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ДОСТОЙНО СЕ ПРЕДСТАВИХА 
НАШИТЕ ШАХМАТИСТИ НА 
ЗИМНИТЕ DEAFLIMPICS В ИТАЛИЯ

Скъпи приятели, нека е щаст-
лива новата 2020 година!Нека 
да е по-добра, по-щедра и бла-
годатна за всички! 

Да е година на здраве, ра-
дост, щастие и положителни 
емоции! 

Да е изпълнена с повече оп-
тимизъм, повече надежди, по-
вече успехи и повече поводи за 
усмивки! 

Да бъде годината, в която да 
имаме време за всички, които 
ни обичат и всичко, което оби-
чаме! 

В която празниците ни да са 
споделени с любимите хора, а 
делниците ни – смислени.

Да е година  на мъдрост и 
разум, на удовлетворение от 
постигнатото и на стремеж към 
повече! 

Бъдете щастливи!

За България това беше гордост 
и амбиция да се покажат отново  
уменията на нашите шахмати-
сти, които много години вече са 
в челото на този интелектуален 
спорт. И нека веднага да отбеле-
жим – успяха!

България се представи с отбор 
от 5 състезатели при мъжете – 
Веселин Георгиев, Николай Ни-
нов, Александър Добрев, Симеон 

На 30 ноември т. г. 
районната  организа-
ция на глухите в град 
Хасково чества своя 
55-годишен юбилей.

Специален гост за 
тържеството беше 
г-н Николай Нинов, 
председател на Съ-
юза на глухите в Бъл-
гария.

Гости бяха и: г-ца 
Тилка Кайрякова- пред-
седател на ЦКК при 
СГБ и председател 
на РО-Пловдив, г-жа 
Минка Арнаудова - уп-
равител на „Тих труд 
ЕООД” –Хасково, г-н 
Иван Станков - пър-
вият ръководител на 

танцовия състав, г-жа 
Добромира Тодорова - 
ръководител на група-
та за модерни танци и 
Мария Бялкова.

Тържеството беше 
открито от координа-
тора г-жа Дора Христо-
зова, която поздрави 
всички с добре дошли 
и пожела ведро на-
строение в празничния 
ден. А председателят 
на РО-Хасково,  г-н Ми-
тко Иванов, запозна на-
кратко присъстващите с 
трудния път, извървян 

от създаването на орга-
низацията до наши дни:

„В юбилейната 2019 
година, в която се на-
вършиха 85 години от 
основаването на Съюза 
на глухите в България, 
ние в Хасково отбеляз-
ваме и 55-годишнината 
от създаването на на-
шата районна органи-
зация на глухите. Праз-
ничен и вълнуващ е 
двойният повод, който 
ни събира в този ден.

Продължава 
на стр. 2

На 3 декември – международни-
ят ден на хората с увреждания, в 
„Изложбена зала – ЦУМ” в София 
беше открит Вторият региона-
лен форум за социално предприе-
мачество, който  продължи до 5 
декември.

Форумът беше организиран от 
Министерството на труда и со-
циалната политика и Национал-

ния съюз на трудово-производи-
телните кооперации.

А целта -  повишаване на осве-
домеността на заинтересовани-
те среди и обществеността за 
функционирането на социалната 
икономика, както и за създаване 
на партньорства и разпростране-
ние на добри практики в сферата 
на социалното предприемачество. 

Вторият регионален форум за 
социално предприемачество беше 
открит с изложение на предприяти-
ята и кооперациите от социалната 
икономика. Тук свои изделия пред-
ставиха 25 социални предприятия и 
кооперации. А сред тях със своя из-
искана колекция успешно се  пред-
стави и „Тих труд ЕООД” – София.

Четете на стр. 3

Краят на изминалата година донесе много радост и достойнство за всички 
ни. Заслужено – заради успехите, постигнати в живота ни във всеки кът на 
нашата Родина! Бяхме заедно и в национални събития, бяхме задружни и в 
делниците, които ни даваха сила  и милост  за истински наситен живот.

Изпратихме годината с красотата на Коледа и с присъщата ни силна на-
дежда  за повече щастливи дни, които ни очакват.

Нямаше човек, който да не сподели радостта. Даже друго – пътуваха някои 
на гости при приятелите си  в други градове за празниците, за да бъдат заед-
но и да изживеят приятелството, уважението и обичта – пак и пак...

Какво по- хубаво! Какво по-силно! 
А в дните, когато се отбелязваше Международния дена на хората с увреж-

дания, нашите самодейни състави от цялата страна участваха в благотвори-
телни концерти и фестивали, изпълнявайки световната повеля за деня 3 де-
кември – да напомним за нас, да докажем с духа и уменията си не само, че 
сме равни, но понякога сме и по-добри от другите.  

Четете в този брой за празниците ни. Заслужените празници за всич-
ко, което сме постигнали!

Поздравление от председателя 
на Съюза на глухите в България 
към съюзните членове, техните 

приятели и съмишленици по повод 
настъпилата 2020 година

Ваш Николай Нинов, 
председател на Съюза на 

глухите в България

От 11 до 21 декември 2019 година в курортния град Valtellina - 
Valchiavenna в Италия се проведоха ХIХ зимни олимпийски игри 
за глухи – Deafl impics. За първи път в  програмата на зимните 
Deafl impics беше включен и спортът шахмат

Симеонов – в основния състав,  и 
Георги Пенев (резерва), както и с 
участие  в състезанията по бърз 
шах при жените – на Гълъбина 
Лозанова.

В отборните състезания при 

мъжете участваха общо 15 еки-
па  от цял свят, които в дните на 
Deafl impics създадоха истинско 
удоволствие със силната конку-
ренция. 

Продължава на стр. 3

Ръководството на Младежката организация към 
Съюза на глухите в България уведомява своите чле-
нове, че  от 30 януари до 2 февруари тази година се 
организира за четвърти път зимен лагер за нашите 
млади членове. 

Тази година темата на лекциите и на дискусиите е: 
„Никой не може да ни спре!”

Зимният лагер ще се проведе в хотел „Финлан-
дия” в курортния комплекс Пампорово. 

Участници в лагера на МОСГБ могат да бъдат само 
членове на Съюза на глухите в България.

Записването за участие, както и заплащането на 
нощувките и храната  е до 14 януари 2020 г. в МОСГБ, 
като отговорници са членовете на ръководството Те-
одор Стефанов и Вилдана Демерджиева.

 Сумата за тридневния лагер е 160 лева на човек, 
като в пакета са включени 3 нощувки, храна, и допъл-
нителни изненади. 

За деца под 6 години нощувките са безплатни, ако 
спят заедно с родителите. За деца от 7 до 14 години 
цената е 110 лева за дете. Младежи под 18 години 

трябва да са с придружител, или да имат декларация 
от родител.

Очакваме Ви! Ще бъде прекрасно!
Росица Караджова, председател на МОСГБ

СЪОБЩЕНИЕ

Втори регионален форум за социално 
предприемачество в София

55 години районна 
организация на глухите 

в Хасково

Красиви празници

85 ГОДИНИ СГБ

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ
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55 години районна организация на глухите в Хасково
85 ГОДИНИ СГБ

АКТУАЛНО

От стр. 1

Делото на глухите в Бъл-
гария се ражда и развива в 
миналия - 20 век.

Още в зората му се случ-
ват събития, които разкри-
ват пътя към осъзнаване и 
стремеж за себеутвържда-
ване на лишените от слух 
хора в България. Най-зна-
чимото сред тях е учредя-
ването на Дружеството на 
глухонемите, чийто пра-
воприемник е днешният 
Съюз на глухите в Бълга-
рия.

По време на създаване-
то на районната организа-
ция в Хасково, а и след това 
са обходени много села, 
махали и градове. Издире-
ни са много деца с увреден 
слух, които са насочени 
към специализираните ка-
бинети за рехабилитация и 
училищата за глухи.

Преди 55 години духът и 
условията на онова време 
са поставяли строги изиск-
вания към първооснова-
телите - да работят добро-
волно и съзнателно, всеки 
със своята сила.

