиции в страната. От 2003 г., в рамки-
те на специализираните предприятия и кооперации за хора с 
увреждания, се провеждат национални форуми, които от 2012 
г. прераснаха в европейски. Но развитието на социалната ико-
номика започва сега, след последната промяна, която имаме. 
В края на месец октомври беше приет Законът за предприяти-
ята на социалната и солидарна икономика по предложение и 
инициатива на Министерството на труда и социална политика. 
С този нормативен акт България вече се нарежда между воде-
щите държави, които имат подобно специализирано законо-
дателство. Настоящето изложение и форумът се провеждат в 
столицата, тъй като тук има силно развитие на социалната ико-
номика, има работещи социални предприятия, включително и 
кооперации, с традиции над 70 години пазарно присъствие.”  

В изложението участват 25 социални предприятия 
и кооперации на Националния съюз на трудово-произво-
дителните кооперации, Национална федерация на рабо-
тодателите на инвалиди, Съюза на глухите в България, 
Национална асоциация по нервно- мускулни заболявания, 
Асоциация на родителите на децата с епилепсия и други 
организации.

Бисер Петков, министър  на труда и социалната политика, 
също приветства участниците, но допълни и друго:

„За мен е удоволствие да открия софийския регионален 
форум по социално предприемачество, с който се завършва 
поредицата от регионални форуми, които Министерството на 
труда и социалната политика, съвместно с Националния съюз 
на трудово-производителните кооперации организира тази 
есен. Те започнаха във Варна, продължиха в Благоевград и 
стигнаха до столицата София.

Днешният форум ще бъде в съчетание с едно друго тради-
ционно събитие, което провеждаме по това време на година-
та. А именно –  връчването на годишните награди за социални 
иновации, които МТСП връчва за четвърта поредна година. И 
към това събитие ще прибавим и нещо ново – а именно из-
бора за  графичен знак и сертификатна марка „Произведено 
от социални предприятия”. Знак, който всеки продукт на вся-
ко социално предприятие ще носи. И което е част от мерките, 
предвидени в Закона за насърчаване на социалното предпри-
емачество. Знакът, определен след конкурс, е дело  на Ивайло 
Тодоров, възпитаник на Националната художествена акаде-
мия.” 

Министър Петков добави, че: „през тази година бе напра-
вено много за насърчаване на социалното предприемачество 
и на заетостта на хората с увреждания. Приет бе и Законът за 
хората с увреждания, който акцентира именно върху заетост-
та, като начин за интеграция на хората с увреждания. В него  са 
предвидени мерки за заетост на хората с увреждания в оби-
чайна, специализирана и защитена среда. Голямото предиз-
викателство за следващата година е да превърнем в реалност 
всичко това”.

По време на изложението министър Бисер Петков спе-
циално посети и щанда на съюзното предприятие „Тих 
труд-София  ЕООД”.  За кратко време той разгледа наши-
те експонати и изрази задоволство от показаното. 

 ***
На последвалата среща на кръглата маса, която се състоя в 

конферентната зала на Университета за социално и световно 
стопанство, темата бе „Особености на развитието на социал-
ната икономика в екосистемата на големия град – гр.София”.

Бяха представени  повече от 15 презентации, свързани със 
социалното предприемачество. За съжаление, очакваните с 
интерес изказвания от представители на Столична община не 
се излъчиха.

Но затова пък с интерес бе изслушана презентацията на 
Любка Герасимова, експерт „Промишлено стопанска дей-
ност” при СГБ. Тя направи строг анализ на условията, в които 
се развиват нашите предприятия „Тих труд” сега. И посочи пре-
пятствията, които ни спъват. Те не са малко. Но са преодолими, 
ако има воля от страна на държавата, на институциите, на ор-
ганизациите, на политиците. 

Прочетете: „Съвсем накратко искам да запозная присъст-
ващите какво представлява Съюзът на глухите в България. Той 
е създаден преди повече от 80 години с цел обединяване на 
хората с увреден слух, за защита на правото им за работа и 
достоен живот на всеки един от тях. Съюзът на глухите в Бъл-
гария има 13 търговски дружества с основен предмет– про-
изводствена стопанска дейност. Предприятията се намират 
в големите областни градове на територията на цялата стра-
на. В осем от нашите предприятия (София, Пловдив, Стара 
Загора, Бургас, Варна, Плевен, Лом и Дупница) се осъщест-
вява шивашка дейност; полиграфска дейност осъществя-
ваме в Пловдив и Дупница; производството на обувки – в 
Пловдив; прахово боядисване – в Русе; строителна дейност
(бояджийски услуги) – в Стара Загора. Продукцията на пред-
приятията от шивашката дейност се изнася за Германия и 
Франция.

