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ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО 
СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ 

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
* На 31 май 2019 година в 

София се състоя годишното 
общо отчетно събрание на 
пълномощниците на Съюза на 
глухите в България.

* Събранието беше откри-
то и ръководено от председа-
теля на СГБ Николай Нинов.

* Присъстваха по документи 
27 пълномощници от цяла Бъл-
гария. Отсъстваха двама по 
уважителни причини. С необхо-
димия кворум на делегатите, 
по време на годишния форум 
бяха приети важни решения за 
работата на Съюза на глухите 
в България.

* Приети бяха отчетният 
доклад за работата на Съюза 
на глухите в България през 
2018 година, както и докладът 
за бюджета на СГБ.

* Пълномощниците утвър-
диха и програмата за работа 
в СГБ през настоящата 2019 
година, както и средствата по 
бюджета.

Деловата работа на общото 
събрание започна с избор на 
работните комисии – мандатна 
комисия по преброяването и ко-
мисия по предложенията и ре-
шенията  по проекто програмата 
и бюджета на СГБ.

Един от предложените чле-

нове за мандатна комисия на-
прави отвод. Така на мястото на 
Илиян Радев, пълномощник от 
РО-София, беше  включен Стоян 
Патрашков, пълномощник от 
РО-Ямбол.

Съставът на двете комисии 
беше одобрен с пълно мнозин-
ство от пълномощниците на об-
щото събрание:

МАНДАТНА КОМИСИЯ 
(в състав от 3 членове):

1. Петър Тричков – пълномощ-
ник от РО-Дупница.

2. Стоян Патрашков – пълно-
мощник от РО-Ямбол.

3. Ненчо Димитров - пълно-
мощник от РО-Бургас.

КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИ-
ЯТА И РЕШЕНИЯТА ПО ПРОЕКТО 
ПРОГРАМАТА И БЮДЖЕТА НА 
СГБ (в състав от 5 членове):

1. Николай Нинов, предсе-
дател на СГБ, пълномощник от 
РО-Горна Оряховица.

2. Диян Демиров, заместник 
председател на СГБ, пълномощ-
ник от РО-Варна.

3. Мая Георгиева, главен сче-
товодител на СГБ, пълномощник 
от РО-Плевен.

4. Владимир Владимиров, 
пълномощник от РО-Русе.

5. Красимир Альов, пълно-
мощник от РО-Пловдив.

СЪБРАНИЕТО НА 
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ 

ЗАПОЧНА ПО УТВЪРДЕНИЯ
 Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Съюза 
на глухите в България  през 2018 
г. и бюджета за 2018 г.

2. Отчет за дейността на Цен-
тралната контролна комисия на 
СГБ.

3. Приемане на програма за 
дейността на Съюза на глухите в 
България през 2019 г.

4. Приемане на бюджета на 
Съюза на глухите в България за 
2019 година.

5. Текущи
Продължава на стр.4,5,6

От 7 до 9 юни  тази година 
на язовир „Палици”, в близост 
до град Елена,, се проведе Де-
ветият национален събор по 
спортен риболов на Съюза на 
глухите в България. Всъщност, 
като събитие, това прерасна  
в Трето  държавно първенство 
по спортен риболов за глухи, 
защото беше организирано 
съвместно със Спортната фе-
дерация на глухите в България 
и с финансовата подкрепа на 
Министерството на младе-
жта и спорта.

Състезанията бяха в две ка-
тегории – „на дъно” и „на плув-
ка”. А 54 бяха състезателите – 
мъже и жени, които участваха 
в тях индивидуално и отборно.

Тази година състезанията 
бяха в два отделни дни, за да са 
най-благоприятни условията 
за риболов. Първия ден – след 
обяд, когато са най-добрите 
часове за улов „на дъно”. И вто-
рия ден – сутринта, когато се 
лови най-много „на плувка”.

В прекрасни условия за със-
тезателите премина първен-
ството. И за рибата, която 
така и не щеше да кълве.

Но дните бяха наши. Прия-
телството беше наше. И удо-
волствието да бъдем заедно, 
пак ни направи щастливи!

Състезанието по риболов тази 
година се проведе при наистина 
чудесни условия. Местата за ри-

болов на язовир „Палици” бяха 
чисти и така ухаеше на прясно 
окосена трева! Теренът, къде-
то беше построен палатковият 
лагер, бе съвсем близо до хо-
телския комплекс и мястото за 
храна. А  лагерът, както винаги, 
оставаше пуст по време на със-
тезанията. После  настъпваха 
най-приятните моменти за жи-
вот – с детски глъч, с приятния 
мирис на нещо печено на скара, 
със смеха и шегите, и с доброто 
настроение.

Но, да тръгнем отначало.
Четете на стр. 2-3

Спортменство и приятелство на язовир „Палици” ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Фестивал на 
фолклорната магия

На стр. 8

Публикуваха  
промените в 

наредбата за ТЕЛК
В  „Държавен вестник” на 6 юни 

беше публикувана Наредбата за ме-
дицинската експертиза с одобрени-
те от правителството изменения и 
допълнения.

Четете на стр. 7
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От стр. 1

След техническата конференция, на която състезателите изтеглиха 
жребия си за място на язовира, точно в 4 часа следобяд  на 7 юни 
главният съдия Валери Лозанов даде старт на състезанията „на дъно”.

Ех, как тежко минаха първите часове под жаркото слънце, кога-
то нито една риба нямаше в живарниците… Жега! После язовирът 
„даде”  малко. Колкото трябваше, за да бъдат излъчени медалистите.

И на другата сутрин слънцето прежуряше, но рибата, уловена „на 
плувка”  беше повече. И удоволствието – също. Ще видите снимките 
и ще разберете.

Най-интересно, обаче, беше в сектора на жените. Всяка от тях се-
деше дисциплинирано на своя стол в близост до водата. А зад нея 
– цял куп хора – мъжът й, приятели и всякакви  доброжелатели. Един 
й помагаше за стръвта, друг стоеше над главата й, за да каже как да 
„тегли”, трети философски обсъждаше ситуацията.  А, бе, купон! Но 
жените все пак хванаха рибки. Малки – ама рибки! 

Не може да не кажем сега обаче и добра дума за съдиите – пер-
фектна беше работата им до минута. Валери Лозанов, Николай Не-
дялков, Петър Тричков и Красимир Михалев заслужиха уважение. С 
измерените до грам риби в  протокола, който всеки можеше да види. 
Едни се радваха, други – не съвсем. Но така е  в честно състезание.

Тези дни никой няма да забрави! А и времето (с неговите метеоро-
логични условия) беше с нас. Когато състезанието приключи, когато 
наградите бяха раздадени и всички вдигнаха тост за победителите и 
се веселиха – чак тогава заваля. Като из ведро. Чист късмет – за до-
брите хора, каквито сме ние.  Ами, да - и природата беше с нас!

Закриването на първенството събра всички. Пред палатковия ла-
гер беше истински празник. А обявяването на наградите предизви-
ка толкова радостни  вълнения. Дори и екипът на вестник „Тишина” 
трябваше да остане по-назад, за да могат приятелите да снимат при-
ятелите си – победители…

Председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов 
приветства всички: „Приветствам всички вас, които сте тук на язовир 
„Палици”! Съюзът на глухите в България и Спортната федерация на 
глухите в България съвместно организирахме и проведохме  състе-
зание по риболов – на дъно и на плувка, индивидуално и отборно. 
Както за мъже, така и за жени. Това състезание беше проведено и с 
финансовата подкрепа от Министерството на младежта и спорта. 