55 години! Време, дос-
татъчно за раждането, 
укрепването и възмъжа-
ването на една организа-
ция. Изминат е дълъг път, 
изпълнен с много труд-
ности и препятствия, с ра-
дост и болка, със сълзи и 
смях, за да я има днешна-
та районна организация 
в Хасково. През всичките 
тези години се водеше 
смислен организационен 
и културен живот. В тази 
юбилейна година дължим 
уважение и признател-
ност към хората, които 
с ум и сърце, не жалеха 
свободното си време, ра-
ботиха за добруването 
на нашата организация 
през годините  и за ней-
ното възходящо разви-
тие -  с неуморен труд за 
осигуряване на работа, 
на социална защита, на 
културни, туристически и 
спортни изяви, с които бе 
осъществен пълноценния 
живот на хората, затво-
рени в света на тишината. 
Днес ние им отдаваме за-
служеното признание за 
огромното дело в защи-
та и отстояване правата 
и интересите на глухите 
хора.

55 години гордост, дос-
тойнство и хиляди споме-
ни, които никой не може 
да опише и преразкаже. 

Хасковската организация 
се превръща в елитна ор-
ганизация в системата на 
СГБ. Ръководството прави 
всичко възможно да бъде 
там където е нужно,да под-
помага своите членове във 
всички териториални орга-
низации и в града.

Приятели, годините от-
минават. Много снегове 
наваляха в нашите коси. 
Много са трудностите кои-
то преодоляхме, но много 
са и красивите моменти в 
нашия живот, които с ус-
мивка ни връщат към мла-
дежките години. А именно 
надеждата и вярата в са-
мите нас, че сме живели 
достойно своя живот. Сега 
гледаме света през очи-
те на новото поколение с 
чисто сърце, гордост, чест 
и достойнство. И ние сме 
длъжни да го изживеем 
достойно, да бъдем за 
пример и твърдо доказ-
вайки, че ние, хората без 
слух, не се различаваме от 
здравите хора. Напротив – 

можем да мечтаем, да се 
радваме, да преодоляваме 
трудностите, да отстоява-
ме правото си на норма-
лен живот, на труд, да сме 
равно поставени ,да бъдем 
оценявани наред с всички 
останали граждани на Бъл-
гария.

55 години заедно един 
до друг – с грижа един към 
друг. Успехите, които има 
районната организация в 
Хасково, са плод на усили-
ята и труда на поколения 
глухи хора, активисти и 
приятели. Достойна за ува-
жение е съдбата на тези 
хора, достойни са и делата 
им в името на нашия съюз. 
На тях поднасяме нашата 
признателност и благодар-
ност.

От все сърце благода-
рим за подкрепата и по-
мощта, оказвана ни от цен-
тралното управление на 
СГБ, от община Хасково и 
от спонсорите ни!

Пожелаваме на всички 
наши членове с увреден 

слух, както и на чуващите 
ни приятели много късмет 
и повече оптимизъм. Нека 
здравето и успехите да съ-
пътстват и в следващите 
години Вас и Вашите добри 
семейства.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА 
ВСИЧКИ!”

А тържеството стана на-
истина вълнуващо с искре-
ните поздравления, които 
последваха.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
СГБ Г-Н НИКОЛАЙ НИНОВ 

поздрави  от свое име и от 
името на УС на СГБ ръко-
водството и членовете на 
РО- Хасково, като пожела 
на всички много здраве и 
нови успехи, за по-добър 
живот на глухите хора.

Последваха привет-
ствия от управителя на 
„Тих труд ЕООД” - Хасково 
– г-жа Минка Арнаудова,  
на много гости и приятели. 
Прочетени бяха поздрави-
телни адреси от г-ца Тилка 
Кайрякова, от членовете 

на ТО-Кърджали, ТО-Раз-
град.

По случай юбилея, по 
предложение на ръко-
водството на РО- Хасково, 
председателят на СГБ г-н 
Николай Нинов награди 
със съюзни отличия изяве-
ни активисти на организа-
цията.

С медал за „Особени за-
слуги” бе награден Георги 
Лачев. 

„Златна значка” на СГБ 
получиха Кристина Григо-
рова и Светла Караджова. 

Със „Сребърни значки” 
бяха наградени: Славчо 
Ангелов, Ганка Колева, 
Ангелина Тилкеджиева, 
Феим Раиф,  Яна Николо-
ва, Мария Цветкова и Вио-
лета Кирилова. 

Почетни грамоти полу-
чиха: Тонка Колева, Евтим 
Божинов, Жени Николова, 
Маргарита Пирова, Виоле-
та Тенчева и Митко Деми-
рев.

След приключване на 
официалната част  в залата 
бе внесена голяма торта с 
надпис „55 г. РО на глухи-
те”-Хасково. Възхищение-
то на всички бе голямо и 
всеки искаше да се снима с 
нея. В чест на юбилея бяха 
изготвени магнити с лого-
то на СГБ и РО- Хасково, и 
брошури, които бяха раз-
дадени на всички присъст-
ващи.

Всеки юбилей е повод 
за равносметка, а тази рав-
носметка е един достоен за 
уважение живот, отдаден 
на хората с увреден слух. И 
РО в Хасково, както и оста-
налите от системата на СГБ, 
измина дълъг път на разви-
тие, преживя трудностите 
на прехода. Не беше лесно, 
защото и ние, като всички 
останали, водехме борба 
за оцеляване. Но успяхме 
да се съхраним и да за-
пазим здрава и сплотена 
организацията си. За успе-
хите на РО заслуга има не 
само ръководството на РО, 
но и всички членове, които 
работиха заедно и усърдно 
през тези 55 години.

На всички тях и техните 
семейства желаем сила и 
кураж – за да се справят с 
трудните моменти; енер-
гия и оптимизъм – за да се 
радват на всеки един ден 
от живота.

Координатор на 
РО-Хасково 

Дора Христозова
Снимки: Добрин 

Керестелиев

* С 50 лв. се увеличава минимал-
ната работна заплата от 1 януари 
и става 610 лв. на месец. Толкова 
обаче става и минималният осигу-
рителен доход, като този на земе-
делците се увеличава от 400 на 420 
лв. Това означава и увеличение на 
осигурителните вноски. Таванът на 
осигуровките остава 3000 лв.

* Без промяна са и обезщетени-

От 1 януари 2020 г. – 
какво влиза в сила

та за пенсиониране. За мъжете са 
нужни възраст от 64 г. и 3 месеца с 
38 г. и 10 месеца стаж, а за жените 
– възраст 61 г. и 6 месеца с 35 г. и 10 
месеца стаж. Военните и полицаите 
ще се пенсионират на 53 г. и 6 месе-
ца с 27 години стаж.

* От 1 януари се вдигат помощи-
те за хората с увреждания, които са 
между 25,41 и 206,91 лв. Причината 
е новата линия на бедност от 363 
лв. 

* От 1 януари се вдига и прагът за 
детските с 10 лв., като подоходните 
критерии отново са два – първият 
е за семействата с доход до 410 лв. 
Така на семействата с едно дете се 
дават 40 лв. На тези с две - 90 лв., 
а за семейства с три деца -135 лв. 
Тези с доходи от 410,01 до 510 лв. 
на човек пък получават 80% от пъл-

ния размер на помощта. 
* От 1 юли пък минималната пен-

сия ще стане 250 лв., а останалите 
ще се вдигнат с 6,7%. Социалната 
ще е 141,63лв., средната се очаква 
да стигне 412,28 лв. Таванът обаче 
ще е замразен на 1200 лв.

 * От 1 януари no-скъпа вода в 
24 града

От 1 януари кубик вода вече 
струва: във Варна 3,21 лв., в Русе - 
3,15 лв., в Бургас - 3,08 лв., в Ямбол 
- 3,03 лв., във Враца - 3,27 лв., в До-
брич - 3,45 лв., във Видин - 2,54 лв., 
в Габрово - 2,71 лв., в Плевен - 2,88 
лв., в Благоевград - 2,35 лв., в Стара 
Загора - 3,01 лв., в Ловеч - 3,16 лв.

* Таксата „смет” по-висока
Новата такса „смет”, която се оч-

аква да бъде по-скъпа за много от 
гражданите в страната, ще влезе в 

сила в началото на 2020 г. Според 
приетите текстове в законопро-
екта, такса смет ще се определя 
по избор на общината според три 
бази – индивидуално измерено ко-
личество отпадък за имота (вклю-
чително чрез покупката на торби), 
количество битов отпадък за имота 
(определено според броя и вмес-
тимостта на съдовете за събиране 
на боклука и честотата на тяхното 
транспортиране) или броя ползва-
тели на услугата в имота. Очаква се 
в големите градове масово да бъде 
избрана основата „брой ползватели 
на услугата”.

