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ЕС ПОДОБРЯВА ДОСТЪПА НА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ ДО ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

На 13 март т. г. депутатите в 
Европейския парламент при-
еха (с 613 гласа „за”, 23 „про-
тив” и 36 „въздържали се”) ев-
ропейския акт за достъпност, 
който има за цел да подобри 
ежедневния живот както на 
хората с увреждания, така и 
на възрастните хора, чрез пра-
вила за достъпност до повече 
иновации. Новата директива, 
която беше условно договоре-
на със съвета през ноември, 
съдържа определени изисква-
ния, които да направят редица 
продукти и услуги по-достъпни 
с цел да улеснят живота на хо-
рата в уязвимо положение и да 
допринесат за изграждането 
на по-справедлива и социална 
Европа.

Равноправно участие 
в обществото
В ЕС живеят над 80 милиона 

души с увреждания и за тях полз-

ването на мобилен телефон, ком-
пютър или банкомат може да се 
окаже истинско изпитание. Евро-
пейският съюз се е присъединил 

към Конвенцията на ООН за пра-
вата на хората с увреждания и се 
е ангажирал да подпомага инте-
грацията им в обществото. 

Приетата европейска дирек-
тива налага единни изисквания 
за достъпност на хората с увреж-
дания до продукти и услуги като: 
машини за продажба на билети 
и регистрация; банкомати; тер-
минали за разплащания; ком-
пютри, таблети и операционни 
системи; мобилни телефони; те-
левизори; аудиовизуални услуги 
и електронни книги; електронна 
търговия; транспорт; електронни 
комуникации, включително но-
мер 112 за спешни повиквания.

Възможности за бизнеса
Една от целите на тези пра-

вила и изисквания е да се из-

бегне въвеждането на различни 
нормативни уредби в отделните 
страни на ЕС. Единните норми 
правят по-лесно за фирмите да 
разработват и продават своята 
продукция в цяла Европа и за-
силват конкуренцията, като успо-
редно с това разширяват избора 
за потребителите.

Правилата предвиждат об-
лекчени изисквания за микроп-
редприятия с до 10 служители, 
които ще бъдат стимулирани да 
произвеждат и предлагат проду-
кти и услуги, съобразени с нови-
те норми.

 
На стр. 3 четете за 

становището на 
Европейския съюз на 

глухите и други подробности 
по документа

Както е известно, от януари 
тази година телефонът за спешни 
повиквания с единен европейски 
номер 112 (ЕЕН 112) вече  е на-
пълно достъпен за хората с увре-
ден слух и говор, благодарение 
на специализирано  приложение 
за мобилни устройства, внедре-
но във всички операционни сис-
теми. Това е несъмнен успех, 
извоюван от  Съюза на глухите в 
България, който успя да обедини 
работата на експерти от дирек-
ция „Национална система 112” 
при МВР, мобилни оператори, IT 
специалисти и другите ангажира-
ни министерства и служби.

Новите технологии обаче не 
винаги са напълно достъпни за 
всички, а от друга страна има и 
какво да се усъвършенства в тях, 
на базата на реалните условия за 
прилагане. 

Ето защо и ние от районната 
организация на глухите в Пле-
вен, приехме с удоволствие ор-
ганизирания от СГБ и дирекция 
„Национална система 112”  курс 
за работа със специализираното 
приложение. Екип от специали-
сти от регионалния център 112 
в Монтана (това е центърът за 
спешни повиквания, който об-
служва северозападна България) 
посетиха с добра воля и желание 
срещите, организирани от нас в 
Плевен, в Лом, в Монтана, във 
Видин и Ловеч. 

 Интересът беше  изключител-
но голям.

 На стр. 3 четете 
за полезните 

срещи и за предложения на 
наши членове

Какво по-хубаво име на един 
младежки клуб, който обеди-
нява деца и тийнеджъри от 
едно училище!

Училището е СУУУС „Проф. 
Дечо Денев” в София. 

А конкурсът по родолюбие, 
който те бяха организирали 
в своето студио „Желание”  
всъщност сплоти всички.

Защото и най-малките бяха 
дошли да подкрепят любими-
те си „големи”, а и учителите 
и възпитателите – всички бяха 
тук, за да се гордеят заедно 
със знанията и уменията на 
своите ученици! 

Празник беше на 20 март, 
когато в голямата зала на учи-
лището започна състезанието 

между излъчените представи-
тели на двата училищни отбо-
ра по родолюбие.

Четете на стр. 5
за всички - малки и големи, 

и учители и гости, 
които в този ден се 
чувстваха истински 

родолюбци

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ТЕМАТА 

За открития достъп 
до тел. 112 

В УЧИЛИЩЕТО НИ В СОФИЯ 

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

СБЪДНАТО РОДОЛЮБИЕ В 
СТУДИО „ЖЕЛАНИЕ”

85 години Съюз на глухите в България
Продължаваме  и  този брой на вестника с поредицата от представянето на живота 

и дейността през изминалата 2018 г. на членовете в районните организации в страната. 

В броя ще прочетете за организационната, 
културно-масовата и спортно-туристическата дейност, с която се гордеят в

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛЕВЕН И 
В РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ШУМЕН

На стр. 6 
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ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК

Преди време моя позната, която никога не е има-
ла възможност да общува с глухи хора и не познава 
такива, попаднала на техни коментари в съюзната 
фейсбук страница и ми писа, като изрази учудване-
то си колко са несвързани и неразбираеми изразите 
им.

В хода на писмената ми кореспонденция с нея в 
чата на фейсбук се наложи да й обяснявам от „А” 
до „Я” защо, въпреки старанията на възпитатели и 
педагози в продължение на години, глухите деца из-
лизат от специалните училища буквално неграмот-
ни и защо се налага да ползват помощта на близки, 
познати и приятели, а най-често – на координатори-
те от РО, за да напишат една най-обикновена молба 
от два реда за назначаване на работа. 