От името на Съюза на глухите в България аз лично искам да при-
ветствам всички вас, участниците с добрата и спортсменска игра и с 
честта и авторитета, с който запазихте името на спортния риболов. 
Благодаря на всички вас за доброто представяне!

Изразявам голямата си благодарност и към ръководството на орга-
низаторите от Спортната федерация на глухите в България, с които за 
поредна година авторитетно и достойно организираме и провежда-
ме съвместно поредните държавни първенства.

Също искам да изразя и голямата си благодарност  и към дома-
кините  от хотелския комплекс на язовир „Палици” и на управителя 
Христо Петков, който предостави прекрасна възможност да органи-
зираме и проведем държавното първенство по риболов”.

Прекрасни думи каза и заместник председателят на Спортната фе-
дерация на глухите в България Христо Станойчев. А Йордан Божилов, 
член на Управителния съвет на СФТБ, с присъщия си хумор направи 
настроението наистина прекрасно.

Дойде и най-важният момент – обявяването на победителите. И 
въпреки, че вече бяха почти известни,  всички с трепет затаиха дъх, 
за да видят какво ще каже говорителят на съдийската комисия Нико-
лай Недялков. Ето как обяви наградите той:

„Здравейте! Искам първо да  поздравя всички, които взехте учас-
тие в двата дни на риболова. За мен всички сте победители в тези 
трудни условия, като издържахте по 4 часа под горещото слънце, а 
„на дъно” издържаха дори и малко повече. Получи се едно оспор-
вано състезание. С малко риба. И до последно не се знаеше кой ще 
бъде шампион. Поздрави и за всички дами, които взеха участие в със-
тезанието. Започваме с 

КЛАСИРАНЕТО ПРИ ЖЕНИТЕ 
(наградите връчи заместник „редседателят на Съюза на глухите в 

България Диян Демиров.) 
На трето място  - с улов от 55 грама – Бранимира Балджиева от 

Горна Оряховица.
На второ място – с улов от 70 грама – Искра Сапаревска от Дупница. 
И на първо място – с улов от 185 грама – Снежана Пъчева от Русе.
В ИНДИВИДУАЛНОТО КЛАСИРАНЕ ПРИ МЪЖЕТЕ НА ДЪНО
(наградите връчи Христо Станойчев от Спортната федерация на 

глухите    в България):
На четвърто място, с две наказателни точки, и улов от 65 грама – 

Светослав Ангелов от Варна.
На трето място с две наказателни точки и улов от 375 грама – Геор-

ги Спасов от Горна Оряховица.
На второ място с една наказателна точка и улов от 745 грама – 

Милчо Милчев от Хасково.
На първо място, победител за 2019 година, с една наказателна 

точка и улов от 1 кг. 420 грама – Людмил Гетов от София. 

ОТБОРНОТО КЛАСИРАНЕ ПРИ РИБОЛОВА НА ДЪНО
На трето място – с 5.5 наказателни точки отборът на Горна Оря-

ховица.
На второ място, с 4 и половина наказателни точки и улов от 745 

гр. – отборът на Хасково.
И на първо място, с 4 и половина наказателни точки, но с улов от 1 

кг. и 420 гр. – отборът на София (баща и син).
В КЛАСИРАНЕТО „НА ПЛУВКА” – ИНДИВИДУАЛНО
(наградите бяха връчени от Йордан Божилов, СФГБ):
това беше по-оспорваното състезание, като в него – четвъртият и 

петият имат еднакъв брой наказателни точки, еднакъв улов, но бла-
годарение на една риба в повече, четвърто място зае Иван Дими-
тров от Хасково.

На стр. 3

Спортменство и приятел
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ство на язовир „Палици”
От стр. 2

На трето място с две наказателни точки и с улов от 1 кг. и 125 гр. 
се класира Андрей Николов от София

На второ място с една наказателна точка  и 290 грама е Иван 
Христов от Бургас.

И на първо място с една наказателна точка шампион стана с 4 кг. 
и 310 гр. е Иво Лозанов от Пловдив

 В ОТБОРНОТО КЛАСИРАНЕ НА ПЛУВКА
(наградите връчва Йордан Божилов от СФГБ):
На трето място с 6 наказателни точки – отборът на Пловдив.
На второ място с 5 и половина наказателни точки – отборът на 

Хасково.
И на първо място с 4 и половина наказателни точки в тази дисци-

плина, шампион стана отборът на София.
  В КОМПЛЕКСНОТО КЛАСИРАНЕ ЗА КЛУБ
(наградите връчи лично председателят на СГБ Николай Нинов):
На трето място с 13 наказателни точки  - отборът на Пловдив.
На второ място с 10 наказателни точки  - отборът на Хасково.
И на първо място, в оспорвана борба с отбора на Хасково, с една 

наказателна точка по-малко, за поредна година шампион е отборът 
на София!

Но наградите продължиха.
Председателят на СГБ Николай Нинов връчи на управителя на хо-

телския комплекс „Палици” Стоян Петков почетен медал за подкре-
пата за организирането и провеждането на тазгодишното издание 
на риболовния конкурс: „Искам да приветствам един изключителен 
човек,  който съдейства  и ни подкрепи в организирането и провежда-
нето на тазгодишното издание на риболовния конкурс – управителят 
на комплекс „Палици” Стоян Петков. Без него състезанието нямаше 
да бъде толкова приятно за всички. А наградата е, за да ни запомни с 
добро и отново да ни приема и посреща – нас, глухите хора.”

А самият управител се развълнува. И също ни благодари за гос-
туването. И каза – надявам се на нови срещи! Вие винаги сте добре 
дошли тук!

Главният съдия на първенството Валери Лозанов също връчи на-
гради: „От мен и от името на съдийския състав, за работата и про-
веждането на това първенство, давам почетни медали на Николай 
Нинов, Йордан Божилов, Диян Демиров, Христо Станойчев, Петър 
Тричков, Красимир Михалев и Георги Стефанов, за да продължаваме 
заедно!”  Почетен медал получи и  Валери Лозанов, разбира се, от  
Николай Недялков от съдийската колегия. 

И след общите снимки, след приятелските усмивки и многото пре-
гръдки, за съжаление тържеството и съборът трябваше да имат своя 
финал.

Закриването направи по най-добрия начин Диян Демиров, за-
местник председател на Съюза на глухите в България. С шега, но 
толкова щастливо каза:

„Скъпи приятели, за мен беше чест да съм тук с вас. Толкова чаках 
този момент – да гледам рибарите как се „мъчат”. Защото и аз съм 
малко рибар, вие знаете. Сега закриваме риболовното състезание. 
Но надявам се, догодина, когато се организира следващото първен-
ство, рибарите да хванат много повече риба. И да ядем риба! Закри-
вам събора.”

Йорданка Димитрова

СЛУЧКА
Случи се точно тук, 

на язовир „Палици”, 
по време на състеза-
нието, което ще ос-
тане в историята до 
сега,  като състезание 
с най-малко уловена 
риба.  