Независимо от предпочетена-
та основа обаче собствениците на 
имоти в срок до 31 март 2019 г. са 
длъжни да декларират пред мест-
ната администрация броя на полз-

ята за безработица – най-малкото 
ще е 9 лв. на ден, а таванът - 74,29 
лв. За да се вземе обезщетение, ще 
е нужно да сте се осигурявали в 12 
от последните 18 месеца. За да се 
плащат една година, е нужен 15 ме-
сеца стаж.

* Майчинството през втората го-
дина също става 380 лв. 

* Вдигат се обаче изисквания-
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От стр. 1

В рамките на Втория регионален форум за социално пред-
приемачество беше организирана и кръгла маса на тема 
„Общество в подкрепа на социалното предприемачество и 
социално предприемачество в подкрепа на обществото”. Тя 
беше ръководена от председателя на НС на ТПК г-н Стилиян 
Баласопулов, а в нея взе участие и зам. министърът на труда 
и социалната политика г-жа Султанка Петрова. 

По време на обсъжданията в кръглата маса участниците 
бяха запознати и с проблемите на предприятията „Тих труд” 
от г-жа Любка Герасимова, експерт по производствената дей-
ност в Съюза на глухите в България. Тя представи анализ на 
условията, в които се развиват нашите предприятия и посочи 
препятствията, които ни спъват. Изказа и надежда за воля от 
страна на държавата, на институциите и на политиците за тях-
ното преодоляване.

След обсъжданията и направените предложения, 
вестник „Тишина” потърси  мнението на г-жа Катрин 
Николова,  управител  на „Тих труд ЕООД” – София. 

- Вие сте новият управител на предприятието  „Тих 
труд ЕООД” – София. За читателите на вестник „Тиши-
на”, разкажете първо няколко думи за Вас и за участието 
ни в този Втори форум за социално предприемачество.

- Първо искам да благодаря за това интервю и отразява-
не на нашето участие във Втория регионален форум. С под-
крепата на г-н Николай Нинов, както и решението на УС към 
СГБ, в началото на октомври месец станах управител на „Тих 
Труд“ София. Завършила съм Стопанска академия „Д. А. Це-
нов” в Свищов със специалност „Индустриална бизнес ико-
номика  и предприемачество”.  Преди да стана управител, 
работех в РО на глухите в Пловдив като сътрудник по битови 
и социални въпроси. Както повечето от вас знаят, аз от малка 
съм закърмена и израснала в Съюза на глухите в България. 
За мен е чест, че ми е гласувано голямо доверие, работата 
ми в „Тих Труд“ ми доставя удоволствието да бъда домакин, 
да се грижа за предприятието като свой дом. 

Системата  ни в   Бъл-
гария, както всички зна-
ем не са прекрасни, но 
аз се радвам, че взехме 
това участие във Втория 
регионален форум за 
социалното предприе-
мачество, за да обсъдим 
с всички представители 
на организации и уп-
равители на социални 
предприятия пробле-
мите, които ни засягат. 
На кръглата, маса всич-
ки официални предста-
вители и с г-жа Султанка 
Петрова, зам. министър 
на труда и социалната 

политика,  обсъдихме една изключително важна тема, която 
много ни засяга в социалното направление, а именно темата 
бе  „Общество в подкрепа на социалното предприемачество 
и социално предприемачество в подкрепа на обществото”. 
Тази тема  обхвана много широк кръг от въпроси за социални-
те предприятия и хората работещи в него. 

Мен лично ме засяга въпросът как можем ние да  бъдем 
конкурентноспособни на другите, които са в малкия и сред-
ния бизнес. Ние, социалните предприятия, за да можем да 
произвеждаме нещо, смъкваме цените до  пределния мини-
мум от конкурентите, за да можем да имаме някаква поръч-
ка и някакво производство, но въпреки това се ощетяват и 
нашите работници по този начин. Нямаме закони и подкре-
па от държавата, да защитават нашите предприятия в тази 
силна частна конкуренция. Надявам се да продължим  да 
работим в тази насока за развитието на тези предприятия,  
да бъдат равнопоставени спрямо другите конкуренции и да 
избегнем закриването на социалните предприятия.

Йорданка Димитрова

АКТУАЛНО

От стр. 1

България зае в отборното класиране  
почетното пето място.  Малко, мънич-
ко не достигна на нашия отбор, за да 
вземе медал.  

Но затова пък  в глобален мащаб 
двама от нашите състезатели доказа-
ха пред света завидните си шахматни 
умения. 

В класирането по „победи на дъска” 
по време на първенството,  от общо 
85 участника в 15-е отбора,   Веселин 
Георгиев стана втори на втора дъска, 
а Николай Нинов стана трети на трета 
дъска.

Е-е, какво повече да искаме. Имена-
та им отново и този път ще са вписани 
в хрониките на световните победите-
ли. Този път – за първото участие на 
България в Deafl impics.

Оспорваните им победни партии са 
записани и вероятно ще служат като 
учебник за следващите олимпийски, 
световни, европейски и всякакви други 
първенства по шах. Някои с удоволст-
вие може да публикуваме и във вест-
ник „Тишина” – с коментар на победи-
телите. 

Участието на българския отбор по 
шах в ХIХ Зимни олимпийски игри 
Deafl impics беше  включено в календа-

ра на Спортната федерация на глухите 
в България и финансирано от Минис-
терството на младежта и спорта, по 
програмата за развитие на спорта за 
хората с увреждания за 2019 година. 

 А представителите на официалната 
делегация за първенството – Николай 
Бозев, председател на Спортната феде-
рация на глухите в България  и Христо 
Станойчев, зам. председател,  изказаха 
задоволство от доброто представяне на 
отбора ни и пожелаха успех за участие 
на нашите състезатели  на Световното 
индивидуално първенство по шах през 
месец юни 2020 година в Талин, Естония. 

Йорданка Димитрова

ДОСТОЙНО СЕ ПРЕДСТАВИХА НАШИТЕ ШАХМАТИСТИ 
НА ЗИМНИТЕ DEAFLIMPICS В ИТАЛИЯ

вателите в имота си. Освен собстве-
ниците на имотите в етажните 
собствености същото задължение 
ще има и управителят, като той ще 
трябва всяка година до 31 октомври 
да подава справка за ползвателите 
на имотите, която ще се одобрява 
от общото събрание. Целта е да се 
провери достоверността на декла-
рираното от собствениците. Въ-
веждат се и глоби за нарушителите, 
които пропуснат декларирането. За 
собствениците на имоти въпросна-
та глоба ще е от 10 лв. до 400 лв., а 
за фирмите – от 100 лв. до 3000 лв. 
Ако домоуправителят не изпълни 
задължението си, санкцията за него 
ще е от 50 лв. до 1000 лв. 

Не се предвижда да има плавно 
преминаване към новия размер на 
таксата, като това ще се случи из-

веднъж от 2020 г.
* Газът вече влиза от Турция, 

струва с 1,8% по-малко
От 1 януари природният газ вли-

за в България не от Румъния, а от 
Турция. В първия ден на година-
та КЕВР се произнесе за цената на 
газа за първото тримесечие. Нама-
лението е 1,81%, или 44,04 лв. за 
мегаватчас. В цената не е отразено 
очакваното 5% намаление на цена-
та на газа заради смяната на вход-
ната точка от Турция. Това ще стане 
вероятно от второто тримесечие. 
Не се променят цените на парното 
и на тока.

* Данъчните декларации ще се 
попълват от 10 януари

За първи път от години попъл-
ването и подаването на данъчните 
декларации няма да започне още 

в първия работен ден на година-
та, а от 10 януари. Другата новост 
е, че попълването и подаването на 
декларациите за голяма част от да-
нъкоплатците физически лица или 
фирми ще бъде спестено – НАП има 
данните за всички платени доходи 
и всеки, който има електронен под-
пис или персонален код за сайта на 
НАП, може да види попълнената от 
данъчните декларация и само да 
потвърди, че е съгласен с нея.

От това облекчение обаче не мо-
гат да се възползват хората, които 
имат да ползват данъчно облекче-
ние, тъй като най-често то е свърза-
но с деклариране на данни, които 
може и да са се променили през 
годината. 