Производството и резултатите на нашите предприятия от-
разяваме в нашия специализиран вестник „Тишина”, и в интер-
нет страницата на нашия съюз.

През 2018 г. нашите дружества в Плевен и Лом участваха 
с проекти пред Агенцията за хората с увреждания и успешно 

ги реализираха. Искам да благодаря на агенцията. Аз работя в 
съюза от 2015 г. Всяка година нашите предприятия участват с 
проекти пред агенцията със стопанска и социална насоченост 
и реализират поне по два проекта. 

За 2017 г. дружествата са произвели продукция на стойност 
над три милиона лева.

(Г-жа Герасимова представи иновативен продукт дело на 
предприятието в гр. Бургас – детско столче и детска кухня – за 
родителите, когато отиват на различни мероприятия да осигу-
рят занимание за техните деца.)

В нашите дружества работят над 360 души, като над 56% 
от тях са хора с увреждания. В отделни предприятия имаме и 
по-висок процент. Хората в неравностойно положение са ин-
тегрирани успешно в производствените колективи на нашите 
предприятия.

И сега да преминем по същество към темата, по която г-н 
Баласопулов ни покани – предизвикателствата, пред които са 
изправени нашите дружества. 

На първо място ние многократно поставяме въпроса за 
действието на регламент 1407 от 2013 г. на ЕС. Това е регла-
ментът, който ни ограничава в рамките на три последовател-
ни години да реализираме проекти на стойност 200 хиляди 
евро, тъй като ни разглеждат като икономическа свързана 
група – самия съюз и предприятията в него. И това в много 
голяма степен ограничава нашите възможности. Защото, ако 
всяко едно от нашите самостоятелни търговски дружества има 
възможност да участва самостоятелно с проекти в програми – 
и европейски, и национални, картината би била значително 
променена.

На второ място – списъкът по член 12 на Закона за общест-
вените поръчки. Преди две години от този списък отпадна 
дейността „Бояджийски услуги”. Нашето предприятие в Стара 
Загора извършва точно такива услуги. И няма никакъв про-
блем хората с намален слух да извършват тази дейност. Аз 
мисля, че стремежът тук трябва да бъде в обратна посока, а 
именно – да се разширява обхватът на този списък, за да може 
по-голям брой услуги и дейности да бъдат предоставени на 
хората в неравностойно положение, които работят в специа-
лизираните предприятия. А не списъкът с тези услуги да бъде 
ограничаван. 

На трето място – това е разширяването на обхвата на про-
изводствените дейности и извършваните услуги. Както ви-
дяхте, ние осъществяваме ограничен брой производства и 
услуги. И във всяка следваща година срещаме все по-големи 

трудности. Осем от нашите предприятия извършват шиваш-
ки услуги. И тук искам да споделя една тъжна констатация за 
шивашката промишленост в България. За съжаление, според 
немски журналист, от предимствата на българската шивашка 
индустрия е останало единствено географското разположе-
ние – близостта до западните пазари и плоския данък. Според 
този журналист работниците в тези предприятия работят до 
припадък и трудно заработват минималната работна заплата. 
А сега си представете – ако в една частна фирма, в която ра-
ботниците работят по 12 часа и трудно изпълняват нормите, 
как едно специализирано предприятие за хора с увреждания 
може да бъде конкурентноспособно? Това просто е непосил-
но в настоящите времена.

Провеждането на такива регионални форуми би било 
много полезно и би помогнало за осигуряване на работници 
и специалисти за специализираните предприятия и тяхното 
обучение. Подобряването на съвместната работа с органите 
за местно самоуправление също е много важно. В много от 
градовете нашите районни организации на глухите работят 
много добре с местните органи на власт. Това ползотворно 
сътрудничество следва да се разширява. И смятам, че София, 
като голяма община с изключително голям финансов ресурс, 
все още е длъжник на тези предприятия. Ако сред участници-
те има представител на Столична община да се чувства пока-
нен, за да се запознае с нашата дейност. И да видим по пътя 
на партньорството какво още бихме могли да направим, за да 
може съвместната ни работа да бъде много по-ефективна и 
хората в неравностойно положение да се чувстват удовлетво-
рени от своя труд.

Искрено се надявам на тези форуми, които са много инте-
ресни и полезни, оттук нататък да има по-голямо присъствие 
на органите на държавната власт. И на законодателната. На 
членовете на социалната комиссия, също щеше да бъде инте-
ресно какви въпроси се обсъждат на настоящата кръгла маса.”