Една сутрин, Ни-
колай Недялков, съ-
дия на първенството, 
реши да се пробва  в 
риболова. И... и... хва-
на „някакви” си тол-
столоби  от по 7- 8 килограма!! Да не го бяхме видели, да не го бяхме 
снимали – никой нямаше да повярва! Но – майсторът си е майстор. 

Николай Недялков е съдия на съборите ни по риболов вече четвърта 
година. И е един от най -толерантните, но и най-строги съдии. Свързан 
е с глухите по най-житейския начин. Дечицата му са внуци на главния 
съдия Валери Лозанов.  И понеже „кръвта вода не става”, малкият му син 
Йоан, който е на 4 години и половина,  вече има награди от риболовни 
турнири с много по-големи от него. Така е то!

А иначе Николай Недялков  по професия е еколог. 
Член е на риболовно сдружение „Кракра”. Запален е от риболова от  

малък, но  вече е шампион в много български и международни състеза-
ния.  Има и награда” За най-голяма риба”

 А на въпроса – как го правиш? -  казва: „Няма тайна.  Всичко е до 
знание и опит, които се натрупват. Трябва да знаеш коя риба с какво се 
храни, по кое време на годината каква стръв предпочита. Между другото 
за това нещо има и  наука: „Рибарство и аквакултура”. Такава дисциплина  
се изучава в университета в Стара Загора”. 

  А за нашите състезатели казва само суперлативи : -  „ Има много 
добри – като Христо Сапаревски, Андрей Николов, Людмил Гетов, Иво 
Лозанов и още,...много. Тук се чувствам изключително приятно, всички 
хора са дружелюбни. И както казах на г-н Нинов, мога само да ви завиж-
дам за сплотеността и колектива! ”. 
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От стр. 1

По първа точка – най-съществе-
ната в дневния ред на  годишното 
събрание  – отчет за дейността на 
Съюза на глухите в България през 
2018 г, председателят на СГБ Нико-
лай Нинов направи изискано ре-
зюме, придружено с компютърна 
презентация на основните аспекти 
от извършената работа. 

Представяме ви го във вестник 
„Тишина” изцяло. За да се убедите 
сами, че дейността на СГБ е била 
наистина всеобхватна!  За добру-
ването и развитието на всеки един 
глух човек. Да – на  всеки един! 
Такова богатство от осъществени 
инициативи, такова богатство от 
добри планове за бъдещето – едва 
ли ще видите в друга организация. 
Не само в България, и  по света 
дали има такава. 

И нека всеки да успее да наме-
ри своето малко място там – в тази 
богата дейност.   Да съзре себе си 
и да  докаже в бъдеще съпричаст-
ността си към делото на Съюза на 
глухите в България. Нашето дело!

НИКОЛАЙ НИНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГБ:
„Една от основните цели на  Съ-

юза  на глухите в България  e 
ОФИЦИАЛНОТО ПРИЗНАВАНЕ 

НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК. 
Знаете, че  дълги години Съюз-

ът на глухите в България се бори 
за признаването на жестовия език. 
Търсихме  варианти как да успеем, 
за да може  най-после да се при-
еме културата на глухите хора в 
техния начин на комуникация чрез 
жестовия език. Знаете, че  първа-
та основна стъпка в  тази насока 
беше направена  именно от Съюза 
на глухите в България. За съжале-
ние, проектът за Закон за жесто-
вия език, който предложихме, не 
беше приет от парламента. Пар-
ламентарните групи в голямата си 
част гласуваха „въздържал се”. И 
по този начин ни отклониха. С те-
чение на времето, по ред обстоя-
телства, различни други организа-
ции на и за глухи хора, започнаха 
много активно да работят за тази 
кауза. Към последно време всички 
организации имат интерес да се 
доведе развитието на нещата до 
успешно приемане и признаване 
на жестовия език.

В началото на миналата го-
дина, по наша инициатива, през 
месец  февруари,  по покана на 
председателя на парламентарната 
комисия за взаимодействие с не-
правителствените организации и 
жалбите на гражданите Антон Ку-
тев се състоя  първата официална  
среща в парламента. На срещата 
присъстваха депутати от различ-
ни парламентарни групи, както и 
представители на всички органи-
зации на хората с увреден слух. На 
тази среща СГБ постави въпроса 
за конституционно  признаване на 
жестовия език.

Искам да споделя, че работа-
та по този проблем продължи  да 
бъде бавна и трудна. Изискват се 
много контакти, много комуника-
ции, много взаимно разбирател-
ство, взаимни отстъпки и интегри-
ране между всички организации 
на и за глухите хора. Искрено се 
надяваме до края на 2020 година 
да бъде приет Закон за жестовия 
език. Като  успоредно с това ние 
ще се борим и за конституцион-
ното признаване на езика ни. Бор-
бата ще бъде тежка в този случай. 
Но аз вярвам, тъй като освен Ми-
нистерството на образованието, с 
което работим в синхрон, има ан-
гажирани и други  министерства 
и ведомства, които дават подкре-
па. В голямата си част от времето, 
сега сме в очакване на решенията 
на Министерството на образова-
нието. Но тъй като там, в страте-
гическия му „План 2015-2020” е 
заложено до края на следващата 

година българският жестов език 
да бъде признат, ние се надяваме 
на успех. За  да можем до края на 
отчетния период през 2020 година 
да зарадваме всички глухи хора с 
добър закон! 

Всички вие знаете, че Съюзът на 
глухите в България дълги години – 
близо 10 години, се бори за 

ВКЛЮЧВАНЕ В УСЛУГАТА НА 
ТЕЛ. 112 И НА ГЛУХИ ХОРА.

Това, което искам да споделя 
е, че най-после  успяхме! Не само 
в Министерството на вътрешните 
работи, но и на всички други нива 
в страната успяхме да наложим се-
риозно да ни възприемат нас, глу-
хите хора, и нашето право да има-
ме достъп до тел. 112. След множе-
ството срещи, които инициирахме, 
след множеството разговори, кои-
то водихме, постигнахме успех! А 
на организирана специална среща 
в дирекция „Национална система 
112”, на която присъстваха пред-
ставители на всички организации, 
ведомства и национални телеко-
муникационни оператори, кои-
то работят във връзка с тел. 112,  
беше официално представена, об-
съдена и промотирана от 8 млади 
членове на СГБ  пилотната версия 
за лесна комуникация между хо-
рата с увреден слух и телефон 112. 
Платформата за достъп на глухи 
хора на тел. 112 е вече факт. Това, 
което досега е направено, е да има 
sms контакти и sms съобщения. За 
съжаление, общата  система все 
още не допуска и не позволява жив 
контакт – видео разговор. Защото 

платформата, на която се работи 
въобще в България за тел. 112, е 
отпреди 10 години.  И там дори по-
някога възникват проблеми. В тази 
връзка от дирекция „Национална 
система 112”  и от Министерство-
то на вътрешните работи вече са 
предприети постъпки – внесен е 
иск до Народното събрание  за  51 
милиона лева, необходими   за из-
граждането на нова национална 
платформа, която да позволява ви-
део контакт и видео връзка. Кога 
ще се случи това, е въпрос, който 
Народното събрание ще реши. А 
докато платформата не позволява 
видео разговори, всички ние ще 
продължим да имаме варианти 
чрез съобщения да контактува-
ме със службите на тел. 112. Като 
цяло обаче, Съюзът на глухите в 
България отчита постигнатото до-
сега в тази насока за голям успех. 
Защото това беше една дълга бор-
ба в продължение на 10 години. И 
се радваме, че най-после успяхме 
в това начинание! А много  наши 
членове вече са абонати на новата  
платформа.

