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ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ И ГОВОР ВЕЧЕ 
ИМАТ РАВНОПРАВЕН ДОСТЪП  ДО ТЕЛ. 112

11 ФЕВРУАРИ –  ДЕН НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ  
НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

* На 11 февруари в сградата на дирекция „Национал-
на система 112” се състоя тържественото честване 
на деня на единния европейски номер за спешни повик-
вания 112. Той се отбелязва също така и  в 27 страни 
от Европейския съюз.

* Официални гости тук бяха заместник министъ-
рът на вътрешните работи Красимир Ципов, пред-
седателят на Българския червен кръст Христо Гри-
горов, началникът на кабинета на министъра на въ-
трешните работи Михаил Златанов и председате-
лят на Съюза на глухите в България Николай Нинов.

* По време на събитието бяха представени изклю-
чително интересни презентации за настоящето и 
бъдещото развитие на националната система 112.

* Акцентът на срещата беше внедряването на ус-
луга за достъп на хора със слухови и говорни уврежда-
ния до тел. 112.

 
Националната система  за спешни повиквания с еди-

нен европейски номер 112 предоставя на гражданите 
бърз и безплатен достъп до службите за спешно реаги-
ране при различни рискове за живота, здравето, сигур-
ността и имуществото на гражданите.

ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ТАЗИ ГОДИНА ТЯ Е НАПЪЛНО ДОС-
ТЪПНА И ЗА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ.

При откриването изпълнителният директор на дирек-
ция „Национална система 112” при Министерството на 

вътрешните работи  Цветомир  Цеков изтъкна изключи-
телната важност на внедряването на съвременните тех-
нологии за реализирането на жизнено важните цели на 
тази система. Днес системата е по-сигурна, като има ре-
ална перспектива за надграждане с нови видове услуги и 
възможности за изпълнение на европейската директива 
на универсалната услуга.

За важността на внедряването на новите технологии 
специално говори и заместник министърът на вътреш-
ните работи Красимир Ципов. Той отбеляза като пример 

в това отношение изградената и действаща вече инова-
тивна система eCall, използвана в моторните превозни 
средства, която при тежки пътно транспортни произшест-
вия може да осигури автоматично телефонно повикване 
до телефон 112.

Добри думи за нововъведенията в националната ни 
система казаха и Христо Григоров, председател на Бъл-
гарския червен кръст, както и Михаил Златанов, начал-
ник на кабинета на министъра на вътрешните работи.

Продължава на стр. 2-3

Съобщение
Зимен лагер 

на МОСГБ в Банско
Щастливи сме, 

че организираме 
третия поред 

зимен лагер на 
Младежката 

организация към 
СГБ. Тази година 

той ще се проведе 
от 1 до 4 март в 

град Банско, в хотел 
„Четирилистна 

детелина”. 

Той е разположен в близост до ски- писта. Хотелът разполага 
с открит басейн, пълен релакс, център с джакузи и сауна. В 
програмата на лагера са включени както презентации, работни 
групи, игри и посещения на забележителности, свободно време 
за ски, за разходки из града. Наистина ще бъде много интересно 
за вас!

Темата е „За-едно”, това е като под символ. Ще има различни 
интересни презентации, например ще има една за човешките 
права.

Желаещите да се включат в лагера трябва да заплатят  пълен 
пакет 135 лв. на човек, като участниците в работния семинар и 
програмата на лагера (така наречените „делегати”) сумата е 95 
лв. на човек. 

За деца от 1 до 6 г. е безплатно, а за тези от 7 до 12 г. се заплаща 
по 68 лв. на дете. В цената влизат нощувки, храна (закуска, обяд 
и вечеря – блок маса). 

Всички, които искат да се включат в лагера, трябва да носят 
копие на ЕР на ТЕЛК, за да ползват отстъпка за всеки случай.

Всяка районна организация може да изпрати до двама 
представители на МОСГБ (респективно членове на младежките 
ръководства по места).

Крайните срокове за записване са съответно: за делегатите на 
МОСГБ – 15 февруари; за останалите участници – 22  февруари.

От ръководството на МОСГБ

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ 
НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ 

С УТВЪРДЕН АВТОРИТЕТ 
И ВАЖНА РОЛЯ

* Националната асоциация на преводачите на 
жестов език в България проведе своето отчетно-из-
борно общо събрание на 26 януари тази година.

* Председателката на НАПЖЕБ Милена Гъркова 
– Калинова представи два отчетни доклада за дей-
ността на асоциацията – единият за изминалата 
2018 година, а другият – за  изминалия тригодишен 
мандат на ръководството.

* Присъстващите делегати приеха програма за 
работа през 2019-2021 г. Обсъдиха и утвърждаване-
то на „Тарифа за минималните възнаграждения на 
преводачите на жестов език в България”. 

* Бяха избрани  нови членове на УС на НАПЖЕБ, как-
то и членове на Етичната комисия за периода 2019-
2021 г.

 * За председател на НАПЖЕБ бе преизбрана Миле-
на Гъркова-Калинова

На 26 януари 2019 г. в залата за събрания в ЦУ на 
СГБ се проведе отчетно-изборно общо събрание на На-
ционалната асоциация на преводачите на жестов език 
в България (НАПЖЕБ), на което взеха участие общо 41  
членове. 25 присъстваха, а 16 участваха чрез заявено 
пълномощно.

 Председателят на НАПЖЕБ Милена Гъркова-Калино-
ва приветства с добре дошли членовете на сдружението 
и представи официалните гости на събранието: екипът 

на Специализираното предаване за хора с увреден слух 
по БНТ и главния редактор на в-к „Тишина” Йорданка 
Димитрова. Официално поканен гост беше също и г-н 
Николай Нинов - председател на СГБ, който поради за-
боляване беше  възпрепятстван да присъства.

Пълномощниците гласуваха единодушно предложе-
нията за председател на събранието да бъде г-жа Ма-
рия Каварджикова и протоколист - г-н Светлозар Пара-
панов.

 Дневният ред на събранието бе както следва: 1. От-
четен доклад на УС за дейността на НАПЖЕБ за 2018г. 
и обобщение за периода 5.12.2015 г. - 26.01.2019 г. 
2. Финансов отчет за 2018 г. и обобщение за периода 
5.12.2015г. - 26.01.2019 г. 3. Доклад на Етичната коми-
сия на НАПЖЕБ за спазването на Етичния кодекс на 
жестовия преводач за 2018 г. и обобщение за периода 
5.12.2015 г. - 26.01.2019 г. 4. Приемане на Програма за 
дейността на НАПЖЕБ за 2019 г. 5. Приемане на „Тарифа 
за минималните размери на възнагражденията на пре-
водачите на жестов език в България”. 6. Избор за пред-
седател и членове на управителния съвет на НАПЖЕБ за 
мандат 2019 г. – 2021 г. 7. Избор за Етична комисия на 
НАПЖЕБ за мандат 2019 г. - 2021 г. 

За всички подробности на отчетно-изборната 
събрание на НАПЖЕБ четете на стр. 4-5
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Интензивно, да не кажа дори удар-
но, започна седмицата още от нача-
лото на февруари – притеснени хора с 
увреждания отново и за пореден път 
протестираха пред здравното минис-
терство заради силно орязаните оцен-
ки на решенията на ТЕЛК. Тогава пред 
медиите излязоха със свои становища 
не само представителите на лекарско-
то съсловие, но и на институциите и 
правителството.

Сред тези, които се изказаха в пуб-
личното пространство, беше и д-р Ста-
нимир Хасърджиев, председател на 
Националната пациентска организация, 
който заяви, че „пациентите са много 
ощетени. През последните месеци оп-
лакванията от тяхна страна са страшно 
много. Да спрем злоупотребите е раз-
лично от това да спрем харча за хората 
с увреждания. Тези злоупотреби са при-
чина за мизерстването на хората, които 
наистина имат нужда държавата да им 
помогне. Новите промени ощетиха точ-
но тези хора.” Според него комисиите из-

бират по незнаен критерий едно водещо 
заболяване и всички останали заболява-
ния нямат значение или то е минимално, 
което е в противоречие с новите тенден-
ции в медицината: „Ако държавата си 
вършеше както трябва работата, за да не 
се допуска здрави хора да точат система-
та, тогава няма да се говори за намаля-
ване на разходите, а за намаляване на 
злоупотребите и увеличаване на ползите 
за пациентите.”