Регионалният форум за социално предприемачество доне-
се успех на софийските социални предприятия. Успех, защо-
то стотици столичани  посетиха изложението. Пълна бе зала 
„Универсиада”. Много си купиха по нещо, други си тръгнаха 
впечатлени от показаното.

Какво повече?
Може би повече ще бъде, ако и институциите погледнат на 

подобни изяви като на особено важни. Важни за хората, които 
с такава любов искат да работят за другите!

Йорданка Димитрова

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В СОФИЯ – ИЗЛОЖЕНИЕТО ВПЕЧАТЛИ С БОГАТСТВОТО 
НА ИЗДЕЛИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Ново мобилно приложение, разработено в рамките 
на международен проект по програма „Еразъм+”, в кой-
то от българска страна участват Специалното училище 
за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян Белинов” и 
Пловдивския университет ще позволи на тези деца да из-
бират символи от виртуална библиотека и да построяват 
кратки фрази. Проектът се нарича „TESI” и се разчита като 
„Адаптивна персонализирана система за създаване на 
инструменти за изразяване в социалното включване на 
учещи с вербални комуникационни увреждания”. 

Вместо да влизат в обяснения с жестове и мимики, и 
често да изпадат в афект, понеже остават неразбрани, де-
цата с увреден слух и говор ще могат да общуват по-лес-
но с помощта на приложението, като изтеглят картинка, 
дума, израз или кратка анимация от своеобразна вирту-
ална библиотека и подредят символите във „фраза” вър-
ху екрана на таблет или мобилен телефон. Така напри-
мер нарисувано човече, думата „искам” и картинка на 
чешма образува съвсем бързо и простичко изречението 
„Аз искам вода”, което детето може да има затруднения 
да произнесе и обясни.

Базата с ключови думи и изображения ще се попъл-
ва и ползва от родители, учители, експерти и от самите 
деца, които са от 2 до 8 клас. По проекта ще бъдат за-
купени таблети и мобилни телефони за учениците от 

СУ за УУС „Проф. Стоян Белинов”, заснемаща техника 
и аудио устройства, на които да се ползва създаденият 
софтуер. Всички потребители на „TESI” – ученици, пре-
подаватели, социални работници и родители, ще бъдат 
персонално обучени да изразяват себе си, да комуники-
рат, да се справят с предизвикателствата на ежедневие-
то, да споделят своите въпроси, свързани със социално-
то приобщаване, да получават информацията, от която 
най-много се нуждаят с набора от интерактивни инстру-

менти – визуални знаци, изрази и инструкции, които са 
най-подходящи за индивидуалните им нужди. Средното 
училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян Бе-
линов” започва изпитания на новия софтуер в реални ус-
ловия в началото на 2019 г. По същия начин приложения 
на своите езици разработват и партньорите в Хърватия, 
Полша, Испания, Румъния, Гърция.

Публикацията подготви Петра Ганчева по 
материали в интернет

В тези светли предколедни дни почти всеки ден децата в столично-
то специално училище за ученици с увреден слух се радват на прият-
ни изненади, нови приятелства и безброй приключения с дядо Коле-
да, Снежанка, джуджетата, Ледената кралица и Кай. 

Както всяка година, така и сега преживяха незабравими мигове с 
връстниците си от другите училища. 

И, разбира се, всички заедно се включиха с голям ентусиазъм и в 
ежегодната коледна работилничка. 

А софийската епархия зарадва всички ученици с много мили думи 
и подаръци.

Снимки: Фейсбук страницата на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев”

На 13 декември 2018 г. се 
проведе коледно тържество 
за учениците от СУУУС „Свети 
Иван Рилски” в Търговище. На 
него присъстваха областния уп-
равител на област Търговище 
г-н Митко Стайков, експерти от 
МОН, представители на ВУЗ, на-
чалникът на РУО–Търговище г-жа 
Елка Станчева, представители на 
РУО –Търговище.

Областният управител г-н 
Митко Стайков отправи мили 
думи към възпитаниците на учи-
лището. Той им направи прекрас-
на изненада с празнична торта 
и им пожела здраве и успехи 
през новата година. Началникът 
на РУО г-жа Елка Станчева, също 
поздрави учениците с предстоя-
щите празници.

Гостите бяха впечатлени от ку-
линарната изложба, подготвена 
от учениците, изучаващи специ-
алност „Производство на кули-
нарни изделия и напитки” и про-
фесия „Готвач” с преподавател 
Иван Цветанов.

С много радост беше посрещ-
нат дядо Коледа. Добрият ста-
рец зарадва всички ученици със 
своите подаръци. Съставите на 
училището, с художествени ръко-
водители Антония Колева и Петя 
Богданова, изпълниха с жест и 
мимика песента „Коледа е!” и 
индийски танц.