Декларациите за доходите на 
физическите лица и на фирмите 

могат да бъдат подадени най-ра-
но на 10 януари както физически, 
така и по електронен път. От 1 до 
9 януари 2020 г. НАП ще извършва 
годишно приключване на данъчно-
осигурителните сметки на фирми 
и граждани. Срокът за ползване на 
5% отстъпка за ранно деклариране 
и плащане на данъците е 31 март, а 
крайният срок е 30 април.

 * Сменяме софтуера на компю-
търа, за да ползваме услугите на 
НАП

Това се отнася както за счетово-
дители, така и за хората с персона-
лен идентификационен код. Всички 
фирми и граждани, които искат да 
ползват електронните услуги на 
НАП, ще трябва да ползват новите 
версии на операционната система 
Windows, както и на интернет бра-

узерите си. Това се отнася както за 
счетоводители, така и за хората с 
персонален идентификационен код 
(ПИК).

От март 2020 г. ще се въведе 
допълнително изискване за сигур-
ността при ползване на електрон-
ните услуги на НАП, което не се 
поддържа от Windows XP. В извест-
на степен Windows 7 също ще бъде 
засегнат и част от функциите няма 
да работят. Подготвя се и наредба, 
която ще освободи онлайн търго-
вците от даване на касова бележка 
при плащане с дебитна и кредитна 
карта. За целта те трябва да са реги-
стрирали сайта си в НАП.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева от данни в 

интернет

Втори регионален форум за социално предприемачество в София
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В Търговище

„И ние можем!”

„През 1992 година генералната асам-
блея на ООН обявява 3 декември за Меж-
дународен ден за солидарност с пробле-
мите на хората с увреждания, за тяхното 
пълноправно участие в обществото. Кога-
то говорим за тях, ударението трябва да 
се слага върху човека, неговата индиви-
дуалност и лично достойнство, а не вър-
ху увреждането му. Върху таланта и въз-
можностите му, а не върху ограничения-
та, с които се бори.” - тези думи са част 
от речта на Росен Милачков, директор на 
СУУУС „Свети Иван Рилски” в Търговище, 
с която той поздрави гостите и участни-
ците в традиционното отбелязване на 
международния ден на хората с увреждания в нашето училище.

Гости на тържеството ни бяха представители на областната администрация, които 
връчиха поздравителен адрес от областния управител Митко Стайков. Огромна торта 
беше неговият специален подарък за учениците. Представители на общината от града 
ни връчиха поздравителен адрес от Емине Якубова, председател на общинския съвет, 
а Стефан Станчев, началник на отдел „ОМДК” представи поздравителния адрес на Елка 
Станчева, началника на РУО-Търговище, а Наталия Миланова, директор на ІІІ ОУ „П. Р. 
Славейков” поднесе поздравителен адрес и чудесна кошница с цветя.

Концертната програма откриха малките ученици в училището ни с драматизация на 
българската народна приказка „Който не работи, не трябва да яде” по Ангел Каралий-
чев, с ръководители Полина Тодорова и Тодорка Димова. Етюдът „Сърцето”, изпълнен 
от сборна група ученици с ръководител Петя Богданова, трогна изключително много 
публиката в залата. А с песента „Хорото” под ръководството Антония Колева, радостта 
влезе в сърцата на всички присъстващи.

Приятели и гости на тържеството бяха балерините от балет „Вега” с художествен ръ-
ководител Мариана Савова, носител на много награди от национални и международни 
фестивали. Те изпълниха „Индийски танц” и „Коледен танц” и вълшебството на тяхното 
изкуство плени публиката. Фрагментът от музикалната приказка „Изворът на белоно-
гата” по П. Р. Славейков, изпълнен от ученици от ІІІ ОУ „П.Р.Славейков” показа красо-
тата на българската музика и литература. Концертната ни програма завърши с песента 
„Деца на земята”, арт-проект на музикална школа „Нови гласове” в нашия град, посве-
тен на Конвенцията за правата на детето. Песента беше изпълнена с мимика и жест от 
сборна група наши ученици с ръководител Тодорка Димова. Празненството продължи 
с детска дискотека.

В сърцата на всички ни завинаги останаха думите ”И ние можем!”
Руска Якимова, рехабилитатор на слуха и говора

В Ямбол

Концерт, посветен на благородна кауза

На 3 декември в голямата зала в сградата на община Ямбол се състоя благотвори-
телен концерт-спектакъл „Различни, но заедно”, организиран от сдружение „Гайтани”, 
посветен на Международния ден на хората с увреждания, в който участваха и самодей-
ците от районната организация на глухите в Ямбол. 

Концертът беше и с благотворителна цел – събраните от него средства бяха предоста-
вени за лечението на 37-годишната Йорданка Митева, която е в инвалидна количка. На 
събитието имаше гости от Сливен и Котел.

На концерта сдружение „Гайтани” връчи своя приз на Камелия Грозева, ръководител 
на Дневния център на възрастни хора с увреждания в Сливен за удивителните умения 

и знания, показани от нейните потребители. Същия приз получи и Ваня Сулеменко, ди-
ректор на общинското предприятие „Туризъм и култура” към община Ямбол, м знак 
на благодарност за активното съдействие на предприятието за събитията на „Гайтани”.

Прочетен беше и поздравителен адрес от името на кмета Валентин Ревански, в който 
се казваше: „Приемете моите искрени пожелания по повод международния ден на хо-
рата с увреждания – 3 декември. С особена емоционалност се обръщам към вас, защо-
то вашите смелост, енергичност и борбеност са най-ценните примери за нас. От сърце 
ви желая най-доброто, което заслужавате: здраве, достоен живот, повече внимание и 
човешка топлина. Възхищавам се на вашия силен дух. Вие сте неизменна част от наше-
то общество и заслужавате внимание и уважение за волята и достойнството, с които 
всеки ден посрещате трудностите. Наш общ дълг е да подобрим вашето ежедневие и 
да направим всичко по силите ни, за да можете да живеете по-добре. В моята работа 
обещавам да се вслушвам във вашите думи.”

„Този ден не е за празник, а за да се привлече общественото внимание към вас, да се 
запознае обществото с ежедневните проблеми, с които вие се сблъсквате, а ние дори 
не подозираме. Прекланям се пред вашия ентусиазъм и борбеност”, каза в поздрав-
лението си заместник-кметът Енчо Керязов. А представителката на сдружение „Гайта-
ни” от името на всички организации на хората с увреждания отправи искането общи-
на Ямбол да пусне специален транспорт за хората с увреждания, какъвто има в други 
областни градове. Тя наблегна на това, че тези хора нямат достъп до нищо – не могат 
дори да дойдат на този концерт, да отидат на лекар, не могат да стигнат до нито едно 
място в случай на нужда. Отговорът на Енчо Керязов дойде незабавно – той потвърди, 
че писмото с тази молба е получено в общината, с представител на хората с увреждания 
са обсъдени варианти и „при първа възможност можете да разчитате на този превоз.”

Публикацията подготви Петра Ганчева от данни на „ямболпрес.бг”
Снимки фейсбук страницата на РО-Ямбол

В Русе

Участвахме във фестивала 
„Светът е за всички”

И през 2019 година, на 29 и 30 ноември, членовете от районната организация на глу-
хите в Русе за пореден  път взеха участие в единадесетото издание на фестивала „Све-
тът е за всички”. Той се състоя в пленарната зала в сградата на общината, в навечерието 
на 3-ти декември, Международният ден на хората с увреждания. 

Организатори на фестивала бяха сдружение „Смело сърце”, Регионална достъпност, 
сдружение „Дунавско сияние” с партньорството на общинското ръководство.

Фестивалът се проведе в две части: изложба и концерт. В концерта де предостави 
възможност на организациите на хора с увреждания да участват със свои изпълнения в 
рамките на 10 минути. 

На 29 ноември беше открита изложбата, в която нашата художничка с увреден слух 
Мирела Венциславова участва с картини и новогодишни картички; а на 30 ноември на-
шите самодейки представиха организацията ни в концерта с песните „Свързани”, из-
пълнена с жест и мимика от Мариана Маркова; „Лудо-младо”, изпълнена с жест и ми-
мика от Гергана Никифорова и стихотворението „Жена”, изпълнено с жест и мимика от 
Валентина Маринова. Аплодисментите на публиката не стихнаха при представянето на 
участниците и техния художествен ръководител Юлия Станкова.