А според мнението на бившия ди-
ректор на института „Пирогов” доц. 
Спас Спасков от Министерството на 
здравеопазването е трябвало да кажат: 
„Тук нещо здравата се сбърка, ще пред-
приемем следните мерки. Да се посъвет-
ват, да се обърнат към различни органи-
зации, да вземат мнение от тях и да се 
постигне съгласие по този тип документ 
– това е решението на болния проблем. 
Непрекъснато говорехме, че трябва да 
се ограничат някои плащания по систе-
мата на ТЕЛК. Сега сме уплашени, че са 
ограничени. Ние не знаем какво искаме. 

Механизмът е точен и ясен като разпис-
ване, но той е неизгоден за определени 
категории хора и те винаги ще бъдат не-
доволни. Задачата беше да се ограничат 
разходите в тази система, защото така, 
както е създадена, винаги ще има потър-
певши.”

Д-р Боряна Холевич, председател на 
сдружението на лекарите от ТЕЛК-София 
даде за пореден път много прецизен и 
точен коментар: „Когато подготвяха на-
редбата за правилата за това кой колко е 
инвалид през лятото, аз предупредих, че 
1/3 от хората ще бъдат ощетени от нея. 
Според проучване, от тези дни между 
1/2 и 1/3 от хората са получили по-нисък 
процент. Те излязоха на протест, но той бе 
много рехав. По принцип хората с увреж-
дания искаха реформа, получиха я, сега 
са недоволни от нея и искат нова. Но ако 
има нова реформа, ще бъдат още по-още-
тени.  Хората искат нещо, но въпросът е 
как и какво ще поискат. Те искат различни 
неща. Всяко от тях според мен, е неосъ-
ществимо предвид реалната обстанов-

ка у нас. Веска Събева предложи нещо 
много разумно – да се върне формулата 
за изчисляване като се отчитат всички 
сериозни заболявания – тези, носещи 50 
и над 50%. Ние предлагахме да се махне 
от наредбата болежки, които практически 
не инвалидизират и при вземане редовно 
на лекарства човекът да бъде работоспо-
собен, и да се отчитат всички сериозни 
увреждания и заболявания. Внесохме 
цялостен законопроект в Здравното и 
Социалното министерство. Искахме елек-
тронна система, задължителни срокове, 
връщане на НОИ в ТЕЛК контрол... Когато 
се направи единната електронна систе-
ма през 2010-2011 г. за нуждите на ТЕЛК, 
заявих, че практически не върши работа 
за това, за което е предназначена. Сега 
щели да ни свързват с Агенция за хората 
с увреждания и т. н. Но най-важното е 
електронната здравна карта. Когато па-
циент дойде при мен, аз ще видя къде е 
ходил, какви прегледи е правил, лежал 
ли е в болница, какви са му били изслед-
ванията... Ще може да бъде проследено 

състоянието му за целия изтекъл период. 
А относно фалшивите ТЕЛК решения – ни-
кой не отрича, че в определени райони 
има издадени такива, но да се говори, че 
половината решения са фалшиви, защото 
в няколко района има хванати 10-20-50 
човека на фона на 500 000, не е коректно. 
Всеки български гражданин има право 
на труд по Конституция. Това, че човек 
работи, не означава, че е здрав. Чувам 
приказки от сорта еди-кой си работи в 
строителството, но имал експертно реше-
ние. Ако е глух, какво му пречи да работи 
в строителството?! Трябва да се види екс-
пертното решение за какво заболяване е 
издадено.”

Веска Събева, председател на Асо-
циацията на родителите на деца с епи-
лепсия и член на Националния съвет на 
хората с увреждания, заяви категорич-
но, че „ощетяване на хората с уврежда-
ния наистина има, колкото и да се отрича 
този факт от Министерството на здраве-
опазването.” 

Продължава на стр. 3

Пак ще има промяна  в наредбата за ТЕЛК
СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

От стр. 1

Акцент на срещата за отбелязването на деня на един-
ния европейски номер 112 - както в изказванията на 
официалните лица, така и в последвалите презентации, 
беше внедряването на услугата за достъп на граждани 
със слухови и говорни увреждания до спешния телефон 
за съобщения 112 в съответствие с европейската регу-
латорна рамка в областта на електронните съобщения. 

Това е един безспорен успех! Защото България е сред 
малкото държави, която осигурява такава услуга.

 В тази връзка, на тържественото честване на Европей-
ския ден на ЕЕН 112, в залата беше  оповестено специал-
ното присъствие на представители на Съюза на глухите в 
България. С ръкопляскания всички участници приветства-
ха председателя на Съюза на глухите в България Нико-
лай Нинов и председателката на Младежката организа-
ция при СГБ Росица Караджова, Тук бе и Митко Якимов, 
глух актьор в представения клип за глухите потребители 
на 112. За първи път по време на цялото събитие имаше 
превод на жестов език, осъществен от Силвана Павлова, 
завеждащ отдел „Културно-масова дейност” в СГБ. 

Равноправният достъп за хора с увреден слух и говор 
вече е факт и е осигурен чрез приложение за смарт ус-
тройства и интернет портал.

Веднага подчертаваме, че тук е особена заслугата на 
Съюза на глухите в България. Веднага казваме и друго – 

че всички препоръки по изграждането на услугата, която 
е осъществена с обединени усилия на експерти от МВР, 
мобилни оператори, IT специалисти и други ангажирани 
министерства и служби, са взети под внимание и съгласу-
вани със Съюза на глухите в България. 

И още - трябва силно да се изтъкне истинската добра 
съпричастност и сътрудничество между  екипите   на ди-
рекция „Национална система 112”  и Съюза на глухите в 
България, за да се случи всичко това. 

По време на тържеството председателят на Съюза 
на глухите в България Николай Нинов връчи поздрави-
телен адрес до г-н Цветомир Цеков, и до служителите, 
работили съвместно с нас, за  ползотворните резултати.

Много години СГБ полагаше усилия, за да могат глу-
хите хора да  имат равен достъп до телефон 112. Нека се 
гордеем с това, че специалистите спазиха изискването 
да бъдат максимално полезни на хората с увреден слух 
и говор. 

И това се случи. 
Системата е внедрена съгласно европейското законо-

дателство през месец септември 2018 година. А от месец 
януари тази година работи с пълната си функционалност за 
всички операционни системи. Чрез мобилно приложение 
за Android, iOS, Windows Mobile и уеб базирано приложение 
за мобилно устройства (смартфони и таблети), стационарни 
и преносими компютри, операторите могат да комуникират 
с гражданите с увреден слух и говор посредством чат. 

Комисар Елена Паскалева, началник на Районен 
център 112 – Кърджали, представи на присъстващите 
най-важните стъпки за използването на това потреби-
телско приложение. Необходимо е първо да се попъл-
ни регистрационна форма и да се получи код за достъп 
до системен администратор в дирекция „Национална 
система 112” по електронната поща. Приложението 
се стартира след регистрацията. Оттук нататък кому-
никацията се осъществява с чат сесии. Има чат сесия 
„готови текстове”, с която при въведени адресни данни 
потребителят може да избере (да кликва) върху готов 
текст, или да избере друг вариант – като впише свобо-
ден текст. Услугата има възможност за надграждане на 
текстовата секция с видео чрез преносна среда, оси-
гурена от интернет, свързано с телекомуникационни-
те оператори. Комисар Паскалева обяви още, че  ди-
рекция „Национална система 112” ще организира 
обучения съвместно с регионалните структури на 
хората със слухови или говорни увреждания за ра-
бота със специализираното приложение, както и 
за популяризиране на новата услуга. За някои от нас 
такова обучение е наистина задължително. И какво 
по-добро от това – да се научим от самите създатели 
на програмата на място, в районните ни организации, 
леко и бързо  да ползваме услугата, която съхранява 
живота ни. 

Продължава на стр. 3
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ИМАТ РАВНОПРАВЕН ДОСТЪП  ДО ТЕЛ. 112
НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

От стр. 2

Тя заяви, че новата наредба за ТЕЛК 
„не изпълнява ролята, за която беше съз-
дадена – да се хванат хората с фалшиви 
решения, а се засягат хората със сериоз-
ни увреждания. С термина увреждане 
над 50% се обозначават хората с трайни 
увреждания. Не може един човек с три 
трайни увреждания да има същата функ-
ционалност на организма, както, ако е с 
едно. Или дори да е с 80%, другите три с 
50% водят до много ограничения. На сре-
щата със здравния министър, каза още тя, 
ние казахме нашето мнение, че не сме 
доволни и очаквахме да ни бъде даден 
резултат, в който да пише колко хора са 
ощетени, колко са отпаднали от система-
та. Според нас хората не могат да бъдат 
хванати от едно ново освидетелстване, 
защото по старата система, ако са можели 
да получат по-висок процент, по новата 
това не може да се направи. 