Разказах й за усилията на СГБ да бъде въведено 
двуезичното обучение в училищата, за да могат ако 
не друго, поне да разбират преподавания им мате-
риал; а също и за това, че все още българският жес-
тов език на практика не съществува като език – не 
е узаконен и това също е една от причините за не-
достатъчните познания на глухите ученици. Защото, 
резонно, когато не си разбрал, примерно, значение-
то на дори само една дума – как ще разбереш цял 
учебник?!? 

За да й обясня по-нагледно защо е невъзможно 
глухият човек да ползва правилния граматически 
начин на изразяване и писане, цитирах един мой 
превод по проблема, публикуван във вестник „Ти-
шина” през 2017 г.: „Навярно не всички знаят, че 
повечето от напълно глухите хора мислят на езика 
на знаците. Те виждат един „вътрешен глас” в собст-
вената си глава – по-уместно е да кажем, че чувстват 
този вътрешен глас, който ги кара да мислят. През 
1880 г. е било взето решението, че глухите хора не 
трябва да използват езика на знаците и трябва да 
използват говоримия език изцяло – защото по този 
начин това ще им позволи да се интегрират по-пъл-
но в света на чуващите. В действителност много от 
негативните последици на това решение се разби-
рат едва сега, след проведени изследвания и про-
учвания. Първото такова изследване е направено от 
професор Рубен Конрад от университета в Кеймбри-
дж през 1970 г., който тествал способността за чете-
не на глухите младежи, обучени по оралния метод 
и открил, че глухите тийнейджъри могат да прочетат 
отделни думи на ниво осемгодишно дете; като това, 
което четат, често не го разбират, особено смисъла 
на пълното изречение. Проблемът бил в това, че те 
не са могли адекватно да разработят своя „вътре-
шен глас”, поради ограниченото им възприемане на 
говоримия език, който няма как да чуят и съответно 
да осмислят. По този начин, без вътрешния си глас, 
те нямат слухови образи, които да се задържат в 
краткосрочната памет, за да могат да оформят цяло 
изречение. И още, оказало се, че напълно глухите 
хора, които са били принудени да използват само 
говорим език, са едва малко по-добре, от тези, кои-
то не знаят друг език, от гледна точка на техните 
мозъчни функции. Последните изследвания показа-
ли, че мозъците на изцяло глухите хора никога не 
успяват напълно да възприемат говоримия език по 
начина, по който възприемат езика на знаците (жес-
товете), вкоренен в мозъците им като език; основно 
те никога не успяват да разработят такъв „вътрешен 
глас”, който е необходим за мозъка и чрез който се 
обработва информацията.

Нека не забравяме и друг факт – макар вече да 
съществуват много стандартни езици на знаците, 
има също толкова т. нар. „опростени знакови ези-
ци”, използвани сред семействата с глухи, особе-
но ако родителите са чуващи, а децата – глухи. В 
такива семейства често се развиват многобройни 
домашни знаци с тяхна специфична структурирана 
система за използване на знаците, за да могат да 
общуват помежду си. Тези прости „знакови езици” 
обикновено се наричат „домашни знаци” или „кух-
ненски знаци”. И друг, не по-малко важен факт е, 
че повечето езици на знаците нямат нищо общо 
с говоримия език от същия район. С други думи, 
по-голямата част от различните езици на знаците/
жестовете не са разработени на база говоримите 
езици. Освен това, повечето езици на знаците са 
били измислени от глухите и носят много малка ре-
ална прилика с говоримия език като форма. Не на 
последно място е и важният факт, че подобно на 
говоримите езици, тези на знаците имат диалекти 

(нещо, което отдавна е установено и тук, в Бълга-
рия, бел. авт.).” 

Успоредно с тази извадка й изпратих и част от ста-
тията на Чарли Суинбърн, глух английски журналист, 
в която се говори именно за това – защо глухите хора 
не комуникират на правилен граматичен език и не 
могат да го усвоят, независимо от това какви усилия 
полагат в тази насока: „Когато социалните медии 
стартираха в интернет и станаха популярни, много от 
глухите хора се радваха, че за първи път им бе дадена 
възможност да общуват по-лесно със своите прияте-
ли, колеги, стари училищни другари или членове на 
семейството. Но въпреки това фейсбук не е идеални-
ят вариант за тях, защото постингите и коментарите 
им трябва да са написани на английски – за разлика 
от BSL (британски жестов език, бел. авт.), където сми-
сълът на това, което искат да изразят, се съобщава 
чрез движенията на ръцете, израженията на лицето 
и езика на тялото. Както е известно, BSL има различ-
на граматика и структура. Поради трудностите, които 
са изпитвали при обучението си, много от глухите не 
владеят нито писмено, нито говоримо, английския 
език. Ще дам пример: в говоримия английски език 
може да се каже: „Този човек успя да се изкатери до 
върха на най-високата в страната планина.” Но в BSL 
планината заема първо място и изречението, изра-
зено с жестове, придобива следния вид: „Планина-
та мъж вървя път висок връх.” И показват визуално 

как човек с огромни усилия се катери по стръмната 
планина, подчертавайки ги с изражението на лице-
то. Затова потребителите на езика на знаците са въз-
препятствани да участват изцяло в масовите фейсбук 
групи поради факта, че не владеят писмения англий-
ски, който не е техният първи език. А фейсбук групите 
в много отношения реално изпълняват функцията на 
техните някогашни клубове, поради жестовата ко-
муникация, която използват при общуването си; те 
вече имат възможност да изразят своите собствени 
мисли на собствения си език. Показателно е, че дори 
изпълнителната агенция по лекарствата публикува 
в групата на BSL във фейсбук голямо количество ви-
део, защото там знаят, че глухите хора в по-голямата 
си част не могат да разчитат писмени изявления или 
истории, които доста често дори не разбират. И още 
нещо - глухите хора често са смятани за по-директни, 
поради естеството на техния визуално базиран език 
на общуване.” 