За своето участие в изложбата и концерта организацията ни получи грамота, а на 
участниците бяха връчени индивидуални награди, които показаха силата на духа и по-
твърдиха авторитета на организацията ни пред русенската публика.

Стефка Тончева, координатор на РО-Русе

В ТО- Велико Търново

3 декември - ден за гордост
На 3 декември – Международният 

ден на хоратя с увреждания, ние, чле-
новете на териториалната организа-
ция на глухите във Велико Търново се 
събрахме в ресторант „Петлето” за да 
отбележим този празник.

Настроението ни беше приповдиг-
нато, защото всички ние се чувствахме 
като частица от света, заслужено почи-
тана в този ден.

Секретарката на ТО Маргаритка 
Колева приветства всички, като каза: 
„Приемете моите сърдечни поздрави и 
пожелания по случай 3 декември, меж-
дународния ден на хората с уврежда-
ния. Вие сте част от нашето общество 
на хората с увреждания, заслужавате 
внимание, уважение и възхищение за 
волята и достойнството, с които посре-
щате трудностите, за силния дух и стре-
межа да направите живота си по-пъл-
ноценен и по-радостен. Наш дълг е да 
облекчим трудното ви ежедневие и да 
протегнем приятелска ръка с разбира-
не и топлота. Всички заедно трябва да 
търсим начини за решаване на пробле-
мите. Да създаваме равни възможнос-
ти за личната и професионалната реализация, за да бъдем полезни на обществото и на 
себе си. Благодаря ви за всеотдайността и за активната ви гражданска позиция, за учас-
тието ви в обществения живот на нашия град. Пожелавам ви здраве, повече усмивки. И 
нека всеки ден ви носи надежда и вяра за по-добър живот. Честит празник!”

Часовете преминаха неусетно, а всички бяхме доволни, че пак сме заедно и можем 
да се чувстваме силни!

Кристияна Йорданова 
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В Пловдив

Искри и светлини

Казват че Коледа е най-вълшебно-
то време в годината и тогава стават 
чудеса. Не зная доколко западните 
вярвания ни импонират, но открай 
време магията по българските земи 
има други измерения и благодарение 
на това ние оцеляваме като народ. 
Силата на нашата магия се крие в до-
бротата, сплотеността, приятелството, 
традициите. А нашите традиции по-
веляват семейството да се събира в 
задушевност и сговор на най-светлите 
празници в календара. И тази година нашето нечуващо семейство се събра в порядъчно голям 
състав за празника.

Както всяка година, наближат ли коледно-новогодишните празници, нашите глухи членове пи-
тат кога и къде ще организираме празненство. Тази година подготовката започна по-рано. Още 
октомври месец се набелязаха ресторантите, проведоха се срещи с управителите и се съставиха 
менютата, направиха се информиращи видео клипове, които качихме във фейсбук страницата на 
РО-Пловдив. 

На традиционния коледно-новогодишен обяд, който се състоя на 17 декември в ресторант 
„Тромпета”, присъстваха 45 човека, а на вечерното тържество, състояло се на 21 декември в рес-
торант „Яса тепе” на парк-хотел „Пловдив”, дойдоха над 90 души, малки и големи. 

И двете тържества преминаха в много добра атмосфера благодарение на добрата организа-
ционна работа. За пореден път организацията е съвместна между РО и МРОГ и този тандем до-
каза, че може да работи изключително добре. В лицето на Мария Косева, от страна на МРОГ, на 
Нели Делиева, от страна на РО и Недялка Саркизова, щатен сътрудник в РО, екипът има своите 
постоянни активисти, даващи всичко от себе си за реализирането на замисъла. С надежда сме, 
че тази печеливша формула ще продължи да работи и занапред, и смело чертаем нови планове 
за нови изяви.

На коледните ни тържества винаги имаме много изненади за присъстващите, подаръци, игри 
и забави. Тази година се обърна специално внимание на присъстващите деца, като за тях имаше 
специално подбрана игра, а на финала всички получиха подаръци. От името на нашия голям при-
ятел и дългогодишен член Кико Фехмия, родом от Косово, но женен за българка и притежаващ 
няколко ресторанта в България и в Косово, се разиграха няколко бутилки марково вино, бяло и 
червено, лично предоставени от Кико и с изричното условие, че виното трябва да бъде спечелено 
по време на игра. Падна голяма забава по време на разиграването на винените подаръци. Жела-
ещи много, бутилките малко.

Освен това тази година на коледно-новогодишното ни тържество имахме много присъстващи 
и от териториалните ни организации, като най-голям брой бяха от Пазарджик, но имахме гости и 
от Карлово, Панагюрище, Асеновград. Всъщност организаторите ни още от началото заявиха, че 
желанието им е коледно-новогодишния празник да обхване не само членове от град Пловдив, 
но и от териториалните ни поделения. Това е едно от нещата, на което за в бъдеще ще се отделя 
все по-голямо внимание.

Всички присъстващи си тръгнаха доволни и щастливи, а късметлиите – и с подаръци. Ресторан-
тът, въпреки регламента си за работно време до 24 ч., направи реверанс, като ни отпусна още час 
време за приятно забавление и приятелски сладки приказки. На никой не му се тръгваше, но се 
налагаше да запазим приличие и уважение към домакините ни. Благодарим им за тяхното търпе-
ние и най-вече съдействие по време на цялата подготовка, както и на самия ден на празненството 
ни! Целият персонал на ресторанта беше много мил и внимателен към нас. Така с много весело 
настроение нашата група се пръсна – кой по домовете си за сладък нощен сън, кой на дискотека 
с желание да продължи още малко веселбата, но всеки с удовлетвореност и задоволство от пре-
караната вечер, и с планове за следващия коледно-новогодишен банкет.

Честита Коледа и новата 2020 година, скъпи приятели от нашия Съюз на глухите в България! 
Нека запазим светлината, топлината,  добротата, искреността, искрата в очите и сърцата и да 
пребъдем!

Тилка Кайрякова, председател на РО-Пловдив

Във Варна

Беше незабравимо за всички ни

Идеята за организиране на новогодишното тържество дойде още лятото. Но поради факта, 
че членовете до последно чакаха някой да организира празненството на планина, нещата не се 
случиха. По тази причина до ноември нямахме яснота къде ще посрещнем 2020 г. За съжаление, 
се сблъскахме с факта, че навсякъде е заето, с изключение на няколко скъпи ресторанта.

Съвсем случайно, в началото на декември, с помощта на хора, съпричастни със съдбата на 
глухите, се намери цял хотел в Обзор, който ни бе предоставен за ползване, заедно с ресторанта 
и кухнята. Поради кратките срокове, организацията по събитието започна с „пълна пара”. Неочак-

вано желаещите достигнаха до 55 човека, и то не само от 
Варна, но и от Шумен, Ямбол, Пловдив и Бургас. Така от 
варненско мероприятие, нашето празненство се превър-
на почти в национално.

Вечерта на 31.12.2019 г., след като се събрахме, изпе-
кохме месото в кухнята, сложихме масите и под звуците 
на народна музика, започнахме да вдигаме наздравици в 
очакване на магическия час…

Благодарение на младите жени от компанията, имаше 
богата програма - състезания, томбола, надигравания.

В полунощ, на първи януари 2020 г., вдигнали чаши с 
пенливо шампанско, започнахме да хвърляме пиратки и 
да палим ракети. Празненството го удължихме до ранни 
зори. 

А в първия ден от новата година дойдоха още глухи 
и компанията стана още по-голяма. Така вечерта пов-
торихме купона с танци и състезания. На втори януари, 
вече уморени от недоспиване и почти двудневния купон, 
компанията ни се сбогува с управителката на хотела. Чак 
тогава разбрахме, че сме празнували в базата на Съюза 
на слепите. Разделихме се с нея и с приятелите от другите 
градове, и потеглихме за Варна. Преди да си тръгнем, се 
разбрахме за следващата година да направим всичко възможно пак да прекараме заедно. Една 
група замина за музея в гр. Бяла, а останалите се прибрахме по домовете си. 