 Председателят на парламентарната 
социална комисия и бивш ресорен ми-
нистър Хасан Адемов потвърди, че „има 
хора, които са ощетени и това доказва, 
че има проблем с новата наредба за ме-
дицинска експертиза. Дава се процент 
за загубена работоспособност, но нищо 
не се казва за състоянието на потреб-

ностите, как човек трябва да преодолее 
съответните бариери, за да се възползва 
от социалната система или да отиде на 
работа.” 

От своя страна националният омбуд-
сман Мая Манолова беше категорична 
в изказването си: „Министерството при-
зна, че има проблем с прилагането на 
новите правила. Данните също го показ-
ват – 8 100 души, от 40 000 преминали 
през експертиза през последните 5 месе-
ца, са получили по-нисък процент за вид 
и степен увреждане, което ги е лишило 
от права, от допълнителна пенсия и со-
циална подкрепа. Като омбудсман няма 
как да не реагирам на това.” 

В резултат на всички тези реакции, 
излезли в общественото и медийно-
то пространство, на 12 февруари, след 
срещата на министър Кирил Ананиев с 
представители на сдруженията и орга-
низациите, защитаващи правата на хо-
рата с увреждания, от страна на Минис-
терството на здравеопазването (МЗ) бе 
съобщено, че подкрепят предложението 
за промяна на методиката за прилагане 
на отправните точки за оценка на трайно 
намалената работоспособност (вида и 
степента на увреждане) в проценти, на-
правено от национално представителни-
те организации на хората с увреждания. 

„Това е първата и най-спешна мярка за по-
добряване работата на Наредбата за ме-
дицинската експертиза. Когато говорим 
за хора с тежки увреждания, дори при 
един човек да има проблем, то той тряб-
ва да бъде решен. А анализите показват, 
че има редица лица, които не са доволни 
от действията на ТЕЛК през изминалите 6 
месеца,” коментира Ананиев.

Предложението гласи: „Когато са 
налице няколко увреждания за лицата, 
две и повече, довели с 50% и над 50% 
трайно намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане, независимо 
дали са за заболявания от общ характер 
или за заболявания с причинна връзка, 
за всяко от които в отправните точки за 
оценка на трайно намалената работос-
пособност/вид и степен на увреждане, 
е посочен отделен %, оценката на трай-
но намалената работоспособност се оп-
ределя като се взима най-високият % по 
съответната отправна точка на най-теж-
кото увреждане. Към него се прибавят 
20% от сбора на % на всички останали 
увреждания.”

Освен това от организациите пред-
лагат: „Ако водещото заболяване с 50% 
и над 50% трайно намалена работоспо-
собност или вид и степен на увреждане 
е довело до други заболявания увреж-

дания, които са с причинна следствена 
връзка от водещото заболяване, за всяко 
от които в отправните точки за оценка на 
трайно намалената работоспособност, 
е посочен отделен %, оценката на трай-
но намалената работоспособност/вид и 
степен на увреждане, се определя като 
се взима най-високият % по съответната 
отправна точка на най-тежкото уврежда-
не. Към него се прибавят 10% от сбора на 
% на всички останали увреждания.”

Като следваща стъпка министър Ана-
ниев предложи създаването на работна 
група, в която да влязат представители 
на всички заинтересовани страни и коя-
то да подготви промени в Наредбата 
за медицинската експертиза, след като 
бъдат отчетени спецификите на всички 
заболявания и тяхното отражение върху 
здравословното състояние на хората с 
увреждания. Срокът за изготвяне на про-
мените е 2 месеца.

На срещата екипът на Министерство-
то на здравеопазването предложи и па-
кет от мерки, чрез които да се подобри 
цялостната дейност на медицинската 
експертиза на ТЕЛК. През месец март 
ще бъде представена нова концепция и 
промяна в информационната система, с 
цел повишаване на контрола в система-
та на ТЕЛК. Промените ще включват из-

граждане на свързаност между инфор-
мационните системи на НЗОК и НЕЛК, 
за да има достъп до първичната меди-
цинска документация и контрол върху 
съдържанието й. Стандартизиране на 
медицинските документи и засилване на 
контролно-методичната, консултативна-
та и експертна дейност на НЕЛК са сред 
мерките, които предлага още Министер-
ството на здравеопазването.

От март месец МЗ, съвместно с 
МТСП и експерти на Световната здравна 
организация, ще работят върху анализ 
на възможностите за въвеждане на сис-
темата за комплексна оценка на социа-
лен и здравен статус на лицата.

Дано този път хората с увреждания не 
останат излъгани в надеждите си за спра-
ведливо отношение към здравословните 
им проблеми, към възможностите да 
намерят подходяща работа и да имат 
средства за оцеляване. И дано най-после 
бъдат въведени коректно както елек-
тронното здравно досие и електронната 
здравна карта, така и всичко, което пред-
ложиха в становищата си национално 
представителните организации и сдру-
жението на лекарите от ТЕЛК-София! 
Само по този начин ще се случат наисти-
на нещата към по-добро бъдеще.

Петра Ганчева

От стр. 2

Първите обучителни курсове вече са предвидени в 
РО-Пловдив и в РО-Хасково, потвърди комисар Елена 
Паскалева. Вестник „Тишина” ще ви информира за тях, а 
всички ще могат тогава не само да се информират, но и 
да обогатяват работата по приложението.

В момента, според думите на експерта в дирекция 
„Национална система 112” г-н Заки Маунски, „от месец 
януари досега над 100 души с увреден слух са направили 
своя регистрация в приложението за бързо реагиране на 
тел. 112”. За радост – досега няма повикване.  Но, имай-
ки предвид, че хората със слухови и говорни увреждания 
са общо над сто пъти повече, нека очакваме по-бързото 
обучение и приобщаване за използването на тази жизне-
новажна услуга. 

На тържественото честване на европейския ден на ЕЕН 
112 беше дадена думата на представители на Съюза на 
глухите в България. Росица Караджова, председател на 
Младежката организация при СГБ, сподели задовол-
ството си от постигнатото досега ниво на програмата.

 „За нас – каза тя, е много важно, че вече има комуни-

кация с глухата среда. А участието ни ще продължава и за 
следващите нива на чат и видеоинформация. Ние имаме 
не само желание, но и амбиция  да работим и в бъдеще 
за това  съвместно с всички вас.” 

По-късно това изтъкна  и председателят на СГБ Ни-
колай Нинов, като каза, че тази прекрасна възможност, 
която сега дава платформата, трябва да се надгражда, за 
да се стигне до истинския реален достъп до тази услуга 
от абсолютно всички потребители с увреден слух и говор.

Да, ще продължаваме напред, защото изключително 
амбициозни са  идеите за бъдещото развитие на нацио-
налната система 112, до която и  ние вече имаме реален 
достъп.

И за да сме „в крак” – нека ги посочим. Така например, 
както съобщи ръководителят на дирекцията г-н Цвето-
мир Цеков, разработена е „Концепция за развитие на на-
ционалната система 112” от специалисти от МВР и оста-
налите служби за спешно реагиране, заедно с Български 
червен кръст и агенция „Морска администрация”  и др.  
Концепцията цели да предостави на гражданите възмож-
ности за комуникация с телефон 112, каквито използват 
съвременните потребители на мобилни IP устройства – 

аудио, видео и текст. 
Единната платформа на системата включва изгражда-

нето на центрове от ново поколение. Това са така нарече-
ните „умни центрове”, оборудвани  с последните прило-
жения на технологиите. Като акцентът вече няма да бъде 
само на гласовите съобщения, а на автоматични системи 
като Relers 112 за ранно предупреждение и оповестява-
не, които ще предават информация към телефон 112, ко-
гато има проблеми, или се очакват бедствия и аварии. С 
такива съобщения ще бъдат предупреждавани хората на 
телефоните си, когато попаднат в зона, която е рискова 
и има опасност от инциденти.  Системата ще може и да 
определя местонахождението на обаждащия се до ня-
колко метра във всички населени места. Първи стъпки са 
направени и в свързването със социалните медии ( съз-
даване на профили на 112 и съдържание, което да бъде 
публично споделено).

И всичко това – ще очакваме в следващите месеци. 
Защото ще е толкова полезно и за нас – хората, които не 
чуваме, но имаме възможност да опазим по най-добрия 
начин живота си.