Суинбърн посочва още един, много интересен 
момент, който е показателен за това как хората, 
лишени от слух, се разграничават от другите чле-
нове на обществото: „…когато четете статии, напи-
сани от хора, които са активни членове на глухата 
култура, ще забележите, че понякога изписват глав-
но „D” в „Deaf” (глух), а понякога – с малко. Това е 
така, защото с малкото те отбелязват глухотата като 
медицински проблем, докато с главното показват 

принадлежността си към общността на глухите и 
тяхната култура. Т. е. те по този начин подчертават 
разликата между хората, които активно приемат 
тяхната глухота и са членове на общността на глухи-
те и културата им, и онези от тях, които са глухи, но с 
помощта на имплант или апарат могат да чуват. Така 
те показват, че може да са живели целия си живот в 
света на глухите и нямат интерес да живеят в света 
на чуващите.”

След всичко споделено, тази моя позната най-на-
края разбра защо глухите не могат и не искат да бъ-
дат „интегрирани” и отказват да приемат, че това, 
което е разбираемо и нормално за чуващия свят, 
като правилния граматически език – на тях просто 
не им е необходимо. А и да искат – не могат да го 
разберат и възприемат. 

В тази връзка, моя някогашна колежка, сурдо-
педагог и дългогодишен жестов преводач, Мигле-
на Богданова, ми писа, че „с ранна диагностика, 
компетентна рехабилитация и обучение; а също и 
с подходящо слухопротезиране, може да има гра-
мотни глухи хора.” Но… в България никога не е има-
ло и няма да има толкова много сурдопедагози и 
обучители, които да поемат индивидуалното (гру-
повото, вече се доказа, не дава резултати!) обуче-
ние, рехабилитация и слухопротезиране на всяко 
едно глухо дете, което след това да израсне като 
грамотен и пълноценен човек… Денислав Тодоров, 
един от младите глухи талантливи художници, пи 
писа почти същото: „Един глух човек, ако наистина 
започне да чува, ще чува само шум и нищо няма да 
разбира, защото мозъкът му не може да обработи 
информация под форма на звуци, които никога не 
са били в него. Ще му отнеме много време, докато 
се научи да разграничава звуците, особено в гово-
ра – това, последното е най-трудното за усвоява-
не. Имаше един филм за сляп по рождение мъж, 
който прогледнал, когато бил вече голям, но нищо 
не разбирал от това, което виждал наоколо. И се е 
обърквал много.

Аз съм напълно глух човек, не по рождение, а от 
антибиотици, на невръстна възраст. Познавам не-
колцина напълно глухи като мен също, но можем 
да четем и пишем правилно, благодарение на уси-
лията на родителите ни, най-вече майките и баби-
те, явно жените имат вродена способност да учат 
дете да се развива, което е на първо място; после 
идват всеотдайните учителки в детската градина с 
предучилищна подготовка в училището на глухите, 
за които си спомням все още с любов и възхище-
ние. Също така познавам и някои глухи, които са 
свикнали да използват предимно жестов речник и 
не четат или пишат правилно. За да мога да ги раз-
бирам, съм усвоил горе-долу езика им, но не съм 
достигнал нужното ниво. Това, че не могат да четат 
или пишат правилно, не е от небрежността на ро-
дителите им, а от незнанието на близките им да ги 
обучават и са ги оставили на милостта на учители-
те. А те нямат силата да обучават всяко глухо дете 
поотделно, за да се развива наравно с чуващите.

Като вече пораснал тийнейджър, разбрах, че не 
мога винаги да разчитам на помощта на майка си да 
се справям с трудностите при ученето на българския 
език и си купих тълковен речник. Почнах да чета и 
да изваждам всяка дума, която не разбирам, точно 
като чужденец, който се старае да усвои своя собст-
вен роден език, с години учене и постоянство. Изу-
чавах и българската граматика, защото разбрах, че 
съм използвал объркано четирите различни минали 
времена и постепенно с времето проумях разликите 
им.. С всичко това исках да кажа – да, възможно е 
глухо дете да се развива до степен, че да може да 
чете и пише правилно, ако родителите му сериозно 
са се заели с това, а не отгоре-отгоре. И второ, да 
има желание да продължава да чете и изучава зна-
ченията на непознати за него думи, без значение 
на каква възраст. А за слабочуващите или тежкочу-
ващите нещата варират малко по-различно и за тях 
няма да разисквам.”

Написаното дотук само показва колко е сложен, 
нееднозначен и труден проблемът, свързан с кому-
никацията, разбирането и възприемането на глухи-
те хора. Затова и трябва да проявяваме повече тър-
пимост и толерантност – не само към тях, но и към 
всички, които в първия момент ни се струват като 
хора от друга планета, странни и различни от нас.

Петра Ганчева

ТОЛЕРАНТНОСТТА НЕ Е ИЗЛИШЕН ЛУКС



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 327 март 2019 АКТУАЛНО

От стр. 1

Становище на 
Европейския съюз на 
глухите

ЕСГ е публикувал в сайта си катего-
рична позиция относно акта за дос-
тъпност, в която е казва: „Европей-
ският акт за достъпност ще установи 
общи европейски изисквания за дос-
тъпност за много цифрови продукти и 
услуги, но ще изключи задължението 
транспортът, сградите и домакински-
те уреди да станат по-достъпни за 
хората с увреждания. Това е значите-
лен недостатък на закона. Освен това, 
микропредприятията, предоставящи 
услуги, са освободени от изисквания-
та на закона, което също значително 
намалява въздействието на закона.
Важното е, че този акт ще задължи 
държавите-членки на ЕС да направят 
единния европейски номер за спеш-
ни повиквания 112 достъпен за всич-
ки глухи хора в съюза. Това е ключово 
постижение, а ЕСГ приветства усили-
ята за застъпничество, което един от 
основните ни приоритети, тъй като 
осигуряването на достъпността на 112 
за общността на глухите е от жизнено-
важно значение. Освен това актът ще 

подкрепи обществените поръчки за 
достъпни продукти и услуги, а публич-
ните органи ще бъдат задължени да 
осигуряват само достъпни продукти, 
услуги и съоръжения.

ЕСГ ще поддържа тясна връзка с 
националните организации на хора-
та с увреждания и ще им предоста-
ви инструменти, с които да могат да 
убедят националните правителства 
да предприемат действия при транс-
понирането и прилагането на акта за 

достъпност в националното законода-
телство, така че да могат да доведат 
до значима промяна за глухите хора в 
целия ЕС.”