Диян Демиров, председател на РО - Варна

В Стара Загора

Празнични банкети за 201 9 година

В районната организация на глухите в Стара Загора 
се организираха повсеместно два празнични банкета. 
Първият беше на 7 декември 2019 г., организиран от 
ТО–Казанлък в ресторант „Чифлика” с участието на 24 
души. Празненството мина с много забавни игри и ске-
чове, най-вече в лицето на Злати Златев. Той се беше 
нагиздил с различни перуки и одежди, и разказваше 
различни вицове и хората се забавляваха много. Организираната томбола беше гвоздеят на ве-
черта. Всички получиха символични подаръчета, според изтеглените си номера.

Вторият празничен банкет беше в ресторант „Чевермето” на 21 декември 2019 г. в Стара За-
гора. Присъстваха 60 наши членове, сред които имаше гости и от други градове. Още при само-
то влизане получаваха малки подаръчета, ръчно изработени клонки със шишарки с прикрепени 
листчета с номера. Те бяха подарък от Валерия Гичева, която за съжаление не можеше да при-
съства. Председателката на РО на глухите, г-жа Антония Хубенова, поздрави гостите с „Добре 
дошли!” Пожела им весело изкарване на вечерта и на предстоящите празници, както и благодари 
на отговорничките по организирането на банкета – Галина Николова и Детелина Панкова. Същото 
се отнасяше и за Петрана Кирилова, която се дегизира с перуки и организира различни игри, в 
които активно участие взимаха най-вече нежната половина.

Приветливата атмосфера на ресторант „Чевермето”, макар че беше препълнен – позволи на 
всички да се отпуснат и да се отдадат на танци и забавления. Всички си припомняха весели случ-
ки от отминаващата 2019 година. Децата получиха торбички с лакомства, а за възрастните има-
ше подаръци от томболата. Най-големият подарък, който направи лично председателката на РО, 
беше електронен дартс, който ще бъде поставен в клуба и ще бъде ползван свободно от всички 
членове.

Върхът на вечерта беше огромна и много вкусна торта на рожденика Георги Добрев, който на-
върши 2 годинки. В знак на признателност му подарихме общ подарък – огромен джип-играчка, 
който се управлява с дистанционно. Забавата продължи до малките часове на сутринта.

Ръководството на РО-Стара Загора пожелава на всички съюзни членове много здраве и им 
честити новата 2020година!

Антония Хубенова, председател на РО на глухите в Стара Загора

В Плевен

Нашите прекрасни 
празнични вълнения 
ни сплотиха

По традиция в края на всяка година всички 
членове на РО и ТО в Плевен се събират на прия-
телски срещи. Тази година обаче празникът беше 
по-специален.

На 7 декември в приветливия ресторант  „На-
ционал”, изпъстрен  с новогодишна украса, се 
събраха  приятели от цяла северозападна Бълга-
рия, но имаше гости  и от София.

Поводът беше достоен – изпращахме юбилей-
ната 85-а година на СГБ. Година, в която плевен-
ската районна организация на глухите не само 
показа, но и получи признание в национален  
мащаб за своята дейност, и за активната си рабо-
та за подобряване живота на глухите ни членове.

Тук  тържествено бяха връчени наградите, 
присъдени от Съюза на глухите в България на 35 
дейци на РО-Плевен във връзка с 85-годишнина-
та на СГБ. Гордост беше за всички да аплодират 
наградените.

Но, като на предколедно тържество, настрое-
нието на празника беше приповдигнато и от специално организираната томбола с подаръци, 
които предизвикаха шеги и радост за всички.

Продължава на стр. 6
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А и още един повод взриви прекрас-
ното настроение – рожден ден имаше 
председателят на  РО-Плевен – Мирослав 
Маринов.

Срещата се насити с много емоции, 
с много празнични торти, а накрая и с 
фойерверки.

Времето в ресторанта не бе достатъч-
но и по-късно приятелите се пренесоха 
в клуба на организацията.  И  така... до 
зори.

Честита нова година приятели! Нека 
се сбъднат най-красивите ви желания през 2020 година! Бъдете благословени и щастливи, об-
градени с много обич и доброта, както бяхме ние!

Бъдете живи  и здрави! 
Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

В  Бургас

Изпратихме с добро старата година, а с добра 
надежда чакаме новите дни

На 14 декември членовете на районната организация на глухите в Бургас традиционно се съ-
брахме да отбележим идващите коледни и новогодишни празници.

Постарахме се празникът да бъде запомнящ се.
Заведението „При стария капитан”, в което се бяхме събрали, се оказа тясно за забавните игри 

и за хората. Но този факт не попречи на празничния дух и на желанието да изпратим подобаващо 
старата година и да посрещнем с радост и трепет новата.

В края на годината всеки от нас си задава въпроси за отношенията с близки и непознати, за 
радостите, за прошките, за нашата благодарност. А когато посрещаме новата година, правим на-
шите свои малки планове в живота си.

А толкова много неща бяха направени при нас през изминалата година, с които ще я запом-
ним! Благодарихме и на талантливите ни самодейци – за гордостта и радостта, с която ни дариха 
по време на честването на юбилея на СГБ.

Сред забавления и приятни срещи, зажаднелите за  общуване  наши членове почувстваха 
пр азничната атмосфера и се заредиха с добри емоции.

Матилда Чорней, координатор на РО - Бургас

В Хасково

Нека имаме радост!
В навечерието на новогодишните праз-

ници членовете на районната организация 
на глухите в Хасково се събраха на малко 
тържество, проведено в ресторант „Траки-
те”.

В началото както си му е редът, предсе-
дателят на РО Митко Иванов, приветства 
присъстващите, като пожела на всички 
здраве и много радост през новата 2020 
година.

Много мили думи бяха разменени, има-
ше и музикални поздравления, хора и тан-
ци.

Позволихме си една прекрасна колед-
но-новогодишна вечер, за да забравим 
болките, несгодите и проблемите, които 
животът ни поднася.

В задушевна атмосфера, с много настро-
ение и смях преминаха и новогодишните 
сбирки на членовете от ТО-Димитровград, 
ТО-Кърджали и ТО-Харманли, организира-
ни от ръководствата по места. И както вина-
ги, най-много бяха емоциите по време на 
томболата в ТО-Харманли, за която бяха подбрани много и разнообразни награди.

Навсякъде членовете ни бяха заедно до късно вечерта, откъснати от ежедневието, за да се 
веселят.

Доволни, на изпроводяк си пожелахме по-чести срещи, за да не забравяме колко е важно 
човешкото отношение и взаимопомощта между хората.

Изпратихме старата година и посрещнахме новата 2020 година с нови надежди, нови мечти и 
вяра, че ще бъде мирна, плодородна и още по-успешна.

ДА НИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА 2020 ГОДИНА!
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В Дупница

С награди и веселие изпратихме годината
На 13 декември членовете на 

районната организация в Дуп-
ница, заедно с приятелите си от 
териториалните организации се 
събраха да изпратят подобаващо 
отиващата си 2019 година. 

Най-празничен за всички бе 
моментът, в който председателят 
на РО-Дупница Петър Тричков по-
кани при него да дойдат изявили-
те се с активната си дейност чле-
нове и им връчи съюзни отличия 
– сребърни и златни значки, и гра-
моти за техния принос в съюзното 

дело. Разбира се, преди това пред-
седателят поздрави всички присъст-
ващи с „Добре дошли!”, пожела им 
от сърце приятно прекарване и да 
са здрави и щастливи през новата 
година.

А след това до късно вечерта 
всички  танцуваха, правиха си сним-
ки за спомен и се веселиха от сърце.

Горица Милчева, координатор 
на РО-Дупница

В Горна Оряховица

Оставаме 
удовлетворени 
от свършената 
работа

Традиционно и тази година изпрати-
хме като една успешна в организацион-
но отношение и работа на районната 
организация.

По традиция членовете на всяка 
териториална организация си правят 
своите празнувания в клубовете, защо-
то финансовите възможности ограни-
чават хората за общи тържества, като 
всички се включват в подготовката и 
провеждането им.

Започнахме с честването на между-
народния ден на хората с увреждания 
– 3 декември, като не пропуснахме да 
припомним отново, че изминалата го-
дина беше юбилейна за организацията ни с честването на нейната 85-годишнина.

Независимо, че само няколко човека от РО в Горна Оряховица присъствахме на националното 
тържество, ние си направихме на местна почва, във всяка ТО, подобно честване, като използва-
хме повода, за да връчим наградите за дългогодишна активна дейност на изявените наши акти-
висти. Пак тогава разгледахме новото издание на  историята на СГБ и коментирахме по нея, за 
показани и пропуснати моменти. 