Йорданка Димитрова
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От стр. 1
 Преди да пристъпи към изложението на доклада за работата 

на УС на НАПЖЕБ през изтеклата 2018 г., Милена Гъркова изказа 
желание да се спомене и отдаде заслужена почит на Цветан Кун-
чев, който ни напусна на 13 септември миналата година. „В не-
гово лице обществото на глухите загуби една ярка личност, която 
не преставаше да се бори и отстоява техните права! До последно 
активно работеше за признаването на БЖЕ и приемаше това като 
своя лична кауза! Цецо остави светла диря и в нашата асоциация 
с идеите и желанието си да бъде полезен в работата на УС и ние 
горещо се надяваме той да има ревностни последователи, които 
да продължат неговото дело! Поклон пред светлата му памет!” 
сподели пред аудиторията председателят на НАПЖЕБ. След тези 
думи всички присъстващи в залата отдадоха почит към паметта 
на Цветан Кунчев с едноминутно мълчание.

Милена Гъркова - Калинова продължи с изнасяне на отчет-
ния доклад за дейността на НАПЖЕБ за 2018 г.,който бе съпро-
воден  от презентация, илюстрираща акцентите в работата на 
УС през изтеклата трета последна година от мандата на ръко-
водството на асоциацията.

2018 г. премина интензивно и в усилена работа в изпълне-
ние на редица важни и неотложни задачи и справяне с голям 
брой  предизвикателства, свързани с БЖЕ и жестовите превода-
чи. За работата на УС през миналата година водеща бе ПРОГРА-
МАТА за дейността на НАПЖЕБ за 2018 г., приета на ОС на сдру-
жението на 20.01.2017 г. Равносметката за свършената работа 
показва, че от 11  поставени задачи  в програмата, изпълнените 
са 10 и само една остава проект за бъдеща работа.

Първите изпълнени задачи са: 1. УС да продължи да под-
държа контакт с държавната и местната власт и да инициира 
срещи с техни представители. 2. УС да настоява пред институ-
циите да направят необходимото труда на жестовия преводач 
да се заплаща.

За членовете на УС е от първостепенно значение държавни-
те и местните институции да са добре запознати със съществу-
ването на НАПЖЕБ. Затова и през 2018 г. от името на НАПЖЕБ 
бяха изпратени писма до различни институции на държавна-
та и местната власт като: Народното събрание, МТСП, МОН, 
ММС, НАПОО и някои общини в страната. В резултат на това 
се инициираха срещи с представители от гореспоменатите 
институции, на които се поставяха и разискваха въпросите за 
признаването на БЖЕ, за необходимостта от преводачески ус-
луги на жестов език, за правата на жестовите преводачи, за ре-
гламентирането на неговия труд и за достойното му оценяване 
и заплащане. Милена Гъркова подчерта, че благодарение на 
създадените контакти на НАПЖЕБ с институциите, които про-
дължават да се поддържат, асоциацията започва да получава 
покани да предоставя услуги за жестов превод на високи фору-
ми. Такива бяха международните конференции, организирани 
от МТСП през февруари и април в София и през юни във Варна, 
които се проведоха в рамките на председателството на Бълга-
рия на Съвета на Европа. Това е голямо признание за нас, че 
вече сме разпознаваеми като организация и се търсят нашите 
преводачески услуги. Да се превежда на такива форуми е чест 

и голяма отговорност, още повече, че всички тези преводи се 
излъчват онлайн в реално време в сайта на Съвета на Европа. 
За да определи преводачите за тези събития, УС на НАПЖЕБ 
има отговорна и нелека задача. Взима се решение да се пока-
нят опитни и практикуващи преводачи не само от София, а и 
от цялата страна. Колегите, извършили жестовия превод са: Ели 
Захариева (София), Камелия Ангелова (София), Милена Гърко-
ва (Асеновград), Мария Каварджикова  (Стара Загора), Марина 
Пенева (София), Юлия Станкова (Русе), Радка Стойкова (Варна) 
и Александър Георгиев (Варна).

Относно следващата изпълнена задача - 3. УС да продължава 
усилено да работи за официалното признаване на БЖЕ, се под-
черта, че УС на НАПЖЕБ активно следи за прояви и реакции от 
страна на институции и НПО, отнасящи се до въпроси, свързани с 
признаването на БЖЕ, ролята на жестовите преводачи и правата 
на глухите хора, като своевременно и адекватно реагира, изра-
зявайки мнението си в официални писма до вече споменатите 
по-горе институции (Народното събрание, МТСП, МОН, НАПОО), 
съвместно с НПО, имащи сходни позиции по дадените въпроси - 
такива като СГБ, НАСГБ, АРДУС, Спортната федерация на глухите, 
„Глухи без граници”, Национален Християнския център, Сдруже-
ние „Тишина”. В тази връзка се отбеляза, че още дни след пре-
дишното  ОС - на 25.01.2018 г. председателят на НАПЖЕБ заедно 
с председателите на СГБ, АРДУС и „Глухи без граници” инициира-
ха  среща с народния представител Антон Кутев, председател на 
Комисията по взаимодействието с НПО и жалбите на граждани-
те, във връзка с искането да бъде официално създадена работна 
група от представителите на НПО на и за глухите, която да рабо-
ти по въпросите на БЖЕ и неговото официализиране у нас. А на 
6.02.2018 г., в резултат на тази среща се проведе нова такава в 
Народното събрание, отново между Антон Кутев и народни пред-
ставители от политическите групи на ГЕРБ и БСП с представители 
от всички НПО на и за глухи хора, които да изложат общите про-
блеми, свързани с липсата на достъп до информация и да се по-
стави началото на създаване на работна група, която да се заеме 
с проблемите на БЖЕ и на жестовите преводачи. Към тази задача 
се прибавя и участието на председателя на НАПЖЕБ в работата 
на Координационното звено към МОН (в което участват всички 
председатели на НПО на и за хора с увреден слух), за изпълне-
ние на Стратегическата цел 4.2. „Въвеждане на Жестовия език” 
от Плана за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания 2015 г.-2020 г. Проведените срещи на коор-
динационното звено бяха на 11 юли и 10 септември 2018 г. Съз-
дават се и работни групи за изпълнение на приоритетните дей-
ности от Плана по изпълнението на Конвенцията на ООН, в които 
са поканени да вземат участие като експерти редица членове на 
НАПЖЕБ, предложени от други сродни организации. Това са ко-
легите: Миряна Мошева, Тилка Кайрякова, Светлозар Парапанов, 
Деян Славов, Невена Андонова, Силвана Павлова, Силвия Мари-
нова, Ружа Шуманова, Николета Иванова и др. НАПЖЕБ получи 
покана от МОН да осигурява жестов превод по време на срещите 
на координационното звено. Колегите, които превеждаха на тези 
срещи са: Марина Пенева, Силвана Павлова, Мила Стефанова, 
Ружа Шуманова, Надежда Мирчева и Силвия Маринова.

Председателят на НАПЖЕБ сподели и изпълнението на не-
планирана извънредна задача, отнасяща се за проведената на 
16.03.2018 г. работна среща на УС с Ивана Бучко, председател 
на ЕФСЛИ (EFSLI) и Маринела Салами, изпълнителен директор 
на ЕФСЛИ (EFSLI). На срещата ръководството запозна гостите със 
съществуващите проблеми: за нерегламентирания труд на жес-
товите преводачи в България, последица от забавянето на при-
знаването на БЖЕ; за непрекъснатите опити на УС да запознава 
институциите с необходимостта от услугата жестов превод и 
потребността на глухите хора да я ползват във всички сфери на 
живота; за трудностите, с които се сблъскват жестовите прево-
дачи, напомняйки за правата си и дори некоректното отноше-
ние на някои институции (като МВР), които доста често забавят 
или изобщо не заплащат и без това нищожната цена за труда 
на жестовите преводачи. Основен акцент на международната 
среща бе решението НАПЖЕБ съвместно с ЕФСЛИ да организи-
ра пролетно училище през април 2019 г., за провеждането на 
което ръководството на СГБ ще съдейства  с предоставяне  на 
подходяща зала. Темата на семинара е съобразена и обвързана 
с ролята на жестовия преводач и зачитане на труда му: „Анга-
жираността на държавата по въпросите на жестовия превод и 
ролята на жестовия преводач - проблеми и решения. Водещият 
европейски опит.”