Искам да споделя с гордост, че 
Съюзът та глухите в България съз-
даде  много добри контакти и 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОМБУД-
СТМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА-
РИЯ, Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА. 

Имахме осъществени много-
кратни срещи с нея. След тях г-жа 
Мая Манолова  прояви желание 
лично да дойде тук, в сградата на 
Съюза на глухите в България, за да 
се види с глухите хора, и лично да 

се запознае с проблемите им.  На 
срещата залата беше препълнена, 
много хора не можаха  да влязат 
и стояха в коридора. Но въпреки 
всичко успяха да поставят болните 
си проблеми, да разкажат ситуа-
ции от ежедневието си, които ги 
притесняват, с надеждата обуд-
сманът да осигури „рамо” и под-
крепа. Впоследствие с  г-жа мая 
Манолова сме обменяли много 
писма, сигнали сме изпращали до 
нея, получавали сме отговори как 
да постъпваме, как да действаме 
и как да сме в помощ на хората с 
увреждания. Това, което установи-
хме взаимно като разбиране, е че 
в България ситуацията за хората с 
увреждания е трудна. Преодолява-
нето на проблемите също е много 
трудно, И, общо взето, всички ние 
работим на основата на закони, 
които са гласувани и приети от 
Народното събрание. Заедно сме 
дискутирали въпроси, свързани 
с ТЕЛК. Изпращали сме също та-
кива писма и до Министерството 
на труда и социалната политика и 
сме отстоявали  правата на глухите 
хора да се запазят изцяло. За нас, 
за глухите хора, правата си по един 
или друг начин ние отстояхме.  Но 
не е същото с много други групи за 
хора с увреждания – за хората с ди-
абет, хората с множествени увреж-
дания, за които в новия закон има 
спад и намаляване на процентите 
на ТЕЛК решенията.

ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ УСПЕХИ на 
Съюза на глухите в България, който 
постигнахме съвместно с Нацио-

налната асоциация на превода-
чите на жестов език в България, 
Националната асоциация на сля-
по-глухите в България и Асоциаци-
ята на родители на деца с увреден 
слух,  беше, че   след  специално 
заседание на  Националния съвет 
за интеграция на хората с увреж-
дания, 

УСПЯХМЕ ДА ПОВИШИМ И ПО-
ДОБРИМ ЛИМИТИТЕ, КОИТО СЕ 
ОТПУСКАТ ЗА СЛУХОВИ АПАРАТИ. 

Преди, хората, които бяха в тру-
доспособна възраст и са били дву-
странно слухопротезирани, имаха 
право на финансова подкрепа за 
един слухов апарат  в размер на 
480 лв. Сега, след новата промяна, 
имат право на два слухови апара-
та с финансова подкрепа в размер 
от 960 лева. А за  учениците и сту-
дентите финансовата подкрепа е 
увеличена за едностранно проте-
зиране от 600 на 800 лева и за дву-
странно слухово протезиране от 
1200 на 1600 лева. 

Успяхме също така, с настоя-
телни усилия, да утвърдим и

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОЦЕНТИТЕ 
ПРИ ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ГЛУ-
ХОТАТА. 

Преди хората с глухота над 90 
децибела без увреждане на говора 
получаваха до 70 % за увреждане 
на слуха и попадаха в така нарече-
ната III-а група. Сега те получават 
75%  и  вече влизат във втора група. 
А глухите хора, които имат и увре-
ден говор, и получаваха 80 %, сега  
получават 91 % и влизат в I група за 
инвалидност.
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През изминалата година Съюз-
ът на глухите в България реализи-
ра редица важни събития и фору-
ми, които утвърдиха авторитета 
му не само в България, но и в Ев-
ропа. Много от тях бяха и с меж-
дународно участие, при това на 
най-високо ниво. Ето най-важните 
по месеци на провеждането им: 

Съвместно с младежката орга-
низация към СГБ в началото на от-
четната година беше организиран 

МЛАДЕЖКИ ЗИМЕН ЛАГЕР 
В ПАМПОРОВО ЗА ОБМЯНА НА 
ОПИТ И ЗНАНИЯ МЕЖДУ МЛАДИ-
ТЕ ХОРА. 

В семинарите по време на лаге-
ра участваха делегати от младеж-
ките районни организации, както и 
млади хора, които сами имаха же-
лание да се включат. Това е проява, 

която в момента е достойна за ува-
жение, защото привлича младите 
хора. Там се събират все повече 
от тях. А успех е, че и тази година 
те обмениха много информация, 
знания и контакти. Е, веселиха се 
също – както повелява младостта!

Миналата година, в рамките на 
българското председателство на 
Европейския съюз, беше проведе-
на международна конференция 
на тема „Инвестиции в хора – пъ-
тят напред”,  организирана от Ми-
нистерството на труда и социална-
та политика. Над 400 участници от 
Европа, сред които и председате-
лят на СГБ Николай Нинов,  следи-
ха докладите.

НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ БЕШЕ 
ОСИГУРЕН ЖЕСТОВ ПРЕВОД – КАК-
ТО НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК, 

ТАКА И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
„ЖЕСТУНО” от преводачи на СГБ и  
Националната асоциация на пре-
водачите на жестов език. А глухите 
хора в цяла Европа можеха онлайн 
да следят дискусиите. Така заедно 
ние дадохме за пример как и по 
какъв начин трябва за в бъдеще да 
работим с министерствата, за да 
може да има адекватен достъп до 
информация за хората с увреден 
слух.

През пролетния месец март 
Съюзът на глухите в България  и 
младежката организация към СГБ 
организираха в Сливен

НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН БАЛ С 
КОНКУРС ЗА „МИС И МИСТЪР ТИ-
ШИНА”.

Конкурсът беше чудесен.  Про-
веде се при добро желание за  
изява както от  страна на органи-
заторите, така и на участниците. 
Имаше високо ниво на включване 
от страна на почти всички районни 
организации.

Спечелилите  конкурса „Мис и 
Мистър” в Сливен участваха като 
представители на България на 
международния конкурс в Прага в 
Чехия. 

  За съжаление, отбелязвам, че 
от година на година включване-
то на млади хора в конкурсите за 
„мис и мистър” намалява. Учудва-
що е. Но това става сериозен про-
блем. Голяма част от младите хора 
живеят в големите градове, но и в 
по-малките няма млади хора, кои-
то да се съгласят участват в този 
конкурс. Явно, организационна-
та работа в РО не достига. (Бел. 

авт.: Жалко, защото българките са 
най-красивите момичета по света! 
Лошо, защото красотата им няма 
да се види…)

Едно от най-големите събития, в 
което се включиха абсолютно всич-
ки районни организации, беше  

НАЦИОНАЛНИЯТ  ПРОТЕСТ НА 
11 АПРИЛ 2018 ГОДИНА.

На протеста всички ние, от Съюза 
на глухите в България, показахме 
заедно с всички други организации 
на хората с увреждания, че ще се 
борим за отстояване правата ни. И 
няма да допуснем да ни дискрими-
нират и да ни игнорират. Благодаря 
на всички наши съюзни членове, 
които се включиха в тази проява на 
протеста на 11 април! Благодаря и 
на всички вас, като председатели, 
които съдействахте и организи-
рахте членовете ни за  подкрепа на 
този национален протест!