После дойде и Коледа. Започнахме с украсата, а трябваше и да се приготвят коледните пода-
ръци – макар и скромни. Дойде и последното -  сбогуването със старата година. В много приятна 
обстановка, с шеги и усмивки, проведохме нашите сбирки, а също успяхме да спретнем и почерп-
ки, и хапване, та празниците да бъдат весели и изпълнени с приятни емоции. А в ТО на глухите в 
Габрово даже си направиха сами мезетата на скара...

За всички нас е неизразимо приятно, когато изпращаме една успешна година, през която сме 
направили много за членовете на РО-Горна Оряховица – защото оставаме удовлетворени от свър-
шената работа. И си пожелаваме да бъдем здрави и успешни, и през следващата 2020 година.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица
  

В София

Изпратихме подобаващо отиващата си година
Коледно тържество на пенсионерския клуб към районната организация на глухите в София се 

проведе на 18декември 2019 г. в бар-
чето на СГБ. 

Членовете на клуба се събраха за 
пореден път заедно, за да изпратят 
старата година, която измина бързо и 
неусетно, с надежди и очакване ид-
ващата нова година да е още по-до-
бра и успешна година. 

Новоизбраният председател на 
пенсионерския клуб Лидия Николова 
отправи сърдечно приветствие към 
всички присъстващи: ,,Скъпи прия-
тели, пожелаваме ви да сте живи и 
здрави, да бъдете все така изпълнени 
с желание и енергия за пълноценен 
живот. Нека се уважаваме един друг, 
нека да бъдем сплотени и единни, 
нека не губим вкуса на живота! И 
дано да ни има още дълги години! 
Нали ние, пенсионерите, сме тези, 
които пренасяме в днешния ден 
ценностите, благодарение на които 
следващите поколения могат да стъ-
пят на здрава основа. Нека с нашите 
приятелски взаимоотношения да 
възродим мостовете на дружески връзки и да си пожелаем спокойствие и силен дух, с които да 
посрещнем новата 2020 година!” 

А после се състоя забавна томбола с награди, много смях и шеги. Масите бяха отрупани 
най-различни вкусотии – погачи, баници, сладкиши; имаше и вино, и ракийка. Вечерта премина 
весело, със смях, закачки и спомени от предишните години. 

Накрая всички се разделихме с обещанието, че ще се срещаме и занапред, независимо от 
трудностите, които ни съпътстват. 

Бъдете живи и здрави, и нека духът ви да бъде все така силен! До нови срещи, скъпи приятели, 
от близо и далеч!

Зоя Гюрова

В Ямбол и Сливен

Да е мирна  и  
благословена  2020  
година, скъпи  
приятели!

Отново през отиващия си декември рож-
дественият дух завладя всички хора на земя-
та. Още в началото на ноември ръководството 
на районната организация на глухите в Ямбол 
започна да избира мястото, където членовете 

ЯМБОЛ
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ЩАСТЛИВИТЕ НИ  ПРАЗНИЦИ ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В СГБ
да се съберат за традиционното изпращане на 
старата година. И на 13 декември всички бяхме 
заедно за пореден път в красивия и уютен рес-
торант „Кабиле”. До късно вечерта танцувахме, 
правихме си снимки и се веселихме от сърце с 
приятелите си.

Председателят на РО на глухите отправи 
сърдечен поздрав към всички присъстващи, 
като им пожела здраве, успехи, щастие и лю-
бов през новата 2020 година и да са все така 
единни, да има разбирателство помежду им.

А на 14 декември в ресторант „Фемили 
Спейс” съюзните членове от териториалната 
организация на глухите в Сливен изпратиха по-
добаващо отиващата си 2019-а, като с тях отно-
во бяха и приятелите им от Ямбол, и от другите 
районни организации. Специално по повода беше направена торта, а ръководството разигра и 
традиционната новогодишна томбола, в която се включиха всички. Танците и веселието продъл-
жиха до ранни зори.

Скъпи приятели, съюзни членове на РО на глухите в Ямбол и на Съюза на глухите в България, 
нека Божията любов, радостта и мирът да изпълнят сърцата и домовете ви, като тази любов, 
радост и мир да не стихват и през цялата 2020 година! 

Бъдете здрави!
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

В Шумен

Тържество и награди 
за добра работа и за 
подкрепа

Коледното тържество  на районната ор-
ганизация на глухите в Шумен се състоя на 
14 декември в механа „Манастира” . Тук 
бяха дошли повече от 40 съюзни членове. 
Имаше много танци и забави, и отново из-
яви на нашия състав за художествена само-
дейност, който впечатли с част от танците си 
и гостите на механата. Всички  останаха оча-
ровани от тяхното майсторско представяне.

Като за коледно тържество имаше и ор-
ганизирана томбола с награди за тези с къс-
мет.

Но тук, на това събиране, бяха връчени 
и много грамоти с благодарност за добра 
работа и за подкрепа на нашата организа-
ция. Най-напред на  Искрен Бранимиров, 
майстора по ремонтната дейност в сградата 
на РО-Шумен, както и на неговите помощ-
ници. Също така грамоти бяха дадени и на 
нашите неуморни морални и материални 
дарители, които неотлъчно са до нас и ни 
подкрепят. А като специален подарък – част 
от членовете подариха извезан червен ко-
нец със златни елементи на координатора 
на РО-Шумен Мая Саватеева, в знак на бла-
годарност за това, че винаги откликва на 
идеите им и се раздава до край за тяхното 
реализиране.

Забавата продължи до късен час и си 
пожелахме новата година да бъде толкова 
неповторима колкото и старата!

РО на глухите - Шумен

В Добрич

Нека винаги се подкрепяме!

Изпратихме поредната, 2019 година – изпълнена с положителни и тревожни моменти. Едните 
ни донесоха радост, а другите – житейски уроци. Радвахме се да бъдем заедно и направихме, 
всеки за себе си, своята равносметка на всичко, сторено и преживяно през годината. 

А членовете на териториалния съвет се бяха погрижили да поднесат забавна томбола, която 
изненада приятно всички. Посмяхме се на късметчетата от баницата. За веселото настроение 
допринесе и г-н Стоев,наш дългогодишен приятел с почерпка и подарък. Неговите родители бяха 
дългогодишни членове на нашата териториална организация и макар вече да не са сред нас, 
останаха завинаги в сърцата ни.

До късно вечерта празнувахме – с много веселие, смях и чудесни спомени (знайно е, че лошо-
то бързо се забравя, а хубавото остава завинаги)… 

Накрая си пожелахме здраве, а новата година да е ползотворна както в личен, така и в про-
фесионален план. И нека трудностите да не ни разделят, а обединяват! Нека да се подкрепяме 
винаги!

Петя Митева, председател на ТО на глухите в Добрич

В Сандански

 Знак на съпричастност и уважение

Атанас Стоянов, кмет на об-
щина Сандански и зам.-кметът 
Павлина Караджова посетиха 
клуба на териториалната органи-
зация на глухите, където бяха по-
срещнати изключително топло и 
гостоприемно. В навечерието на 
Рождество Христово кметът Стоя-
нов предаде на всеки един от чле-
новете хранителни пакети, с кои-
то да посрещнат своите нужди по 
време на предстоящите празници 
и ги поздрави топло и сърдечно с 
думите: „Вие сте хора, достойни 
за уважение и възхищение! Хора, 
част от нашата прекрасна община, 
които посрещат всеки, прекрачил 
прага на клуба им с усмивка. Наш 
дълг е да ги уважаваме, да пома-
гаме и да протягаме приятелска 
ръка винаги, когато имат нужда от подкрепа!”

Ръководството на ТО на глухите в Сандански изказва своята сърдечна  благодарност на г-н 
Стоянов и екипа му, като се надява и през новата 2020 г. да имат още много такива ползот-
ворни срещи и активно сътрудничество, а също и съпричастност към проблемите на хората с 
увреден слух.

Публикацията подготви Петра Ганчева 
по данни от страницата на община Сандански във фейсбук

В Доспат

Сбогувахме се с 2019 година

За пореден път ние, членовете на ТО 
на глухите в Доспат се събрахме заедно, 
за да изпратим отиващата си година. 