Поредната изпълнена задача е: 4. Участие на двама членове 
от УС в ГА и конференцията на ЕФСЛИ. През 2018 г. НАПЖЕБ за 
втори пореден път взима участие в ГА и конференцията на EFSLI 
в Дубровник, Хърватия, 14-16.09.2018 г. Делегатите са: Милена 
Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ и Марина Пенева, 
член на УС, отговарящ по финансовите въпроси. Още през март 
миналата година и двете кандидатстваха за финансова подкрепа 
пред САФ (Специален фонд, подпомагащ представители от На-
ционалните организации на жестовите преводачи) към ЕФСЛИ 
и след одобрението на кандидатурите им от комисията на този 
фонд, всяка една от тях получи финансиране за участието си на 
ГА и конференцията на ЕФСЛИ. Нашите делегати получиха фи-
нансова подкрепа и от СГБ за покриване на част от средствата 
за самолетните билети. Темата на конференцията „Вие сте нает/
уволнен - Жестовият превод в сферата на заетостта”, сама по себе 
си беше интересна и изключително актуална, дори доста наболя-
ла, отнасяйки се за нашата действителност, където глухите хора 
доста трудно намират своето място на пазара на труда. 

Петата задача – представители на НАПЖЕБ да вземат учас-
тие в обучителен семинар, организиран от ЕФСЛИ за глухи 
преводачи беше единствената неизпълнена задача от плана 
за 2018 г., която остава проект за бъдеща работа. Причината е 
напълно ясна – липсват финансови възможности за осъществя-
ване на подобно участие в семинар в чужбина.

Следващата задача - 6. УС да търси финансиране за подпо-
магане на важни дейности на НАПЖЕБ, беше свързана с кан-
дидатстването на НАПЖЕБ по два проекта:  - „Надграждащото 
обучение на жестовите преводачи – гаранция за по-добър ка-
чествен превод в помощ на лицата с увреден слух и държавните 
институции”, финансиран от Лидъл.
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Второто проектно предложение беше със същото наимено-
вание, но финансирано от „Виваком”. За съжаление, първият 
проект не получи одобрение, а за втория резултатите  ще изля-
зат през февруари 2019 г., като се надяваме този път НАПЖЕБ да 
получи финансиране.

7. УС да продължава да информира членовете чрез ФБ 
страницата на НАПЖЕБ. През 2018 г. официалната фейсбук 
страница на НАПЖЕБ продължава редовно да поднася публика-
ции и важни текстови и видео съобщения за различни събития 
и много информация и новини за предстоящи и минали семи-
нари и полезни обучения, организирани от ЕФСЛИ в различни 
европейски държави. 

Следващата, осма поред задача: 8. УС да привлича жесто-
ви преводачи и глухи лектори с документ за правоспособност 
да станат членове на НАПЖЕБ, също е изпълнена - през 2018 
г. организацията приема 7 нови членове, с които общият брой 
се увеличава и отчита 73 членове. Това определено е знак, че 
сдружението става все по-популярно сред преводачите от и на 
жестов език у нас.

Относно задача 9 - УС да проведе най-малко 3 заседания за 
2018 г. заседанията  са 8, които се провеждат предимно чрез 
връзка по скайп и само едно се състоя в София.По този начин са 
спестени доста средства и време, необходими за пътуванията 
за срещи на живо.

10. УС да проведе общо отчетно- изборно събрание на НА-
ПЖЕБ. Събранието е факт и се проведе.

11. Да бъдат създадени работни групи от членовете на НА-
ПЖЕБ, които да подпомагат с определени дейности работата 
на УС на НАПЖЕБ. 2018 г. ще се запомни и със създаването на 
първата работна група  от  колеги, които са проявили желание и 
готовност да се включат с идеи и предложения за изработване 
на тарифата за минимално заплащане труда на жестовия пре-
вод. Съставът на работната група по тарифата беше следният: 1. 
Петя Митева, с увреден слух, Добрич; 2. Мария Каварджикова 
от Стара Загора; 3. Невена Андонова от София; 4. Тилка Кайря-
кова, глуха, от Пловдив; 5. Надежда Мирчева от София; и 6. Пла-
мен Павлов, глух, от Дупница. Отговорното лице, което коорди-
нираше и оформи предложенията на работната група беше Рая 
Иванова, член на УС. Останалите  членове на УС също активно 
разискваха предложенията за тарифата през различните етапи 
от разработването на документа, след което го приеха едино-
душно. Идеята беше този документ да бъде разгледан на общо-
то събрание  и ако се приеме, тогава ще се бъде разпратен до 
различните институции. Отчетено бе и изпълнението на допъл-
нителни задачи, инициирани от УС на НАПЖЕБ. 

Председателят на НАПЖЕБ Милена Гъркова- Калинова из-
несе и обобщен доклад за дейността на ръководството на ор-
ганизацията за изминалия тригодишен мандат, който също бе 
съпроводен от презентация, илюстрираща фактите и събития-
та. 1. Сред първите текущи задачи, с които УС на НАПЖЕБ се 
зае, бяха: - създаване  официална ФБ страница на НАПЖЕБ; - 
създаване на  служебен имейл адрес на НАПЖЕБ; - издаване 
на електронен подпис; - обявяване на конкурс и избиране на 
подходящо лого на НАПЖЕБ; - издаване на брошура на НАП-
ЖЕБ; - откриване на нова банкова сметка на НАПЖЕБ. 2. Уста-
новяване контакти с дипломирани жестови преводачи и при-
вличането им към НАПЖЕБ. От началото на мандата на този 
УС членовете са наброявали 54 души. Днес броят им вече е 73 
души. 3. УС на НАПЖЕБ е провеждал винаги над три заседа-
ния годишно: 2016 г.- 4 заседания; 2017 г. - 5 заседания и  2018 
г. - 8 заседания. Заседанията се провеждаха предимно чрез 
връзка по скайп, с което се спестяваха доста средства и време.                                                                                                         
4. НАПЖЕБ стана пълноправен член на ЕФСЛИ през юли 2016 
г.и участва с делегати в ГА и конференции на ЕФСЛИ: Тулуза – 
2017 г. и Дубровник – 2018 г. 5. Делегация на НАЖЕБ участва 
в първото по рода си събитие - международна конференция 
„Многоезичие и равни права в Европейския съюз: ролята на 
жестовите езици”, проведена на 28.09.2016 г., в пленарната 
зала на Европейския съюз в Брюксел, под домакинството на 
Хелга Стивънс, евродепутат. На  събитието беше осигурен пре-
вод на 31 жестови и 24 говорни езици, сред тях и българският 
жестов език, на който превеждаха преводачи - членове на НАП-
ЖЕБ. 6. През 2016 г. НАПЖЕБ участва в анкетата на Мая де Вит, 
дългогодишен председател на ЕФСЛИ и автор на книги за жес-
товите езици. В последната й книга (изд. декември 2016 г.) за 
първи път има официална информация по въпросите на БЖЕ и 
за НАПЖЕБ. 7. През 2017 г. НАПЖЕБ участва в инициативата за 
създаване на проектозакон за българския жестов език, който 
бе внесен в Народното събрание през май същата година. НА-
ПЖЕБ бе поканена да участва с официално становище по проек-
тозакона и да присъства на заседанието на Комисията по труда, 
социалната и демографска политика в Народното събрание при 
обсъждането му. 8. На 23.09.2017 г. НАПЖЕБ участва заедно с 
още десет НПО на глухите и за глухите като СГБ, АРДУС, НАСГБ, 
„Глухи без граници”, Спортната федерация на глухите и др. в ор-
ганизирано мащабно  събитие, посветено на Международна-
та седмица на глухите под надслов „Пълноценно включване 
чрез жестов език”. 9. През 2017 г. ръководството на НАПЖЕБ 
осъществи важни срещи с МТСП и омбудсмана на Република 
България, на които защити правата на жестовите преводачи и 
глухите хора у нас и настоя държавата да поеме ангажимента 
за регламентиране на труда на жестовите преводачи. 10. Пред-
ставители на НАПЖЕБ имаха редица медийни изяви, с които 
популяризираха дейността, ролята и значението на НАПЖЕБ: 
- в Специализираното предаване за хора с увреден слух по БНТ; 
-  в предаването „Местно време” по БНТ2; - в пресконференция 
на БТА по повод отбелязването на Международната седмица 
на глухите; - в БНР и радио Шумен; вестник „Тишина”. 11. През 
октомври 2017 г. по покана на ръководството на НАСГБ пред-
седателят на НАПЖЕБ Милена Гъркова участва с презентация 
на тема „История и възникване на ЖЕ” в Международната 
конференция по сляпоглухота „Чуй светлината, виж тишина-
та”. В конференцията участваха и други наши членове: Хрис-
тина Гъркова и Елена Буцева, поканени за жестовия превод. 