Следващи стъпки
Европейският акт за достъпност ще 

трябва да бъде одобрен и от Съвета 

на ЕС, след което страните-членки ще 
имат три години да приведат в съот-
ветствие националното си законода-
телство и шест години, за да въведат 
новите изисквания.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

ЕС ПОДОБРЯВА ДОСТЪПА НА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ ДО ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ТЕМАТА 

За открития достъп до тел. 112 

От стр. 1
 
На срещата в Плевен комисар Калин 

Вазонов и Иван Иванов, администратор  
по системна поддръжка, проведоха общо 
обучение и  запознаха присъстващите със 
закона за ЕЕН 112.  Но имаха търпение 
и за индивидуална работа с всеки един 
от желаещите. В началото г-н Вазонов 
разясни най-важните неща за ползването 
на услугата 112: „Както знаете, каза 
той, отпреди десет години в България 
функционира ЕЕН 112, който е еднакъв 
за територията на цяла Европа, приет от 
Европейския съюз и  в някои други страни, 
които все още не са членки на Европейския 
съюз. 112 е единен номер, обединяващ 

всичките номера за спешни повиквания, 
които имаше по-рано – 150 за спешна 
помощ, 166 за полиция и 160 за пожарна. 
Сега всички тези номера са обединени в 
единен номер 112, който е по-лесен за 
запомняне и при необходимост се избира 
за всички случаи, за които да се изпращат 
екипи от полиция, пожарна, спешна 
помощ, в зависимост от това какъв е 
случаят. От началото на тази година е 
разработен и внедрен модул за достъп на 
хората със слухови и говорни увреждания 
до единния номер 112. Нашата задача 
е да ви представим това приложение, 
което осигурява достъп до тел. 112, и 
да помогнем на тези от вас, които сте в 
момента тук, да инсталирате устройството 

на вашите мобилни телефони. И да 
покажем как изглежда регистрацията 
на потребителите за достъп до 112 и как 
се извършва тя. Но преди това искам да 
обърна внимание на нещо важно. Ако тел. 
112 се използва не по предназначение, т. 
е. когато няма нужда от екип за оказване 
на спешна помощ, било то за пожар, 
медицинска помощ или друго, но екип е  
изпратен на адреса, посочен от вас, то – 
вие подлежите на санкция по закона за 
тел. 112. Затова апелирам да го ползвате 
само и единствено, когато имате  нужда 
от него.” 

Поради сложността за осъществяване 
на обратна връзка, беше представен клип 
с етапите за регистрация в приложението. 

При излъчването на видеоклипа  бяха 
показани иконките и беше проследена 
последователността на всяко действие 
при регистрацията. 

Но, имаше и основателни забележки 
от членовете ни, като например: думата 
„снимка” , използвана за представянето на 
решение на ТЕЛК, не е подходяща. Глухите 
хора разбират буквално думата. И пращат 
снимка – своя, вместо решението. Езикът 
на глухите е изключително конкретен, не 
позволява асоциации и не ги приема И 
нека да бъде избегната такава възможност 
за грешки при усъвършенстването на 
приложението.

Димитрина Каракирова, 
координатор на РО-Плевен
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В Бургас

С КРАСОТАТА НА ВСЯКА УСМИВКА

По случай  8 март подарихме на нашите  дами прекрасен празник в клуба на район-
ната организация. А те ни дариха с красивите си усмивки.

Какво по-хубаво от това да бъдем заедно -  в сговор и с отворени сърца за добротата!
 Ненчо Грънчаров, председател на РО-Бургас

На 8 март в Ракитово

По една хубава книга получихме  за празника

На 13 март  2019 година се състоя тържествено честване на деня на жената и май-
ката – Осми март,  в териториалната организация на глухите в Ракитово. Тържеството 
протече с интересна и весела програма и рецитиране на стихове, написани от нашия  
съгражданин Иван Димов – писател и поет.

А  Ангел Догов, член на ТО-Ракитово,  подари  книги на всички нас. Почерпката беше 
богата и вкусна, направена от нашите активисти. Празникът премина с  много емоции 
и повишено настроение.

Велка Стоева, организационен секретар на ТО-Ракитово

 В Търговище

Най-женският празник 
донесе радост в сърцата ни

С прекрасно настроение и с усещане за пролетни ухания на март жените от територи-
алната организация на Търговище отпразнуваха деня на майката и жената в ресторант 
„Ловна среща”.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Празници в СГБ
Донесли със себе си хубавото пролетно настроение, членовете имаха възможността 

да го споделят помежду си и на срещата, както и удовлетворението на личности, из-
граждали семейния уют, отгледали деца и внуци. Наистина, жената е уникална с това, 
че винаги е намирала време за важните неща – да работи, да учи, да се грижи за семей-
ство и да усъвършенства знанията си

Настроението бе прекрасно, с много шеги и закачки, спомени за минали срещи и го-
дишнини. Пожеланията за този хубав празник и незабравими мигове дълго ще стоплят 
сърцата на присъстващите.

Диана Савова, организационен секретар на ТО-Търговище: 

В Ямбол

ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА БИВШИ СЪУЧЕНИЦИ 

В събота на 16 март в Сливен випуск 1984 г. от училището в Търговище отбелязаха 35 
години от завършването на образованието си. Четиридесет випускници и техните при-
ятели празнуваха до късно вечерта споделяха скъпи спомени от ученическите години и 
прекараха чудесно, с много радост и веселие.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

В Ракитово

ПОСЕЩEНИЕ, КОЕТО НИ ОБОГАТИ 
С ИСТОРИЯ ЗА НАШИЯ КРАЙ

 Във връзка с предстоящото честване  на 100 години от създаването на Народно чита-
лище „Просвета – 1919” в гр. Костандово към община Ракитово, група от ТО на глухите 
– Ракитово, съвместно с потребители на ЦРСИХУ посетихме  читалището.