Традиционно Съюзът на глухите 
в България участва в

ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА СО-
ЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО,

който през миналата година  
се проведе в София в рамките на 
българското председателство на 
Европейския съюз. Показахме как-
во произвеждаме, какво работим. 
Осъществихме контакти с Минис-
терството на труда и социалната 
политика и споделихме нашите 
проблеми в предприятията. Като 
изтъкнахме най-големия проблем, 
с регламента на ЕК за „де минимис” 
– 1407, който ограничава възмож-
ностите ни за участие по европей-
ски проекти. Защото нашите общо 
13 предприятия „Тих труд”  могат да 

участват само като едно цяло – с 200 
хил. евро в рамките на   три години.  
А ние сме  тринадесет предприятия 
в една икономическа група. Другите 
социални предприятия участват ин-
дивидуално. Тази несправедливост 
е невероятна и  ни пречи. Но,  за 
съжаление, след всичките срещи и 
контакти, които съм осъществил – 
оптимизмът за сега не е много.  И 
това трябва да се знае от всички вас.

От 7 до 11 май 2018 г. танцова-
та група на глухите към Центъра 
за интеграция и рехабилитация  в 
районната организация във Варна,  
участва в

ПЪРВИЯ  МЕЖДУНАРОДЕН ТАН-
ЦОВ И МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

в град Ялова, Турция, където се 
представиха достойно сред конку-
ренцията на чуващите хора.  

От 1 до 3 юни 2018 г.  съвместно 
със Спортната федерация на глухи-
те в България 

НА ЯЗОВИР „40-ТЕ ИЗВОРА” СЕ 
ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНИЯТ ТУР-
НИР ПО  СПОРТЕН РИБОЛОВ

В него участваха рекорден брой 
състезатели – по четирима от всяка 
РО.  При  мъжете – по двама на плув-
ка и по двама на дъно, плюс жени, 
колкото желаеха да участват.  Всички 
те бяха приети и участваха в състеза-
нието с всички добри условия.

От 15 до 17 юни 2018 г. в хотел 
„Тишина” в Приморско  се органи-
зира и проведе 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 
с ръководствата на РО, клубо-

вете на женсъветите и възрастни-
те хора в Съюза на глухите в Бъл-
гария, както и с представители на 
младежката организация съм СГБ, 
на който бяха обсъдени най-ва-
жните текущи въпроси в организа-
ционната дейност, както и задачи 
за работа през следващия период.

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТВАНЕТО НА 
СЪЮЗНИЯ ПРАЗНИК -  12 ЮЛИ

всички районни организации по 
традиция организираха и прове-
доха най-различни мероприятия 
– шахматни състезания, туристиче-
ски походи, екскурзии, и празници 
за членовете. Абсолютно всички 
бяха активни в това начинание.

Наши млади съюзни членове 
взеха участие в международния 

ПРОЕКТ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛ-
НО СЪТРУДНИЧЕСТВО

с неправителствени организа-
ции,  чийто втори модул се прове-
де в Италия съвместно с предста-
вители от Италия, Португалия и 
Румъния. 

От 6 до 12 юли в Румъния се ор-
ганизира и проведе 

ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ 
МЛАДЕЖИ

Представители от МОСГБ участ-
ваха както в лагера за подготовка 
на ръководители на младежките 
организации на глухите от Европа, 
така и на Генералната асамблея на 
Европейския съюз на глухите мла-
дежи. 

На 28 септември в Сапарева 
баня, съвместно със Съюза на глу-
хите в България и РО на глухите в 
Дупница СГБ организира и прове-
де поредния

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ 
СЪБОР

В него участваха близо 900 души 
по регистрация, а отделно дойдоха 
още близо 500 души. На този турис-
тически събор за първи път се осъ-
ществи .поход до уникалния циркус 
„Седемте рилски езера”. Щастлив 
съм, че можахме  да го организира-
ме добре. Нямаше никакви инци-
денти и случки при похода – само 
поздравления! По време на този 
наш събор се проведе и държавно-
то първенство по футзал, органи-
зирано от Спортната федерация на 
глухите в България. По този начин 
всички глухи, които се интересува-
ха,  имаха възможност да присъст-
ват и да видят футбол „на живо”.

Продължава на стр. 6
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ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО 
СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ 

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
От стр. 5

От 19 до 21 октомври СГБ, съв-
местно със Спортната федерация 
на глухите в България, проведе по-
редното

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО 
ШАХМАТ ЗА ГЛУХИ

където взеха участие 48 шах-
матисти.  Имахме участници както 
при мъжете, така и при жените.  За 
пореден път провеждаме съвмест-
но със СФГБ в добър синхрон, с 
добра организация, с много добро 
разбирателство, поредното пър-
венство. Включиха се абсолютно 
всички районни организации с тех-
ните състезатели.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРОЕКТ  
„PRO HEAR” 

за „Подобряване на пригод-
ността за заетост на хора със слухо-
ви увреждания” по европейската 
програма „Еразъм+”, е поредният 
проект, в който СГБ взе участие, 
и то успешно. На 29 октомври, на 
среща с организации от България, 
СГБ представи платформата, ра-
ботата и предстоящите задачи по 
проекта, които имаме ние от бъл-
гарска страна, за бъдещата работа 
и визията  по този проект. А на 4 и 
5 декември организирахме среща 
в София с всички международни 
участници в проекта – общо 6 ор-
ганизации от 4 държави, на коя-
то дискутирахме по различните 
платформи. Накрая  резултатите 
ще бъдат обединени в една обща 
платформа с различни анализи и 
отчети, които ще съберем на едно 
място. Работата ще продължава и 
през тази година.

Едно от уникалните събития, 
които са се случвали през послед-
ните години в Съюза на глухите в 
България, се състоя на 14 декември 
2018 година, когато за първи път в 
историята на СГБ се осъществи  

СРЕЩА С ЛИДЕРИТЕ НА ЕВРО-
ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ

Цялото ръководство на ЕСГ - 
членовете на Борда на Европей-
ския съюз на глухите, заедно с 
Марку Йокинен, председател на 
ЕСГ и Марк Уитли присъстваха на 
конференцията на ЕСГ „Лобиране 
и лобистки практики – как да се 
борим за подобряване живота на 
хората, които са глухи и в затруд-
нено положение”. На нея ръково-
дителите на ЕСГ споделиха свой 
опит, като ни дадоха и препоръки с 
правилен подход да лобираме, за 
да успяваме в бъдеще в работата 
си с работодатели и представители 
на властта.  Научиха ни да имаме 
търпение, да сме позитивни, да не 
се отчайваме и да не реагираме 
негативно, а да продължаваме да 
се борим.

В края на миналата година три 
районни организации на СГБ чест-
ваха

60-ГОДИШНИНАТА СИ ОТ ОС-
НОВАВАНЕТО - В ДУПНИЦА, В БУР-
ГАС И В ЯМБОЛ.  

Това беше повод за гордост. 
Защото е самото доказателство, 
че организацията ни е една от 
най-дълголетните в света, в която 
поколения българи добруват и жи-
веят заедно.