12. На 25.01.2018 г. председателят на НАПЖЕБ, заедно с пред-
седателите на СГБ, АРДУС и „Глухи без граници” инициираха  
среща с народния представител Антон Кутев, председател на 
Комисията по жалбите на гражданите във връзка с искането да 
бъде официално създадена работна група от представителите 
на НПО на и за глухите, относно признаването на БЖЕ. 13. На 
6.02.2018 г. в резултат на тази среща се проведе нова среща 
в Народното събрание, отново с Антон Кутев и народни пред-
ставители от политическите групи на ГЕРБ и БСП, с представи-
тели от всички НПО на и за глухи хора за да изложат общите 
проблеми. 14. НАПЖЕБ получи покана от МТСП  да осигури 
жестови преводачи, които да превеждат на международните 
конференции, организирани в рамките на председателството 
на България на Съвета на Европа. 15. На 16.03.2018г. в София УС 
на НАПЖЕБ провежда работна среща с Ивана Бучко, предсе-
дател на ЕФСЛИ и Маринела Салами, изпълнителен директор 
на ЕФСЛИ. 16. НАПЖЕБ кандидатства по три проекта. 17. НАП-
ЖЕБ създава през 2018 г. първата работна група  от членове на 
организацията, за изработване на Тарифа за минимално запла-
щане труда на жестовия превод. 18. УС на НАПЖЕБ активно сле-
ди за прояви от страна на институции и НПО, отнасящи се до 
въпроси, свързани с жестовите преводачи и правата на глухите 
хора. 19. Председателят на НАПЖЕБ е включен в работата на 
Координационното звено към МОН за изпълнение на Страте-
гическата цел 4.2. „Въвеждане на жестовия език”. Като експерти 
към работни групи към МОН са поканени редица членове от 
НАПЖЕБ. 20. НАПЖЕБ изготви заявление за достъп до общест-
вена информация, адресирано до главния секретар на Народ-
ното събрание, с цел проучване на актуална информация за 
това дали има внесен нов проект на закон за българския жестов 
език. 21.НАПЖЕБ получи покана от МОН да предоставя жестов 
превод по време на срещите на Координационното звено.

В заключение на своите доклади председателят на НАПЖЕБ 
Милена Гъркова Калинова изтъкна, че през  трите  години от своя 
мандат ръководството на НАПЖЕБ  е започнало да преодолява с 
успех редица предизвикателства и трудности, уверено изгражда 
авторитет и свой собствен облик. Към края на своето изказване 
Милена Гъркова се обърна към колегите си от УС, с които преди 
три години заедно приемат предизвикателството да ръководят 
асоциацията и припомни, че в началото са били непознати един 
за друг колеги, но това, което ги е обединило, са мотивираност-
та, инициативността и желанието да бъдат полезни за асоци-
ацията, а съвместната им работа постепенно ги е сближила.                                                                                                                           
Председателят на НАПЖЕБ  изказа благодарност за всеотдай-
ността и работата на всеки един от УС: на Светлозар Парапанов 
- зам. председател и секретар, с когото е била почти в непре-
къснат контакт по телефон, вайбър, и-мейл, за важни въпроси, 
справки и съдействие, независимо от часа на денонощието; 
на Марина Пенева - отговорник по финансовите въпроси – за 
усърдието при водене на финансовите документи, включването 
й в други задачи, когато е необходимо; на Рая Иванова - отго-
ворник по подготовка на проекти и юридическа консултация, 
която се включва през втората година в ръководството на НАП-
ЖЕБ и дава ценни консултации и съвети като юрист и отговорно 
изпълнява всяка поставена задача. Милена Гъркова изрази бла-
годарност и към заслугите на Цветан Кунчев, който бе отговор-
ник медия и комуникации, за идеите и ценните предложения 
като глух лектор и глух преводач, с неповторимите си видеосъ-
общения във фейсбук страницата на НАПЖЕБ, които ще останат 
скъп спомен за всички от  асоциацията.

Събранието продължи с финансовия отчет за 2018 г. и обоб-
щения такъв за периода 5.12.2015 г.-26.01.2019 г., по които до-
кладва Марина Пенева, а председателят на Етичната комисия 
Ружа Шуманова изнесе доклад относно спазването на Етичния 
кодекс на преводача от и на жестов език през 2018 г.и направи 
обобщение по темата за последните три години. Тя акцентира 
на това, че вероятно поради липса на достатъчно информация 
за съществуването и ролята на Етична комисия, няма постъпили  
оплаквания от глухи хора.

Програмата за дейността на НАПЖЕБ през 2019 г. бе пред-
ставена  от Светлозар Парапанов: 

1. Защита на интересите и правата на преводачите от и на 
жестов език. 

1.1. УС да продължи  да поддържа контакт с държавната и 
местната власт и да инициира срещи с техни представители.

1.2. УС да настоява пред институциите да направят необхо-
димото труда на жестовия преводач да се заплаща.

1.3. Тарифата за минималното заплащане труда на жестови-
те преводачи, приета от ОС  да се изпрати до институциите, с 
цел запознаване и съобразяване с написаното в документа. 

1.4.УС да продължи усилено да работи за официалното при-
знаване на БЖЕ.

2. Международно сътрудничество.
2.1. Участие на двама членове от УС в генералната асамблея 

и конференция на  ЕФСЛИ (ЕFSLI).
2.2. Организиране и провеждане на пролетно училище съв-

местно с EFSLI.
3. Организационна дейност.
3.1. Да се направи пререгистрация на НАПЖЕБ в Търговския 

регистър.
3.2. УС да търси финансиране за подпомагане на важни дей-

ности на НАПЖЕБ. 
3.3. УС да продължава да информира членовете чрез фей-

сбук страницата на НАПЖЕБ.
3.4. УС да привлича жестови преводачи и глухи лектори с до-

кумент за правоспособност, за членове на НАПЖЕБ.
 3.5. УС да проведе най-малко 3 заседания за 2019 г.
3.6. УС да проведе Общо отчетно събрание на НАПЖЕБ.
3.7. Да се създадат работни групи от членове на НАПЖЕБ, 

които да отговарят и работят по определени задачи, подпома-
гайки дейностите на УС на НАПЖЕБ: 

- работна група за подготовката на Пролетното училище на 
EFSLI в София

- работна група за търсене на възможности за финансиране 
дейностите на НАПЖЕБ;

- работна група по предложенията за промени в Устава на 
НАПЖЕБ, с цел оптимизирането му. 

По следващата точка от дневния ред на събранието докладва 
Рая Иванова: „Приемане на тарифа за минималните възнаграж-
дения на преводачите на жестов език в България” след което 
думата беше дадена на присъстващите на събранието за изказ-
вания по изнесените доклади, програмата  на НАПЖЕБ за 2019 
г.и представената тарифа. Общото събрание гласува и прие еди-
нодушно докладите, програмата и тарифата на НАПЖЕБ.

Дневният ред на събранието продължи с избори за пред-
седател и УС на НАПЖЕБ за следващия период 2019 г. – 2021 
г. За председател на НАПЖЕБ общото събрание преизбра 
Милена Гъркова-Калинова с единодушно явно гласуване 
- 41 гласа. За членове на  УС на НАПЖЕБ имаше предложе-
ние да продължат участието си Светлозар Парапанов, Ма-
рина Пенева и Рая Иванова, като постъпиха и предложения 
и за нови членове на УС: Тилка Кайрякова, Невена Андоно-
ва, Юлия Станкова и Благовест Захов. Наличието на няколко 
предложени имена наложи изборът да се проведе с бюлетини.                                                                                                                                        
   Рая Иванова даде своя отвод поради лични причини, но обе-
ща да продължи да съдейства на новоизбраното ръководство 
на асоциацията. 

Резултатите след провеждането на изборите бяха следни-
те: Светлозар Парапанов - 41гласа; Тилка Кайрякова – 39 гласа; 
Благовест Захов – 27 гласа; Марина Пенева – 26 гласа; Невена 
Андонова – 22 гласа; Юлия Станкова – 12 гласа. Новият УС на 
НАПЖЕБ за периода 2019г.-2021г. бе избран в състав: 1. Миле-
на Гъркова-Калинова – председател.2. Светлозар Парапанов. 3. 
Марина Пенева. 4. Тилка Кайрякова. 5. Благовест Захов.