 Потребителите бяха изработили красива картина с морски дарове и поздравителен 
адрес. А Дафинка Тончева поднесе нашия подарък - книги на Йосиф Нунев за читалищ-
ната библиотека

 Разгледахме обособения битов кът, музейната зала с много старинни експонати, 
библиотеката с разнообразни томове и книги и стаята за срещи на настоятелството, 
където бяха изложени всички  грамоти, медали и статуетки на ансамбъла за автентичен 
фолклор „Бояна”. Секретарят на читалището - Пламен Киселов подробно ни запозна с 
бита, културата и нравите на 
населението. Разказа ни за 
богатата просветна дейност 
и за изявите на ансамбъл 
„Бояна”. Накрая направи по-
даръци за всички присъст-
ващи - юбилеен календар, и 
сподели за програмата и под-
готовката на тържественото 
събрание-концерт по повод 
100-годишнината от създава-
нето на НЧ „Просвета - 1919“.

Останахме много впечат-
лени и доволни с много зна-
ния от историята на нашия 
край.

Албена Пелева
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Отбор „Васил Левски” и отбор „Райна Княгиня” бяха 
готови за състезанието. А ръководителките им  - Марияна 
Паскалева и Тодорка Иванова (отбор „Васил Левски”), 
както и Камелия  Захариева и Невена Андонова (отбор 
„Райна Княгиня”), очакваха началото с толкова трепет.

 Водещите – Цветелина Цачева и Силвия Златанова, 
преподавателки в училището,  обявиха регламента: в 9 
кръга участниците ще се състезават в желанието си да по-
кажат своята обич, преклонение и уважение към нашата 
вековна родина България – към нейното минало, нейни-
те красоти и за пътя, по който е поела сега.

А строгото жури от трима членове – пак преподава-

телки и възпитателки  в училището, с председател Ирина 
Раденкова, бяха готови да оценяват по достойнство зна-
нията и уменията на участниците.

Но имаше и още нещо – препълнената зала с деца от 
всички възрасти! Пременени в народни носии или прос-
то засмени и очакващи, всички деца бяха и участници в 
състезанието. Защото имаше и въпроси към публиката, 
а и награди. А  водещата с микрофон Костадинка Йор-
данова,  направи всичко, за да създаде невероятната ат-
мосфера.

Повече от два часа нямаше по-щастливи и усмихнати 
детски лица на земята!

Въпросите в 9-е кръга не бяха никак лесни. И голям чо-
век би се затруднил – за историята на България от древ-

ността до днес, за географските забележителности и му-
зикалните задачи. Да не говорим, че имаше и два кръга, 
свързани със спорта, където голям човек пък съвсем не 
би се справил.

Но децата успяха! С толкова устрем, с толкова желание 
и труд успяха да отговорят на въпросите и да изпълнят 
задачите!

Е, на състезание – като на състезание: единият отбор 
победи. По- добрите бяха от отбор „Райна Княгиня”. И 
така горди бяха!

Но победители бяха всички! Всички в залата – и малки 
и големи, и учители и гости, които в този ден се чувстваха 
истински родолюбци!

Йорданка Димитрова

В УЧИЛИЩЕТО НИ В СОФИЯ 

СБЪДНАТО РОДОЛЮБИЕ В 
СТУДИО „ЖЕЛАНИЕ”
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85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛЕВЕН

Организационни прояви: в 
началото на годината се про-
ведоха четири заседания на 
районния съвет и годишните 
отчетни събрания в ТО и РО. Ре-
довно в клуба за социални кон-
такти в Плевен и в тези на ТО се 
провеждаха приятелски срещи, 
на които членовете получаваха 
информация за предстоящите 
мероприятия, за промените в 
устава и помощите на хората 
с увреждания; предприетите 
мерки на управляващите; изис-
кването на ЕК за личните дан-
ни; новите молби-декларации 
по чл. 51 и др. Клубът за соци-
ални контакти в РО-Плевен се 
посещаваше редовно от чле-
новете всеки четвъртък и сред 
осъществените прояви бяха бе-
седата за домашните любимци 
и как да се грижим за тях; есен-
ното почистване; срещата-раз-
говор „Старите учат младите”; 
националната екокампания 
„Стара хартия за нова книга”; 
кампанията „Капачки за бъде-
ще”. В ТО-Монтана членовете 
присъстваха на конкурса за 
най-хубава прическа. В послед-
ното тримесечие на годината се 
проведоха изборните събрания 
в ТО и РО. Общо за изминала-
та година се осъществиха 
133 организационни меропри-
ятия с участието на 3 378 
членове.

Културно-масови изяви: в първото тримесечие, по случай Осми март, в клуба на РО 
се проведе дискусия на тема „Кулинарни умения” – как да посрещнем гости с красиво 
подреждане на масата и направата на различни видове хапки като предястие; заедно 
с клуб „Трета възраст” и младежите  осъществихме пролетно  празненство по случай 
Трифон Зарезан и Деня на влюбените; проведохме и пролетен карнавал на минерал-
ните бани в Шипково, в забавната програма на който се включиха самодейците от РО. 
На 15 май една част от членовете присъстваха на общинския празник на града; а на 
24 май в центъра на града част от членовете присъстваха като зрители и аплодираха 
фолклорните танци на самодейците, които изиграха на финала  най-дългото хоро. По 
повод Великден в клуба на РО бе проведено състезанието за най-здраво яйце; а на 1 
юни присъстващите членове участваха в конкурс за най-добър актьор, след което деца 
и родители посетиха детски концерт в градската градина. По места в ТО членовете също 
честваха както Великден, така и Деня на храбростта (6 май)  и 24 май, Деня на детето 
и др. По повод Деня на СГБ – 12 юли членовете на РО осъществиха дълга и весела раз-
ходка в парка „Кайлъка”; в средата на юли част от семействата с децата си участваха в 
конкурс за най-хубава детска рисунка; в Ловеч членовете присъстваха на спектакъла 
„Багатур”, а в Мездра посетиха фолклорен концерт. В последното тримесечие на изми-
налата година всички ТО към РО-Плевен честваха Коледа и изпратиха предновогодиш-
но старата година. За цялата година проведените културно-масови прояви са общо 
24 с участието на 1 031 членове.