И накрая – през декември мина-
лата година се проведе  Изборното 
събрание на СГБ, което даде 4-го-
дишен мандат на новоизбрания 
Управителен съвет на СГБ, начело 
с  председателя Николай Нинов и 
на новия състав на Централната 
контролна комисия. 

Надяваме се всички ние, заед-
но, да продължим да работим.  Да 
успяваме да привличаме членове-
те ни  да бъдат с рамо до рамо в 
Съюза на глухите в България.”

По втората важна точка в го-
дишното общо събрание на пъл-
номощниците - ОТЧЕТ ЗА ДЕЙ-
НОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОН-
ТРОЛНА КОМИСИЯ НА СГБ доклад-

ва председателката на ЦКК Тилка 
Кайрякова. 

Още в началото тя изрази съ-
жаление, че все още не е получен 
официалния доклад на предиш-
ното ръководство за дейността на 
комисията през миналата година. 
„Но,” каза тя, „от проверките на 
сегашния състав и това, което зная 
като член на предишния състав, 
трябва да се изтъкне, че състоя-
нието на нашите районни орга-
низации е сравнително задово-
лително. В определени РО се от-
белязва развитие в положителна 
посока – документацията се води 
добре, пазят се директивите от 
Централното управление. Забеляз-
ва се и обновление на състава на 
контролните комисии по места. 
За всички обаче, проблем остава 
членската маса, която продължава 
да намалява. Така че в тази посока 
трябва да предприемем мерки за 
привличане на младежите.”

Във връзка с доклада, Тилка 
Кайрякова сподели и проблем с 
жалби на съюзни членове, които са 
извадени от  кореспонденцията на 
ЦУ на СГБ. За едната от тях има от-
говор, подписан от бившата пред-
седателка на ЦКК. Как се е случило, 
без да бъде уведомена комисията? 
Въпрос на дисциплина, на стрикт-
на организация и осведоменост на 
членовете на комисията. Всъщност 
– това е най важната задача и цел 
в работата на ЦКК за тази година.

Макар и   накратко да ви пред-
ставихме  двата отчетни доклада, 
разискванията станаха „горещи”. 
В началото!

Илиян Радев, пълномощник 
от РО-София, взе отношение и по 
двата доклада. И направи две ядо-
вити изказвания. Къде добре, къде 
с по-малко премерени думи.  Като 
например, за преобразуването на 
Центъра за ранна рехабилитация 
на деца с увреден слух в Плевен. А 
после и по жалбите на Валери Ло-
занов от ТО-Перник и на софийска-
та организация на жените и пенси-
онерите. Дискусията тръгна – и в 
отговор се изказаха много от пъл-
номощниците. Всички не можем 
да публикуваме. Но всеки беше 
със свое  предложение и със своя 
истина за  подкрепа за по-добрата 
работа в нашите организации. 

За съжаление, обаче, точно то-
гава гневът стана най-лошият съ-
ветник на пълномощниците от Со-
фия. Илиян Радев, Дамян Калчев и 
Веселина Стоянова  решиха че не 
ги разбират и... напуснаха събра-
нието!

Кой ли би помислил, че такова 
нещо може да се случи? И защо? 
Защо пълномощниците на РО-Со-
фия напуснаха заседанието на 
общото събрание още преди сре-
дата на дебатите?!? А се очакваше 
обсъждане по още толкова техни 
предложения до общото събрание, 
които те трябваше да представят и 
да защитят от името на членовете 
на софийската организация…

Това не стана.
Тримата пълномощници от Со-

фия, както казахме, напуснаха, пре-
ди даже да са обявили всичките им 
възложени задачи от хората по гра-
дове и села по време на отчетната 
кампания. Например – в небитието 
остана решение за проблема с ФК 
„Урбих 1936 ” и  неприятните споро-
ве около него  (въпреки, че пълно-
мощниците взеха отношение и без 
присъствието на вносителите).  А и 
за колко  други неща...

Не е работа да даваме оцен-
ки. Нека членовете на софийската 
организация да направят това – 
когато избират, да изискват  отго-
ворности за делата на тези, които 
са избрали да ги представляват! 
Иначе – за какво са ходили по съ-
бранията?

София всъщност остана нераз-
брана. А точно „ефектът на  напус-
кането” съсипа добрите помисли 
на всички софиянци.

Във връзка с програмата за 
дейността на Съюза на глухите в 
България през 2019 година, пред-
седателят на СГБ Николай Нинов, 
отбеляза, че 

НАЙ-ВАЖНОТО СЪБИТИЕ ПРЕЗ 
2019 Г. Е ДОСТОЙНОТО ОТБЕЛЯЗ-
ВАНЕ И ЧЕСТВАНЕ НА 85-ГОДИШ-
НИНАТА НА СГБ. 

За  юбилея на 12 юли,  всяка 
районна организация може да 
предвиди свои инициативи и ме-
роприятия, съобразени с жела-
нието на членовете й – може да е 
посещение на исторически места, 
може вид туризъм, може друг вид 
празник в ресторант, може и круиз 
в чужбина... Всичко може, само да 
е с празнично желание.

Общият съюзен  празник за 
честването на 85-годишнината на 
СГБ ще бъде в Приморско  - на 20 
и 21септември.

В последните години, на подоб-
ни форуми на организации като 
нашата, поканата към висшите уп-
равляващи (президенти, министри 
и други), обикновено е оставала 
„по встрани”. Затова решихме – ще 
празнуваме в Приморско. На наша 
територия, в най-добра и луксозна 
обстановка! Надяваме се там да 
дойдат първите хора в държавата 
ни – ще ги посрещнем по достойн-
ство!

И още, и още текущи задачи 
имаше поставени. Ще ги  спестим, 
защото докато получите вестника – 
те вероятно ще са решени. 

  
И накрая – ако трябва да на-

правим някакво обобщение за 
читателите на вестник „Тишина” 
за тазгодишното общо събрание 
на пълномощниците на СГБ, то би 
следвало да е това –

ОБЩОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО 
СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИ-
ТЕ НА  СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛ-
ГАРИЯ БЕШЕ ФОРУМ НА ОПТИМИ-
ЗЪМ  И СГОВОР.

И нека е така – добротата и раз-
бирателството да ни водят напред! Страниците подготви Йорданка Димитрова

Р Е Ш Е Н И Я
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИНИЦИТЕ

1. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в 
България приема отчета за дейността на Съюза на глухите в Бъ-
лгария за 2018 г.

2. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в 
България приема сборния бюджет на СГБ за 2018 г. по приход-
ната част в размер на 838 132 лв. и 893 635 лв. по разходната 
част.

3. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в 
България приема  ГФО за 2018 г. на Съюза на глухите в България.

4. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в 
България приема отчета за дейността на Централната контрол-
на комисия на СГБ. 

5. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в 
България приема програмата за дейността на Съюза на глухите 
в България за 2019 година.

6. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в 
България приема: 

6.1 Бюджета на СГБ за 2019 г. в размер на 840 220 лв. по при-
ходната част и 926 710 по разходната част;

6.2 Утвърждава резерв към бюджета на СГБ за 2019 г. в раз-
мер на 25 000 лева извън посочената разходна част, с който при 
необходимост да се допълва бюджетът на СГБ.

6.3 Утвърждава 100 извънщатни бройки за 2019 г. за СГБ за 
осъществяване на планираните мероприятия и поддържане на 
организационната структура на СГБ.