Етичната комисия на НАПЖЕБ за периода 2019 г.-2021 г. бе 
преизбрана в същия състав: 1. Ружа Шуманова – председател. 
2. Мила Стефанова. 3. Пламен Павлов. По време на събранието 
пълен достъп  до представената информация за глухите лекто-
ри - членове на НАПЖЕБ, осигуриха  колегите жестови прево-
дачи: Силвана Павлова, Деян Славов, Юлия Станкова, Иванка 
Атанасова и Благовест Захов. 

Общото отчетно - изборно събрание на НАПЖЕБ за-
върши с думите на председателя на асоциацията Милена 
Гъркова-Калинова: „Предстои още много работа за  утвър-
ждаване на вече изградените позиции на НАПЖЕБ и  да про-
дължаваме поетата посока: да насочваме вниманието на 
институциите към отговорната и важна роля на жесто-
вите преводачи в живота на глухите хора; да  настоява-
ме  властимащите да поемат отговорността да осигурят 
регламентиране на преводаческите услуги на жестов език 
и да изискваме  трудът на жестовите преводачи да бъде 
уважаван и достойно оценен!”

Милена Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ
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Слуховоувреден шофьор се 
оказа сред първите глобени за-
ради невалидна застраховка 
„Гражданска отговорност” на 
фалиралата кипърска фирма 
„Олимпик”. 

Водачът на лек автомобил 
„Фолксваген Пасат” Борислав 
Кирилов Денков е бил спрян за 
проверка от полицейски автопа-
трул в района на Симитли на 4 
септември вечерта миналата го-
дина. Полицаите установили, че 
той кара със застраховка на бан-
крутиралата кипърска фирма, 
чийто лиценз бе отнет, в резултат 
на което на 17 август на 200 000 
коли в България застраховките 
бяха автоматично отменени.

МВР даде няколко дни гра-
тисен период на шофьорите, за 
да могат да сключат договори с 
други застрахователи, което се 
оповести по местните телеви-
зии и радио. Защо обаче, когато 
спират Борислав, компромис не 

е направен и му е бил съставен 
акт, въз основа на който начал-
никът на група към сектор „Пътна 
полиция” налага глоба от 400 лв. 
за нарушение на Кодекса за за-
страховането?

Наказателното постановление 
е обжалвано в Районен съд – 

Благоевград по надлежния ред. 
На делото Борислав няма адво-
кат, но има жестов преводач на 
СГБ, чрез който представя дока-
зателства, че още на другия ден 
след полицейската проверка е 
сключил застраховка „Граждан-
ска отговорност”.

Като свидетели са разпита-
ни двамата полицаи Станков и 
Белички, които потвърдили, че 
след направената справка по 
електронен път в базата данни за 
регистрирани застрахователни 
договори,  установили, че застра-
ховка „Гражданска отговорност 
на автомобилистите” на Борис-
лав Денков е невалидна.

След анализ на доказателства-
та, съдия Екатерина Николова от-
съдила, че заради неравностой-
ното си положение  шофьорът е 
бил ограничен във възможността 
за бързо и адекватно получаване 
на информацията за отменените 
застраховки на фалиралата ком-
пания „Олимпик”. Според нея 
става въпрос за непредвидено 
стечение на обстоятелствата, а 
не за бездействие, още повече, 
че след като научил, че догово-
рът му е невалиден, той е склю-
чил повторно същата застрахов-
ка с друг застраховател, което 

показва коректно и отговорно от-
ношение. Съгласно българското 
законодателство се предвижда 
и създаването на така нарече-
ния обезпечителен гаранционен 
фонд, чието предназначение е 
точно за гарантиране на взема-
нията при несъстоятелност на 
застраховател, за която застра-
хованите водачи не носят вина, 
добави съдията. 

С мотива за липса на умисъл, 
глобата от 400 лв е отменена.

Нека това напомни на власти-
мащите, че жестовият превод за 
хора с увреден слух, особено за 
толкова важни новини, трябва 
задължително да се да се при-
знае и да се наложи.

Поздравяваме Борислав, кой-
то е и председател на ТО-Бла-
гоевград, за успешния изход от 
тази ситуация.

По информация от в. 
„Струма”

Силвана Павлова

КАЗУС

В РО-СТАРА ЗАГОРА

ЧАСТЕН СЛУЧАЙ, ИЛИ ПРОБЛЕМ ЗА 
НОВИНИТЕ, КОИТО НЕ ДОСТИГАТ ДО ГЛУХИТЕ

 С много емоции и веселие 
празнувахме тази година  най- 
милият празник –Бабинден,  в 
териториалната организация на 
глухите в Ракитово. 

 На празника този път ни почер-
пиха  бабите, които имат малки 
внучета.  Дълго се бяха готвили за 
него бабите. С толкова сладкиши 
и  вкусотии. И с толкова разкази за 
малките им наследници.

Какво повече - бяхме радостни, 
щастливи и толкова сплотени!

И нека празниците ни обединя-
ват винаги. Защото  всички имаме 
нужда да се подкрепяме и да бъ-
дем заедно – както ние в Ракито-
во!

Велка Стоева, организацио-
нен секретар на ТО-Ракитово

Разясниха промените в закона за 
интеграция на хората с увреждания

По традиция при нови промени в законодателството 
на страната винаги каним представители от различни 
местни институции да разяснят на нашите членове 
настъпилите такива. Именно такава среща-разговор 
се състоя на 23 януари 2019 г. в залата на районната 
организация на глухите в Стара Загора с Десислава 
Щерева, началник отдел „Хора с увреждания и социални 
услуги” към дирекция „Социално подпомагане” във 
връзка с влезлия в сила нов закон за хората с увреждания 
от 1 януари 2019 г.

Както всички знаем, от 1 януари 2019 г. така наречената 
„добавка за нетрудоспособност” (инвалидност) към 
пенсиите на хората с увреждания, която се изплащаше 
от НОИ, е служебно прекратена. Прекратените размери 
стават част от новата месечна финансова подкрепа, 
която ще се изплаща от агенцията за социално 
подпомагане, заяви г-жа Щерева. От същата дата хората 
с трайни увреждания ще имат право на нов вид месечна 
финансова помощ, а именно: със степен на увреждане 
от 50 до 70% подкрепата е 7% от линията на бедност, 
която за тази година е 348 лв. или 24.35 лв., със степен 
на увреждане от 71 до 90% размера е 15% или 52.20 
лв. и със степен на увреждане над 90% размера е 25% 
или 87 лв., като последните с чужда и без чужда помощ 

е различна, съответно  без чужда – 30% от линията на 
бедност или 104.40 лв. и с чужда помощ – 57% или 
198.36 лв. 

Хората със степен на увреждане от 50 до 70%, които не 
са получавали месечна добавка за социална интеграция, 
до края на месец март тази година трябва да подадат 

заявление в дирекция „Социално подпомагане” за 
отпускане на новата месечна добавка в размер на 24.36 
лв. Останалите не подават заявление. Г-жа Щерева 
поясни, че за всеки вид пенсия намалената добавка 
от НОИ е различна. Някои дори нямат, в зависимост от 
вида на пенсията. В този случай, те ще получават 52.20 
лв. за втора група инвалидност. Всяко лице ще получава 
различен размер, като в помощта влизат прекратената от 
НОИ сума и месечните добавки за социална интеграция, 
получавани досега от дирекция „Социално подпомагане”. 
Само за хората с 50 до 70% увреждане размерът ще е 
еднакъв – 24.36 лв. До края на м. февруари, след като 
данните се обработят в системата на АСП, всеки ще 
получи заповед за новия размер месечна финансова 
помощ.

Присъстващите на срещата зададоха различни 
конкретни въпроси не само за новата финансова 
подкрепа, но и за новите винетни стикери, месечните 
помощи за деца и др., на които г-жа Щерева отговори 
подробно за всеки индивидуален случай.

Благодарихме накрая на г-жа Щерева за отделеното 
време с пожелание за здраве и бъдещи срещи.

Мария Каварджикова, 
координатор на РО-Стара Загора

Най-милият празник в ТО-Ракитово
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На 22.01.2019 год. в ателието по 
керамика в Специалното училище 
за деца с увреден слух „Проф. Дечо 
Денев” в София   се проведе интере-
сен урок по  грънчарство и модели-
ране. Той премина под ръководството  
на семейство изявени в тази област 
художници- керамици – Боряна и Иван 
Влаеви, които изработват уникални 
художествени и практични керамични  
форми и имат дългогодишен опит в ра-
ботата с деца.