Спорт и туризъм: спортно-туристическите прояви в РО-Плевен бяха малко, но пък 
съдържателни: отборът на РО взе участие в състезанието по риболов на язовир „40 –
те извора”, като с тях бяха и 50 туристи; през август членове на ТО-Видин участваха в 
турнир по уличен баскетбол, провеждан по инициатива на видинските младежки ор-
ганизации. 48 туристи от РО участваха в националния туристически събор в Паничище, 
като самодейците имаха и свои изпълнения в програмата по време на откриването. На 
връщане от събора посетиха двореца „Врана” в столицата. Двама от шахматистите на 
РО участваха във второто държавно първенство по шахмат. Общо за отчетния период 
осъществените прояви са пет, с участието на 279 спортисти и туристи.

Социална дейност: в първото тримесечие на 2018 г. бяха раздадени формулярите за 
подаването на молби по чл. 51 от ЗИХУ. Всички  нуждаещи се бяха подпомогнати при 
попълване на различни документи; периодично се извършваха жестови услуги при по-
сещение на лични лекари и в болница; при нотариус, съд, община и други институции. 
Съгласно правилника на СГБ беше оказана помощ на крайно нуждаещи се членове; 
приети и предадени бяха и документите за отпускане на целевата помощ по чл. 51 на 
ЗИХУ. Общо бяха извършени социални услуги на 1 005 членове.

РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ШУМЕН
Организационни прояви: в началото на годината се състояха годишните отчетни съ-

брания на ТО и РО, на които, освен приемането на докладите за дейността през отчет-
ния период, на РО, КРК и програмата за дейността, бе предоставена информация за 
предстоящите мероприятия на СГБ, РО и ТО, отбелязването на рождени и именни дни, 
различни беседи на здравни, социални, политически и исторически теми. Проведоха 
се и две заседания на Районния съвет (РС). През второто тримесечие РС имаше две 
заседания, а членовете на младежката организация към РО осъществиха три прояви. 
През третото тримесечие се проведе едно заседание на РС, а през четвъртото се със-
тояха изборните събрания в ТО и РО. Проведоха се и две заседания на РС. Кафе-клубът 
в РО за периода редовно се посещаваше от членовете, които осъществяваха социални 
контакти чрез активна комуникация помежду си. Общо за изминалата година бяха 
осъществени 164 социални контакти и организационни мероприятия с участие-
то на 3 366 членове.

Културно-масови изя-
ви: През първото триме-
сечие на годината бяха 
осъществени следните 
мероприятия: 21.01.2018 
г. – честване на Бабинден; 
на 14 февруари – отбе-
лязване на Трифон Заре-
зан и деня на влюбени-
те; честване на 1 март и 
празнуване на Осми март. 
В ТО-Търговище също се 
проведоха чествания на 
Бабинден, Трифон Заре-
зан, деня на влюбените, 
Първи, Трети и Осми март. 
По инициатива на клуба 
на жените беше прове-
дено едно мероприятие. 
През второто тримесечие 
в клуба на РО бе честван Великден; на 24.05.2018 г. – тържество, посветено на Кирил 
и Методий; част от членовете честваха Първи юни, деня на детето. По инициатива на 
женсъвета в клуба на РО се проведе беседа. През третото тримесечие, на 15 юли прове-
дохме честване на деня на СГБ. През четвъртото тримесечие основно бяха осъществени 
коледно-новогодишни празненства: в РО-Шумен на 26.12. и на 30.12.2018 г. В ТО-Тър-
говище: на 3.12 – отбелязване на международния ден на хората с увреждания и праз-
нуване на Коледа с общо 40 участници. Младежката организация към РО осъществи 2 
прояви с 15 участници. Общо проявите за изминалата 2018 г. бяха 23 с участието 
на 358 членове.

Спорт и туризъм: през първото 
тримесечие членовете на спортния 
клуб проведоха две състезания; 
през второто тримесечие, се състоя 
спортен ден на 1 май; а от спортния 
клуб осъществиха едно състезание. 
През третото тримесечие 50 туристи 
участваха в 27 национален туристи-
чески събор в Паничище, като са-
модейците, които бяха в групата, се 
включиха и в културната програма 
на събора по време на откриването. 
Общо за годината бяха реализира-
ни 5 мероприятия с участието на 
118 туристи и спортисти.

Социална дейност: Целогодишно 
беше оказвано съдействие на члено-
вете при регистрацията им в бюрата 
по труда и търсене на работа по обя-
ви. Те също така бяха периодично 
подпомагани за явяването им пред 
ТЕЛК; попълването на разни молби, 
формуляри и др., а така също и при 
подаване на документи за пенсиони-
ране. Предоставяха се също жестови 
услуги на нуждаещите се при посе-
щенията им при личен лекар или 
други медицински специалисти, в съда, в болнични заведения, общината, „Социално 
подпомагане”, „Жилищно настаняване” и др. институции; бяха приети документите за 
целева помощ по чл. 51 от ПЗИХУ; съгласно  правилника  на СГБ бяха подпомогнати 
нуждаещи се членове. Изплатиха се целевите помощи по чл. 51 на ПЗИХУ. Общо цяла-
та 2018 година бяха предоставени социални услуги и подпомогнати 602 членове.

Публикацията подготви Петра Ганчева

Продължаваме с поредицата от представянето на живота и дейността 
през изминалата 2018 г. на членовете в районните организации. В този брой четете за
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Както вече се знае, в тази юбилейна за Съюза 
на глухите година националните прояви на ор-
ганизацията са посветени на неговата 85-го-
дишнина. Една от тези прояви е фестивалът на 
художествената самодейност, който събира на 
едно място най-талантливите и надарени съ-
юзни членове, които не само показват, но и до-
казват безспорните си дарби в танците, панто-
мимата, песните и рецитациите на стихове с 
превод на жестов език. От съюзната книга-история 
се знае също, че първите изяви в областта на само-
дейността са били още през 1938 г., когато в няко-
гашното читалище „Славянска беседа” в столицата е 
представена пантомимната сценка  „Влюбеният ху-
дожник”. Оттогава започва и създаването на състави 
по пантомима и фолклорни танци, а след 1978 г. – и 
на песни и модерни танци. 