Много радост предизвика-
ха забавните игри, подготве-
ни от Аксиния Василева, Петя 
Богданова и Бончо Василев.

И сякаш всички усетиха вълшеб-
ството на Коледа и на споделеното 
приятелство.

Надка Ботева,
главен учител

Деца с увреден слух и говор 
общуват чрез мобилно приложение

Празнични приключения 
и незабравими моменти 

Коледа в СУУУС „Свети Иван 
Рилски“ – гр. Търговище
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Отговор от бр. 21

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

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

СУДОКУ

ВОДОРАВНО: 2. Вид бойно изкуство. 4. Слаборазчленено планинско възвишение. 
6.Наш съюзен член-танцьор. 8. Героиня от мексиканския сериал „Росалинда”. 9. Стара 
немска машина за шварц кафе. 11. Наш съюзен член-зъболекар. 15. Род войска, със-
тоящ се от конници. 17. Музикална нота. 18. Кино- и спортна зала. 19. Река в Лаос и 
Виетнам. 20. Река в Словакия.
ОТВЕСНО: 1. Поздрав за читателите. 2. Каса. 3. Държава в Южна Америка. 4. Аржен-
тински футболист, капитан на испанския клуб „Барселона”. 5. Алкохолна напитка. 6. 
Кантон в западна Швейцария. 7. Инициалите на имената на известна телевизионна 
журналистка. 9. Вид паякообразни. 10. Български астролог и нумеролог. 11. Грамати-
ческо понятие. 12. Козя върба. 13.Малко градче и община в северна Италия. 14. Град 
в източна Швеция, община Сундсвал. 15. Частица за сдружение. 16. Едър бозайник от 
разред чифтокопитни.

Съставила Зоя Гюрова

КОЛЕДНА КРЪСТОСЛОВИЦА

НОВОГОДИШНИ

На общо събрание на младежката организация към СГБ, 
проведено наскоро, бе избрано новото ръководство за 
2018/2019 т., в състава на което влизат: Росица Караджова, 
председател; Магдален Цветанов, заместник председател; 
Василен Грозев, секретар; Вилдана Демерджиева, спорт и 
туризъм и Мария Косева, социално-битова дейност.

Честито на всички тях с пожелания за успешна и ползотворна 
работа в бъдеще! („Т”)

МОСГБ – с ново ръководство 
По предложение на г-н Чер-

веняков, управител на „Тих труд” 
в Бургас, след съгласуване и със 
съюзното ръководство, всички 
семейства в общежитието към 
предприятието на 10 декември 
получиха по 1 кубик дърва. Беше 
създадена добра организация за 
бързото им разпределение. 

Ние, всичките семейства от 
общежитието изказваме нашата 
благодарност от сърце за оказа-
ната материална подкрепа и за 
топлината в домовете ни в наве-
черието на коледните и нового-
дишни празници на ръководство-
то на СГБ и на г-н Червеняков! По-
желаваме им да са здрави и все 
така успешни!

Илияна Калинкова

С грижа към глухите работници

В Хасково от няколко години се от-
белязва Международния ден на хо-
рата с увреждания. На 3 декември по 
обяд в театър „Иван Димов” в града 
бе организиран безплатен тържест-
вен концерт за хората с увреждания, 
в програмата на който участваха из-
вестни състави и изпълнители от гра-
да. Участвахме и ние с изпълнение 
на песента „Пея за всички приятели” 

изпълнена с мимика и жест от наша-
та Севда Векилова Иванова. Кметът 
на Хасково г-н Беливанов се обърна с 
кратко приветствие към всички при-
състващи и каза много мили и топли 
думи. А след концерта във фоайето 
на театъра всички бяха почерпени с 
топла погача доставена от общината.

Дора Христозова,
координатор на РО-Хасково

И тази година не бяхме забравени

КОЛЕДНИ СЛАДКИ

Подарък от Дядо Коледа
Чакам в коледната вечер. Ей го,
идва с белоснежната осанка!
Ще поискам празнично от него
да ми подари една Снежанка...

Митничарска
Нова година – нов късмет!
Догодина - пак рушвет...

Носталгия по миналото
У дома жената писка,
почна да надига глас -
дядо Коледа не иска,
а очаква дядо Мраз...

Излъгани
Що народ го чака само,
за подарък тази вечер.

Дядо Коледа го няма - 
пенсионирал се е вече...

Към традиционно сурвакане
Купих на жената дрян,
а за себе си – бутилка.
Винаги на празник, знам,
сурвака ме с... точилка!

Иван Беловски