6.4 При промяна на утвърдената субсидия от ДБ за 2019 г., 
заложена в приходната част на бюджета, да се коригира съот-
ветната приходна и разходна част на бюджета на СГБ.

7.Събранието на пълномощниците на Съюз на глухите в Бъл-
гария:

7.1 Отхвърля заявлението, внесено от РО-София, относно 
приемането на ФК „Урбих 1936” като официален клуб към СГБ.

7.2 Задължава председателя на СГБ Николай Нинов да пред-
приеме съответните мерки за освобождаване на стаята, полз-
вана от Йоло Георгиев в сградата на СГБ.
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 В „Държавен вестник” на 6 юни 
беше публикувана Наредбата за меди-
цинската експертиза с одобрените от 
правителството изменения и допълне-
ния. Промяната прецизира текстовете 
при определяне на крайния процент 
трайно намалена работоспособност и 
степен на увреждане при хората с пове-
че от едно заболяване, всяко, водещо 
до увреждане.

Лекари от ТЕЛК разясняват, че всич-
ки пациенти, които са освидетелства-
ни след 03.08.2018 г., имат право в ед-
номесечен срок да подадат молба-за-
явление в регионалната картотека за 
медицинска експертиза, за да бъдат 
преизчислени техните експертни ре-
шения. Това може да стане,  само ако 
в издаденото след 3 август 2018 г. екс-
пертно решение има 2 заболявания, 
оценени с по 50 и повече проценти ин-
валидност. 

Д-р Боряна Холевич от ТЕЛК-София 
допълва още, че „има смисъл от по-
даване на заявление за преосвиде-
телстване само, ако подалият заявле-
нието има две заболявания, носещи 50 
или над 50%. Например 50% за ендо-
протезирана става, 50% за онкологично 
заболяване, 30% дегенеративно забо-
ляване, 30% за сърдечно и така крайни-
ят резултат е 72%.”

Ето и текста на самото постановле-
ние с промяната:

Постановление № 139 от 6 юни 2019 
г. за изменение и допълнение на наред-
бата за медицинската експертиза, при-
ета с постановление № 120 на Минис-
терския съвет от 2017 г. (Д.В., бр. 51 от 
2017 г.), в сила от 11.06.2019 г., обн. Д.В. 
бр. 46 от 11 юни 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНО-
ВИ:

§ 1. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 
3 „Методика за прилагане на отправни-
те точки за оценка на трайно намалена-
та работоспособност (вида и степента 
на увреждане) в проценти“ се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Точка IV се изменя така:
„IV. Когато са налице две или повече 

увреждания, за всяко от които в отправ-
ните точки за оценка на трайно намале-
ната работоспособност/вид и степен на 
увреждане е посочен отделен процент, 
и най-малко две от тях са с определен 
процент трайно намалена работоспо-
собност/вид и степен на увреждане - 50 
или над 50 на сто, независимо дали са 
за заболявания от общ характер, или за 
заболявания с причинна връзка, оцен-
ката на трайно намалената работоспо-
собност/вида и степента на увреждане 
се определя, като се взема най-високият 
процент по съответната отправна точка 
на най-тежкото увреждане. Към него се 
прибавят 20 на сто от сбора на процен-
тите на всички съпътстващи уврежда-
ния.”

2. Създава се т. VIII:
„VIII. В експертното решение се впис-

ва определеният по реда на т. III и IV 
процент на трайно намалена работос-
пособност/вид и степен на увреждане 

и съответният МКБ код на заболяване-
то, а в мотивите на експертното реше-
ние се посочват всички съпътстващи 
увреждания със съответния МКБ код на 
заболяването и процент по съответната 
отправна точка съгласно приложение № 
1.”

Преходни и заключителни разпоред-
би:

§ 2. Започналите и неприключили до 
влизането в сила на това постановление 
процедури по извършване на медицин-
ската експертиза се довършват, както 
следва:

1. Пред ТЕЛК - по реда на това поста-
новление.

2. Пред НЕЛК - по досегашния ред.
§ 3. Лицата, освидетелствани или 

преосвидетелствани от ТЕЛК в периода 
от 3 август 2018 г. до влизането в сила 
на това постановление, имат право да 
подадат заявление-декларация за пре-
освидетелстване, извън случаите по чл. 
56, ал. 1 от Правилника за устройството 
и организацията на работа на органите 
на медицинската експертиза и на реги-
оналните картотеки на медицинските 
експертизи (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 
2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 62 от 2018 
г.) в едномесечен срок от влизането в 
сила на това постановление.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 
деня на обнародването му в „Държавен 
вестник”.

В интервю за медиите д-р Холевич 
обясни кратко и конкретно какво НЕ СЕ 
СЛУЧИ при реформите в медицинската 
експертиза:

- ТЕЛК не би трябвало да определя 
процент „намалена работоспособност”, 
а процент „вид и степен на увреждане” 
и да посочва противопоказаните усло-
вия на труд, които биха влошили здра-
вословното състояние на лицето. Това в 
никакъв случай обаче нe би трябвало да 
води до отнемане на инвалидната пен-
сия.

- Засилване на контрола с наличния 
ресурс чрез преразглеждане функциите 
на картотеките за медицински експерт-
ни досиета в посока работещите там 
лекари, със стаж и опит в експертизата, 
да оказват допълнителен контрол и да 

имат право да обжалват експертните 
решения.

- Преразглеждане на Наредбата за 
медицинска експертиза на работоспо-
собността, включително сроковете на 
инвалидизиране, като се даде възмож-
ност за определяне на пожизнен срок за 
заболявания и състояния при които не 
се очаква подобрение; изключване от 
наредбата на състояния, които реално 
не водят до инвалидизиране и завиша-
ване на процентите при сериозни забо-
лявания и тежки увреждания.

- Засилване на контрола чрез включ-
ване в състава на ТЕЛК на лекари-пред-
ставители на НОИ на ротационен прин-
цип, така че да имат пряк контакт с па-
циентите и да имат право да подписват 
решенията на ТЕЛК „с особено мнение”, 
което автоматично да ги насочва за пре-
разглеждане от НЕЛК.

- Създаване на Наредба за експертиза 
на вид и степен на увреждане при деца, 
съобразена със спецификата на заболя-
ванията и протичането им в детска въз-
раст.

- Въвеждане на задължителни разум-
ни срокове за освидетелстване както от 
ТЕЛК, така и от НЕЛК в рамките на 3 (три) 
месеца от постъпване на документите.

- Въвеждането на електронна здрав-
на карта, което би свело до минимум 
възможностите за корупция.”

„Към момента стотици хиляди хора с 
увреждания са ощетени. Не възлагайте 
големи надежди на поредните козме-
тични промени в наредбата за ТЕЛК”, 
призовава още д-р Холевич.

Въпреки, че при обсъждането на 
текстовете за промяната в наредбата в 
НСТС (Национален съвет за тристранно 
сътрудничество), както синдикатите, 
така и представителите на неправител-
ствените организации и работодатели-
те СЕ ВЪЗДЪРЖАХА ОТ ПОДКРЕПА НА 
ТЕКСТОВЕТЕ, правителството реши все 
пак да обнародва постановлението, 
което говори за игнориране на тяхното 
мнение.