Първите изяви на глухи самодейци в областта на 
песните и словото, интерпретирани на жестов език 
са представени през 1973 г. на първия национален 
преглед на групите за художествено слово с мими-
ка и жест, в който участват 250 самодейци. На пър-
во място в този преглед се класират съставите от 
София и Пловдив, а второто място е присъдено на 
състава от РО на глухите в Дупница. За първи път то-
гава същата година, през октомври, е осъществена 
и една интересна инициатива, проведена в залата 
на районната организация на глухите в Горна Оря-
ховица – „Вечер на поезията”, с участието на глу-

хите поети Нешо Мустакерски, Никола Попстаматов, 
Надка Трендафилова, Миряна Мошева, Петра Ган-
чева и Валентина Иванова, които представят своето 
творчество. Близо 400 зрители с увреден слух стават 
свидетели на първия синхронен превод на стихове 
с жестов език. 

Пак тогава, през същата тази 1973 г., когато станах 
член на СГБ, присъствах на репетицията на състава 
за художествено слово и песни с мимика и жест към 
софийската районна организация. Силно впечат-
лена от изпълненията и красотата на мелодичните 
жестове, помолих да бъда приета в състава и след 
месеци репетиции, на следващата година, на кон-
церта, посветен на 40-годишния юбилей на Съюза 
на глухите в България, стъпих за първи път на сце-
ната заедно с Миряна Мошева, Карамфила Каца-
рова, Любка Генова, Мария Маринова и Райна То-
мова. Облечени в дълги черни поли, с бели блузи, 
с трикольорни ленти, ние тогава за първи път, при 
това блестящо, изпълнихме националния химн със 
синхронен превод на жестов език! На снимката сме 
увековечени в мига, преди да започне изпълнение-
то ни. 

Днес все още сме живи и в добро здраве всички, 
които някога, без Райна Томова, светла й памет, пър-
ви запалихме в сърцата на глухите артисти любовта 
към песенното изпълнение с мимика и жест. 

Разказвам за тези ПЪРВИ изяви, защото не на 
всеки е дадено такова щастие – да съпреживее 

продължение на години едни от най-хубавите, 
най-масовите и най-вълнуващите национални съ-
юзни прояви с най-талантливите и способни глухи 
самодейци от цялата страна. Много съм горда и 
щастлива, че освен „певците” от групата на РО-Со-
фия, познавам цяла плеяда великолепни артисти от 
всичките районни организации на глухите, които си 
останаха ненадминати не само в песните, но и в тан-
ците: Анжела Акрамова, Стоян Герджиков, Камен 
Велков и Севда Комитова от Пловдив; Севда и Ми-
тко Асенови от Хасково; Стоянка Петрова, Йордан 
Божилов и Димитър Калинков от Бургас… В по-след-
ващите години балетът „Фрида” и група „Жестим” 
едновременно пееха и танцуваха, като успоредно 
с това и превеждаха на жестов език изпълненията 
си – нещо, което се смяташе за невъзможно да се 
направи... Независимо от твърденията, че поезията 
ще си остане непристъпен връх за глухите, няма как 
да забравя вдъхновението, с което Диян Демиров 
от Варна рецитираше стихове! И всички тези арти-
сти-самодейци с изпълненията си доказаха необят-
ните възможности на хората с увреден слух…

Благодаря ви, приятели, за доставената радост, за 
съпреживените заедно мигове на сцените в страна-
та! Нека не ми се сърдят тези, които не съм споме-
нала поотделно – това е невъзможно в рамките на 
моето кратко историческо разказче…

Петра Ганчева

85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЗА  НАС ПЪРВИТЕ И ЗА ЛЮБОВТА КЪМ ПЕСНИТЕ 
И СЛОВОТО, ИЗПЪЛНЕНИ С МИМИКА И ЖЕСТ
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Отговор от бр. 5

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

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

СУДОКУ

ВОДОРАВНО: 1. Древногръцки струнен музикален инструмент. 4. Морски платноходен 
кораб с три или четири мачти. 10. Малка сребърна монета в древна Гърция. 12. 
Американски писател, драматург (1888-1953) -„Ана Кристи”. 13. Тропическо растение с 
ароматични плодове. 15. Стремително нападение. 17. Равен резултат. 19. Похлупак на 
съд. 21. Унгарски химик (1834-1908). 22. Герой от опера на А. Аренски. 24. Силно отровен 
бурен. 26. Род папагали. 27. Лирическо стихотворение за възхвала. 28. Привичка. 30. 
Цилиндрично тяло с еднакъв, или променлив диаметър. 31. Архипелаг в Тихия океан, 
Полинезия. 34. Река в Германия, приток на Рейн. 36. Най-голяма и най-висока планинска 
система в Западна Европа. 38. Електрически натоварени частици, образувани при 
отдаване или приемане на електрони от атоми. 39. Хеликоптер. 40. Лозница.
ОТВЕСНО: 1. Руски учен енциклопедист (1711 -1765). 2. Човек под неограничена власт 
на господар. 3. Горна част на капител. 4. Приспособление, с което се затваря или отваря 
отвор за пара, газ, течност или въздушна струя. 5. Град в Италия, близо до Милано. 6. 
Стихотворение от Робърт Бърнс. 7. Наша река, приток на Дунав. 8. Пещера над гара 
Бов.  9. Първата жена, командир на транспортен самолет в България (1926 – 2000). 
11. Турски архитект, проектирал мавзолея на Ататюрк. 14. Наш икономист и стопански 
историк (1902-1974). 16. Марка крем за бръснене. 18. Старославянска богиня на 
женитбата и веселието. 20. Държава в арабския полуостров. 23. Наш поет (1898 -1974) 
- „Арена”. 25. Проводяща тъкан в стъблата и корените на висшите растения. 29. Съд 
за течности, снабден с дръжка. 32. Река в Румъния, приток на Дунав. 33. Вулкан във 
Филипините. 35. Бозайник от семейство котки. 37. Марка руски самолети.