В уютната обстановка на ресторанта, 
украсен подобаващо по повод празни-
ците, всички си прекарахме много весе-
ло и приятно.

До късно смехът, спомените, танците 
и хората не стихваха, а накрая се разде-
лихме със заръката пак да се съберем 
при следващия празник, като си поже-
лахме взаимно да сме здрави, щастливи 
и все така задружни.

От членовете на ТО 
на глухите в Доспат

СЛИВЕН
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Благодарност за незабравими дни  и пожела-
ния за нови срещи получихме в АРДУС по коледни-
те и новогодишните празници от участниците 
в международния младежки обмен „Красота на 
различието”.

Това беше една прекрасна среща на млади 
хора от седем страни на Европа и Балканите, 
които в  красотата на българската природа на-
мериха красотата да бъдеш различен.

През месец септември Асоциацията на роди-
телите на деца с увреден слух отново бе домакин 
на международен младежки обмен „Красотата на 
различието”, реализиран с финансовата подкрепа 
на програма „Еразъм+”.

Младежи с увреден слух от Полша, Румъния, 
Литва, България, Албания, Сърбия, Босна и Херце-
говина прекараха незабравими десет дни в китно-
то морско селце Синеморец, за да обсъдят теми, 
сред които човешките права, превенция от социал-
но изключване, социалния диалог, като основа на 
ценностите на европейското самосъзнание.

Уъркшопове, игри и презентации бяха примесе-
ни с обиколка на античните места из района – Ахто-
пол, Царево, Созопол. А в мистичната Странджа се 
спуснахме с лодки по река Велека.

По време на обмена коментирахме прилагане-
то на европейските и местни политики за хората 
с увреждания в държавите-партньори в проекта, 
споделяхме добри практики, обсъждахме ролята 

и значението на образованието, повишаването на 
компетенциите, ролята на застъпничеството и ов-
ластяването на младежи с увреден слух.

Не пропуснахме и да представим България в на-
ционалната вечер с народни носии, а нашите гости 
направиха първите си стъпки в българското хоро. 
Партньорите ни също бяха приготвили много инте-
ресни и вкусни презентации.

Благодарим на всички за всеотдайността, споде-
леността и незабравимите мигове! Ще ни липсва-
те! 

Мария Кръстева, председател на АРДУС

На 30 ноември, в събота, се 
състоя нашият благотворителен 
концерт. Няколко дни преди да 
се проведе, се оказа че няма да 
е само благотворителен концерт, 
а и базар. Студентите от 1 курс на 
шуменския университет „Епис-
коп Константин Преславски”, 
специалност „Социална педаго-
гика и социално консултиране”, 
които редовно участват в раз-
лични благотворителни каузи, 
проявиха желание да се включат 
в нашата. Така ние, съвместно 
със студентите, се включихме и 
в благотворителния базар, като 
средствата, събрани от него, ще 
бъдат преведени за нашата кауза 
– закупуването на носии.

На входа на народното читали-
ще „Тодор Петков” нашите учас-
тници оставиха питка със мед и 
шарена сол, локум и бонбони, с 
които да посрещнат подобаващо 
своите гости.

А концертът ни се превърна в 
едно коледно вълшебство. Зрите-
лите си купиха коледни украси и 
се насладиха на прекрасните из-

пълнения. Макар и да не бе мно-
гобройна, публиката бе неуморна 
във своите аплодисменти. Имаше 
сълзи от радост, имаше и неумо-
рен смях от шеговитите изпълне-
ния, които бяха съвсем нови. През 
цялото време публиката аплоди-
раше, а на финалния танц зрители-
те се изправиха, ръкопляскайки. А 
ние, участниците, им благодарих-
ме за емоциите и се поклонихме в 

знак на благодарност за подкрепа-
та, която ни оказаха.

Областният управител проф. 
Стефан Желев изпрати прекра-
сен букет цветя и успоредно с 
това уважи нашата покана и при-
съства на концерта.

След края на концерта участни-
ците в него си бяхме купили торта, 
украсена като фолклорна носия и 
в клуба на РО-Шумен се почерпи-
хме заедно с нашите гости.

Мая Саватеева, 
координатор на РО-Шумен

В навечерието на коледни-
те празници  Overground Brass 
Band откри един един нов за 
страната ни проект, който съче-
тава любовта към музиката със 
силното и много позитивно пос-
лание „Покажи ми музика!” – 
съвместен проект на Българската 
музикална асоциация, Съюзът на 
глухите в България и Национал-
ната асоциация на преводачите с 
жестов език в България. 

Кръстина Денчева, експерт 
„Връзки с обществеността” и 
координатор в Българската му-
зикална асоциация, организа-
тор на събитието, сподели за 
медиите, че „идеята на проекта 
е да даде подходящия за 21 век 
достъп до българската музика 
на хората в страната с различни 
степени на нарушен слух, които 

ползват жестов език” – отдавна 
приет стандарт за толерантост на 
обществото в страни като САЩ, 
Канада, Южна Корея, Япония и 
скандинавските страни. 

Концертът се проведе на 12 де-
кември във Военен клуб в Стара 
Загора, а като преводачи на жес-
тов език се включиха Милена Гър-
кова-Калинова, председател на 
Асоциацията на преводачите на 
жестов език в България и Силвана 
Павлова, преводач на жестов език 
и отговаряща за културно-масова-
та дейност в ЦУ на СГБ. Продъл-
жението на проекта бе „Коледна 
приказка с клоун”, осъществено 
отново с жестов превод на сцена, 
което се проведе в столицата, в 
камерната зала „България”. 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Традиционната коледна 
изложба, организирана съв-
местно от Дружеството на 
художниците в Кърджали и 
арт галерия „ДАР”, преми-
нала с голям успех, споделя 
пред медиите Пенка Атана-
сова, галерист в „ДАР”.

В изложбата със свои 
творби са взели участие 
художници от Кърджали, 
Момчилград и Джебел. 
Сред тях е и художничката с ув-
реден слух Ваня Петкова, която 
освен това поредно участие в 
традиционната изложба, има 

изложени творби и в коледния 
базар „АртКонстрасти” в галерия 
„Констраст” в столицата, който 
продължи до 10 януари.

Петра Ганчева

Един юбилей винаги е повод за 
равносметка, а за нашата Мариана 
Маркова от районната организация на 
глухите в Русе тази равносметка е ней-
ната всеотдайност към хората с увре-
ден слух – затова всички ние я поздра-
вяваме по повод 50–годишнината й.

Ярки са спомените, в които тя ни 
показа на сцената своя талант и неиз-
черпаеми възможности, като една от 
изпълнителките на синхронно пеене. 
И после винаги и навсякъде, от съща-
та тази сцена, радваше не само пуб-
ликата, но и нас, с изпълненията си.

През годините тя се доказа не само 
като безспорен талант, но и спечели 
сърцата и на ръководството, и на чле-
новете на организацията с личните си 
качества – доброта, съпричастност, 
уважение и внимание към всички. За-
това много години е в ръководството 
– от 2014 г. е заместник председател, 
а от 2018 г. е пълномощник на РО в 
общото събрание на СГБ.

 Затова и наградите, които е полу-
чила, са много, като последната, по 
случай 85-годишнината на СГБ, е за 
цялостна дейност – „Златен медал за 
изключителен принос”.

Честването на юбилея й се прове-
де на 5 декември в клуба на РО, къде-
то присъстваха много от членовете; а 
след това, на 7 декември, в ресторант 
„Чифлика” тя, заедно със семейството 
си, посрещна своите приятели, до-
шли да уважат юбилея й.

Скъпа Мариана, пожелаваме ти от 
сърце здраве, радост, щастие, любов, 
сбъднати мечти и много успехи във 
всички твои начинания, защото 50 го-

дини е възрастта, която обещава още 
много работа. И ние сме сигурни, че 
ти ще продължиш да се раздаваш с 
безрезервната си всеотдайност за ка-
узата на хората с увреден слух!

Честит юбилей! Обичаме те!
От ръководството и всички 

членове на РО-Русе

Благотворителен концерт в Шумен

В СТАРА ЗАГОРА

„Покажи ми музика!”
АРДУС

Десет дни  със спомени завинаги

Ваня Петкова с поредно участие в 
обща коледна изложба

Честит юбилей, скъпа Мариана!