Васил Велев, председател на АИКБ, 
заяви: „Не подкрепяме проекта. Са-
мият национален съвет на хората с 
увреждания не подкрепя проекта. 
Досега имаше по-голяма възможност 
за незаконно източване чрез мними 
увреждания или платени фалшиви 
увреждания. Сега тази възможност се 
облекчава и се създава възможност за 
законно източване на обществените 
фондове чрез сумиране на множество 
увреждания. България е единствена-
та държава в Източна Европа, която 
не е реформирала тези свои служби. 
В много други страни с възможност за 
работа повече от 6 часа, инвалидна 
пенсия не се изплаща, а се интегри-
рат хората. При възможност за работа 
3-6 часа, се изплаща половин пенсия. 
Само при невъзможност да се работи 
повече от 3 часа се изплаща цяла пен-
сия.”  

От БСК също държат на позицията си 
за радикална промяна в системата на 
медицинската експертиза и оценява-
не на функционалността, а не на рабо-
тоспособността на освидетелстваните 
лица. 

За БТПП основната цел е да се напра-
ви реална преценка на нуждите и да се 
въведе по-строг контрол. С тази промя-
на това не се постига, затова и не под-
крепят текстовете. 

От Съюза за стопанска инициатива 
също не подкрепят проекто-постано-
влението: „Трябва да има ясна коре-
лация – има връзка, но няма знак за 
тъждественост между увреждането на 
лицето и намалената трудоспособност. 
Очаквахме по-цялостна промяна.”

Единствената организация, която за-
стана зад въведените промени по отно-
шение на оценяването на увреждания-
та за отчитане на краен процент, беше 
КРИБ.  

Публикацията подготви
Петра Ганчева

Публикуваха промените 
в наредбата за ТЕЛК

От 1 юли социалната пенсия за 
старост се вдига със 7, 16 лв.

Социалната пенсия за старост ще се 
увеличи от 125,58 лв. на 132,74 лв. от 1 
юли, предвижда приетото от правител-
ството постановление за определяне на 
размера на този вид пенсия. Промяната 
ще доведе до ръст на пенсиите, които 
не са свързани с трудова дейност, тъй 
като по закон техният размер се опреде-

ля в зависимост от социалната пенсия 
за старост. Това са пенсиите за военна 
и гражданска инвалидност, социалната 
пенсия за инвалидност и персоналната 
пенсия. Ще се повишат и размерите на 
нормативно установените добавки към 
пенсиите – за чужда помощ и за ветера-
ни от войните.
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Отговор от бр. 10

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. Абревиатура на Националната агенция по приходите. 4. Роман 
от Стивън Кинг. 6. Мярка за тежина. 8. Място за преспиване сред природата. 
12. Вид прелетни птици. 14. Река в Русия. 16. Река във Франция. 17. Преизпо-
дня. 18. Зала за прожекции. 19 . Река в Русия. 20. Мярка за земна площ. 21. 
Естествен воден поток. 24. Абревиатура на организацията на обединените 
нации. 25. Течност за лакиране на нокти. 26. Музикална нота. 27. Поезия за 
възхвала.
Отвесно: 2. Прозвище на Скобелев. 3. Млад благородник в средновековие-
то, който прислужва на знатни особи. 4. Вид плат. 5.Името на български писа-
тел („Под игото”). 6. Модел руски вертолети. 9. Пружина която смекчава уда-
ри и вибрации. 10. Ниска планина в централна Сърбия. 11.Голямо питейно и 
увеселително заведение. 13. Град в Турция.15. Газирана алкохолна напитка. 
17. Положителен полюс на източник на ток. 22. Името на британски певец и 
музикант. 23. Частица за съдружие.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

Групата по танц-терапия към 
ЦСРИ за възрастни хора с увреден 
слух в РО на глухите във Варна по-
лучи покана за участие от ансамбъ-
ла „Македонка”, един от организа-
торите на традиционния фолкло-
рен фестивал в Охрид, посветен на 
братята Кирил и Методий. И така, 
от 24  до 27 май т. г. прекарахме 
чудни и незабравими дни в Охрид, 
Северна Македония. 

Във фестивала участваха групи 
от България, Полша, Косово, Ук-
райна, Сърбия, Турция и Хърватия. 
Той се проведе под патронажа на 
кмета на Охрид. По своята същ-
ност този фестивал бе един уника-
лен културен празник, посветен на 
братята Кирил и Методий. Оказа 
се, че варненският състав е един-
ственият, съставен от хора с увреж-
дания. 

Групата ни беше предвождана 
от  Николай Нинов, председател на 
СГБ, Диян Демиров, председател 
на РО-Варна, член на УС на СГБ и 
заместник председател на СГБ, и 
Радка Стойкова, координатор на 
РО на глухите във Варна.

В Охрид пристигнахме в късния 
следобед на 23 май, където бяхме 
сърдечно посрещнати от г-жа Ли-
дия Гурчева, член на  екипа на ор-
ганизаторите. След като се наста-
нихме, излязохме да разгледаме 
града. Потопихме се в спокойната 
обстановка на центъра, където се 
любувахме на добре поддържани 
паркове и градини. Скоро се озова-
хме на брега на прочутото Охрид-
ско езеро. То бе красиво, спокойно 
и лъхащо на спокойствие! От глед-
ката му умората от 15-часовият път 
просто се изпари. 

Отпочинали, посрещнахме ут-
рото на празника 24 май, който в 
Охрид се чества подобаващо. Точ-
но до брега на езерото има два го-
леми паметника – на светите братя 
Кирил и Методий, и на Климент 
Охридски. А вечерта бе открива-

нето на фестивала. След краткото 
приветствено слово на организато-
рите, започна представянето. Сце-
ната беше на открито, на дървен 
подиум, което ни улесни нас, мал-
кото зрители с увреден слух, защо-
то успявахме да уловим ритъма. 
Разбира се, варненци се справиха 
блестящо под ръководството на хо-
реографа Росен Драганчев – никой 
от зрителите, а и от участниците 
не разбра, че на сцената танцуват 
глухи хора! Едва на втората вечер, 
след като някои видяха, че между 
танцьорите се общува на жестов 
език, ръководителят на групата от 
Сърбия се приближи към танцьор-
ите и ги попита: „Ама вие не чувате 
ли?!? Браво, браво!” и обеща да ги 
поканят за участие във фолклор-
ния фестивал в Сърбия. Втората 
вечер също премина на ниво, като 
всички участници се раздаваха на 
сцената, а публиката ги  аплодира-
ше безспирно. 

През деня нашата група имаше 
удоволствието да се запознае с ек-
скурзовода Любчо, който ни разве-
де до забележителностите в града 
и около него, като ни разказа увле-
кателни истории, пряко свързани 
с българската държава. Наистина 
имаме толкова общо с тези хора! 

И, както винаги, такива дни, из-
пълнени с приятни емоции и посе-
щения на невероятно красиви мес-
та, минават неусетно. 

Последната вечер в хотела дой-
де г-жа Гурчева, която поднесе на-
гради от името на организаторите 
и изрази благодарност за участи-
ето с пожеланието за повече съв-
местни изяви.

Заредени с незабравимите пре-
живявания от всичко видяно, отпъ-
тувахме обратно към Варна, като 
по пътя продължавахме да разго-
варяме за това, което най-силно ни 
е впечатлило през тези дни.

Петя Митева, председател 
на ТО на глухите в Добрич

Фестивал на фолклорната магия