Съставила: Василка Кирова

КРЪСТОСЛОВИЦА

В НАШАТА ГРАДИНА

СПЕКТЪР

Ако потърсите общоприето лечение на астмата, то 
може да влоши състоянието ви. Лекарствата за астма чес-
то влошават заболяването в дългосрочен план, защото те 
третират симптомите, а не проблема и са малко лекари-
те, които прилагат холистична лечебна програма, която 
цели оздравяване и превенция.

Магнезий: отваря дихателните пътища
Ако трябва да препоръчам само една хранителна до-

бавка на астматиците, това ще е магнезий. Минералът 
действа като природен бронходилатор, като отпуска и 
отваря бронхиалните пътища към белите дробове, които 
се свиват при астматичен пристъп. Специалистът препо-
ръчва дневен прием от 500 мг. магнезиев аспартат или 
магнезиев нитрат. Взимайте дозата всеки ден в продъл-
жение на 6 месеца.

Мастни киселини:намаляват 
белодробните възпаления
Белите дробове се възпаляват при астматичен прис-

тъп, което затруднява дишането. Богатите на омега-3 
мастни киселини риба и масло от ленено семе ще успо-
кои възпалението. Астмата предизвиква остра възпали-
телна реакция и вторично възпаление, което се развива 
около 24 часа след кризата и продължава седмици. Смя-
та се, че вторичната реакция причинява хронична астма и 
увреждане на тъканите, което може да се спре с набавя-
нето на омега-3 мастни киселини. Препоръчва се консу-
мация на студеноводни риби, които са богати на омега-3 
мастни киселини – сьомга,  риба тон и скумрия 3-4 пъти 
седмично. Добре е да взимате 6 капсули рибено масло 
(от 1000 мг) всеки ден. Ако не обичате риба, увеличете 
дневната доза до 12 капсули рибено масло. Ако сте веге-

тарианец или просто не искате да вземате рибено масло 
(много хора се отвращават от оригването след поглъща-
нето на капсулите), консумирайте масло от ленено семе, 
което е друг източник на омега-3 мастни киселини. Взи-
майте 3 супени лъжици на ден. Можете да приемате тази 
доза до една година. Трябва да имат предвид две съо-
бражения. Около 10% от астматиците (тези които имат 
непоносимост към аспирин) се влошават след прием на 
рибено масло. Ако не понасяте аспирин, взимайте рибе-
но масло само след консултация с вашия лекар. Ако има-
те сърдечни проблеми, също трябва да се консултирате 
с лекуващия ви лекар, преди да посегнете към рибеното 

масло, тъй като то увеличава риска от сърдечен удар при 
някои хора.

Дишане: спира пристъпа
Правилното дишане може да спре астматичния прис-

тъп по няколко логични причини. Като поемате повече 
въздух в белите дробове, вие  отпускате тялото, овладя-
вате тревожността и паниката и значително намалявате 
силата на пристъпа. Седнете веднага, щом забележите 
първите симптоми на пристъпа. Положете едната ръка с 
отворена длан върху стомаха. Напипайте с палец и пока-
залец пулса върху другата китка. Отпуснете се. После син-
хронизирайте дишането с пулса си. Вдишвайте на всеки 7 
сърдечни удара. След 9 удара издишайте през устата със 
свити устни до пълно изхвърляне на въздуха. Нека тялото 
ви почувства ритъма на дишането и сърцето ви. Дишайте 
по този начин в продължение на 10-15 минути. Това уп-
ражнение действа успокояващо и не позволява влошава-
нето на пристъпа.

Медикаменти: научете се да ги управлявате
Калий: 3 капсули по 100 мг дневно (под лекарско на-

блюдение) и богати на калий плодове - например бана-
ни.

Протеини: Консумирайте риба, мляко и соя; добре е 
да добавите качествен протеинов шейк в дневното меню.

Калций и магнезий: поемайте 500 мг калциев цитрат и 
500 мг магнезиев цитрат или магнезиев аспартат веднъж 
на ден.

Не пропускайте и другите хранителни добавки, най 
вече рибено или ленено масло, витамин С, витамин Е и 
бета каротин.

Подготви Галина Генчева

Натурално лечение на астма

Ето някои съвети:
*Запазете утайката от кафе и я 

използвайте като естествена тор за 
цветята. Разредете я с малко вода 
и поливайте два пъти месечно с 
получения разтвор. По този начин 
неутрализирате киселинността на 
почвата, предпазвате растението 
от вредители и го снабдявате със 
солидно количество минерали, 
сред които мед, калий и калций.

 *Използвайте останалите яй-
чени черупки за естествено по-
дхранване на вашата градина. 
За целта – оставете ги да се из-
сушат, и след това ги стрийте на 
прах. С него поръсвайте почвата 
на растенията на 10-15 дни, за да 
ги заредите с необходимата доза 
калций. По този начин цветята 
стават по-здрави, с добре разви-
та коренова система.

 * Нарежете бананова обелка 
на кубчета, или ивици, и ги за-
ровете в почвата на растенията. 

Хубаво е да са по-близо до ко-
ренните, но внимавайте да не 
нараните растението при разрох-
кването на почвата. Обелките от 
банани са добър начин за естест-
вено подхранване в градината, 
защото стимулират растежа на 
цветята и ги снабдяват с калий.

 * Поливайте по-слабо разви-
тите растения със специален бил-
ков разтвор. За целта направете 
отвара от 1 л. вода и 20 гр. лайка. 
След като се охлади, разредете 
с още вода. Използвайте сместа 
и за подхранване на зелени рас-
тения. Така запазват лъскавината 
на листата си.

 
* Дръжте клечка кибрит с гла-

вата надолу, заровена в саксията. 
По този начин зареждате почва-
та с фосфор и предпазвате расте-
нието от вредители.

 
* Наторявайте цветята веднъж 

месечно, като ги поливате с вода, 
в която сте варили небелени кар-
тофи.

КАК ДА ПОДХРАНВАМЕ ПОЧВАТА БЕЗ ХИМИЧЕСКИ ТОРОВЕ