Урокът се проведе в два плана: ра-
бота с грънчарското колело, което 
е крачно и се задвижва чрез непре-

къснато ритане в долната част с крак. 
Електрически мотор не присъства, с 
цел безопасността  на децата. Този 
урок се ръководеше от Иван Влаев. Не-
говата съпруга пък ръководеше моде-
лирането с глина.

Избрахме темата „Кукерска мас-
ка”, която е актуална и благодатна с 
пластичния си характер. Боряна Влае-
ва показа на децата как се изработва 
„платка”, която служи за основа на 
кукерската маска и върху която се мо-
делират отделните детайли. Платката 
се източва с точилка върху парче плат, 
между ограничители, за да има еднак-

ва дебелина навсякъде.
Интересът на учениците към този 

урок беше доста голям – както от мал-
ките, така и от големите. Те с интерес 
попиваха новите знания и умения. 
Това за тях беше не само един урок, а и 
едно незабравимо  преживяване.

А Боряна и Иван Влаеви се разда-
доха докрай, за което сме много бла-
годарни! 

 Сътвореното от децата – вижте. До-
стойно е за конкурс по приложни изку-
ства!

Флореза Иванова

ТЕХНОЛОГИИ

Google с нови 
приложения за 
потребители 
с увреден слух

Google работи за подобряване на ежедне-
вието на Android потребителите с увреден 
слух с две нови приложения – транскрипция 
на живо и усилвател на звука. Първото може 
да помогне на хората с тежка до пълна загуба 
на слуха да разговарят с тези, които не гово-
рят жестов език, а другото може да помогне 
на хората с по-слаба загуба на слуха във все-
кидневните им ситуации.

Екранните четци и настройките за види-
мост с висок контраст са най-често използ-
ваните приложения. Те са предназначени 
да улеснят използването на телефоните с 
Андроид и компютри. Но вместо да се опита 
да направи телефоните по-достъпни, екипът 
на Google за достъпност реши да опита да 
направи света по-достъпен с новите си две 
приложения, които са предназначени да про-
менят начина, по който потребителите със 
слухови увреждания взаимодействат с тях-
ната среда и по който много хора използват 
телефоните си.

Въпреки, че приложението за транскри-
пция на живо все още е в процес на разра-
ботка, то вече поддържа транскрипция на 70 
различни езика на живо, което потенциално 
може да помогне на хората да общуват по 
целия свят, като показва разговорите по ор-
ганизиран начин. В момента приложението е 
налично в Google Play магазин, но все още е в 
процес на разработка. Можете да се запише-
те в списъка на чакащите за бета тестване, но 
ако нямате търпение да видите това прило-
жение в действие, прегледайте видеоклипа в 
Google пресата.

Докато приложението за транскрипция на 
живо има за цел да помогне на всеки с увре-
ден слух, приложението „усилвател на звука” 
е само за хората с лека загуба на слуха. Когато 
сте сдвоени със слушалки или слухов апарат, 
усилвателят на звука улеснява възприема-
нето на тихите звуци и изрязва нежелани-
те. Това приложение е вид аудиоусилвател. 
Google наскоро направи ход, за да осигури 
собствена поддръжка на Android за всички 
слухови апарати на ASHA, а усилвателят на 
звука е чудесно допълнение към функции-
те за достъпност, които Google вече е въвел. 
Усилвателят на звука вече е наличен в Google 
play магазин, така че можете да се възползва-
те от него още сега.

Публикацията подготви Петра Ганчева 
по материали от интернет

Урок по красота 
в училище
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Отговор от бр. 2

Судоку се играе на решетка която се състои 
от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда 
(разположени хоризонтално) и 9 колони (раз-
положени вертикално) групирани в квадрати 
с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства 
всеки) трябва да бъде попълнен с числата от 
1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, 
колона или квадрат.

СУДОКУ

Водоравно: 1. Зала за кино и концерти. 6. Норвежка поп група. 8. Затворена цирку-
лация на електричен ток. 13. Град в Италия. 14. Квартал в София. 15. Български игрален 
филм (1991 г.). 16. Род папагали. 18. Местност, в която има много дървета. 19. Лодката 
на Тур Хейердал. 20. Кумири. 22. Известна английска актриса (,,Отнесени от вихъра”). 
25. Принцеса от гръцки и аменски произход. 26. Град в Сицилия. 28. Едър сладък плод. 
31. Модел руски самолети. 32. Граматическо понятие. 33. Риболовни принадлежности. 
35. Руска писателка (,,Четвъртата височина”). 37. Известна руска поп певица. 39. Мор-
ски мешест организъм. 40. Името на българска фолк певица. 41. Град в щата Вашинг-
тон, САЩ. 42. Името на български рап певец. 43. Името на перуанска оперна певица. 
45. Историческа област в Япония на остров Хоншу. 46. Територия, която обхваща около 
две трети от западната част на Турция. 47. Липса на желание за работа.

Отвесно: 1. Жребец. 2. Войскови подразделения. 3. Река във Франция. 4. Името на 
наша съюзна членка. 5. Името на телевизионна журналистка. 7. Фолклорен танц. 8. По-
рода кучета. 9. Цар на Юдея. 10. Дребно хищно животно. 11. Плоска алгебрична крива. 
12. Остров на република Вануату. 16. Столицата на Турция. 17. Български астролог и 
нумеролог. 19. Хотел в София. 20. Град в Перу. 21. Името на руска киноактриса (,,Васа 
Железнова”). 23. Тих, спокоен и щастлив живот. 24. Силно отровно органично веще-
ство. 27. Град в Южна България. 29. Река в Китай и Казахстан. 30. Името на българска 
поп фолк певица. 33. Държава в Западна Африка. 34. Размекната почва. 36. Положи-
телен полюс на източник на ток. 58. Град в Северна България. 39. Един от синовете на 
Адам. 43. Модел руски самолети. 44. Името на известен американски гангстер.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

Много се е писало за българ-
ската кухня, за типичните за стра-
ната ни ястия, които са предавани 
през вековете от прабаби и баби 
на майки, дъщери и внучки/вну-
ци (все пак, не е никак случаен 
фактът, че най-добрите готвачи 
по света са мъже!)… Но едва ли 
всеки може да каже със сигурност 
кои са по-, по- и най-любимите и 
предпочитаните на трапезата ни 
ястия. Точно това са се помъчили 
да установят кулинарните екс-
перти. Колкото и да е странно, но 
от включените 10 ястия всичките 
са намирали място на трапезата 
ни у дома поне веднъж седмич-
но, а някои от тях – и по 2-3 пъти, 
редом с любимите постни ман-
джи като спанак с ориз, яхния с 
картофи, леща и грах…

 Нагледно резултатът от техни-
те проучвания – в челната десет-
ка са: 1. Печени пълнени чушки. 
2. Баница. 3. Мусака. 4. Шопска 
салата. 5. Таратор. 6. Шкембе чо-
рба. 7. Пържени кюфтета. 8. Боб 
чорба. 9. Гювеч. 10. Сарми.

Любимите на всеки българин ястия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всяка добра домакиня е на-
ясно, че в кухнята трябва да 
се поддържа постоянно из-

рядна чистота, защото точно там 
най-често се развъждат бацили-
те и микробите… Но дали всяка 
жена знае колко често да сменя 
помощните атрибути в кухнята 
си? Ето какво препоръчват спе-
циалистите: 

Сменяйте кухненските кърпи 
– колкото и често да ги перем, те 
са едно от много мръсните и бла-
годатни за развитие на микроор-
ганизми места. Така че – ако има 
как, подменяйте ги на няколко 
месеца. 

Гъбата за миене на съдове - 
след всяко миене  е добре да я 
сложите в микровълновата за 
около 30 секунди. И въпреки 
това, след две седмици най-мал-
ко е време за нова. 

Дъската за рязане – при нея 
опасното място е в… надраната 
повърхност, където може да се 
задържат бактерии, които въпре-
ки изрядното миене, ще „зажи-
веят” свой собствен живот там. 
Така че, в момента, в който на 
дъската се появят първите дълбо-
ки надрасквания, най-добре  да я 
смените. 

Ако можете да разберете, 
дали кутиите за храна са произ-
ведени от бисфенол, по-добре 
го направете. В случай, че не са 
от рециклирани материали, не 
използвайте кутиите повече от 
година.

Кухнята – дали знаем всичко за нея?

Белачката за плодове и зелен-
чуци e като всеки останал нож. 
Ако е качествена, може да издър-
жи няколко години, но може да 
се захаби и след половин година 
използване – това е и минимал-
ният срок, в който да я смените 
с нова.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по материали 

от интернет


