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„НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НИ СПРЕ!”
ЗИМЕН ЛАГЕР 2020 НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ

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

Под това мото премина по-
редният - четвърти зимен лагер 
на нашата младежка организа-
ция.

Той се проведе от 30 януа-
ри до 2 февруари тази година 
в Пампорово, в хотел „Финлан-
дия”.

Провеждането на зимния ла-
гер се финансира от СГБ по при-
етия план и програмата за дей-
ността на съюза през 2020 г.

На събитието присъстваха 
председателят на Съюза на глу-
хите в България г-н Николай 
Нинов и зам. председателят г-н 
Диян Демиров.

За първи път участниците 
бяха наистина много – повече от 
350 души бяха дошли тук. Някои 
на доброволни начала – само, 
за да бъдат заедно и да изживе-
ят наистина прекрасни дни.

Младостта – нашата младост, 
беше „превзела” Пампорово,  
дори и пистите. Виждахме се 

отвсякъде и се поздравявахме 
с най-красивите ни жестове. 
Прекрасно беше и за всички ос-

танали гости на големия курорт, 
които ни се възхищаваха като 
приятели.

 Тази година семинарите и 
включените в тях презентации, 
които се поведоха по време на 

лагера, бяха посветени на основ-
ната тема – „Никой не може да 
ни спре!”. Изключително сериоз-
ни лекции видяха участниците, 
които ни дадоха самочувствие и 
сила да бъдем най-успешни хора 
в този свят.

Имахме и изключително под-
готвен и атрактивен гост–лектор: 
Александър-Джовани Канал от 
Германия беше с нас през ця-
лото време и ни даде безценна 
информация за живота на глухи-
те по света, за способността им 
да живеят добре, борейки се за 
своите права.

Официалното откриване на 
зимния лагер направи предсе-
дателят на Съюза на глухите в 
България Николай Нинов. Той 
поздрави участниците и изказа 
пожелания за успешна работа.

Всичко за лагера
четете на стр. 2-3

На празничния 11 февруари в 
дирекция „Национална система 
112” тържествено беше отбеляз-
ан този ден, който се чества във 
всички страни от Европейския 
съюз, както и в други държави 
от света. 

На тържеството присъстваха 
кметът на София Йорданка Фан-
дъкова, както и висши ръково-
дители от Министерството на 
отбраната, Министерството на 
здравеопазването, служба „По-
жарна безопасност”, „Български 
червен кръст” и др.

Специално беше отбелязано 
участието на Съюза на глухите 
в България. Росица Караджова, 
председател на младежката ор-
ганизация към СГБ, връчи поз-
дравителен адрес от името на 
председателя на СГБ г-н Нико-
лай Нинов и изказа задоволство 
от направеното досега.

Продължава на стр. 2-3

Предстои внедряването на нови 
технологични системи за връзка с тел. 112 

за хората с увреден слух в България

Признаването на жестовия език като официален е в 
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хо-
рата с увреждания. 

Именно затова беше създаден планът за действие 
2015-2020 на МОН  с участието на работна  група от  
специалисти. 

Вече тече вторият месец на 2020 година, скъпи чи-
татели. И заложените стратегически цели и планове, с 

посочени конкретни срокове и отговорни институции са 
само на хартия, както се вижда. Светлина в безпросвет-
ния тунел на МОН няма и няма да има скоро, предвид 
скоростта, с която се работи в това министерство…

 Четете на стр.  6 обстойния критичен анализ на 
Петра Ганчева, за хода на работата по официално-
то признаване на жестовия език у нас, подкрепен с 
факти и документи.

За българския жестов език и признаването  му

На 8 февруари в залата за 
събрания  в сградата на СГБ се 
проведе годишното отчетно 
събрание на Националната асо-
циация на преводачите на жес-
тов език в България (НАПЖЕБ).

Председателят на НАП-
ЖЕБ Милена Гъркова-Калинова 
приветства с „Добре дошли!” 
членовете на сдружението и 
представи официалния гост 
на събитието - г-н Николай Ни-
нов, председател на Съюза на 
глухите в България.

Общото събрание единодушно 
гласува предложенията Ели Заха-
риева да бъде председател на съ-
бранието, а Светлозар Парапанов 
– протоколчик. Жестовият превод 
през целия ден на събитието се 
извършваше от Деан Славов, Таня 
Димитрова, Ружа Шуманова и 
Катрин Хаджицинова.

Дневният ред на събранието 
бе както следва: 1. Отчетен до-

клад на УС за дейността на НАП-
ЖЕБ за 2019 г. 2. Финансов отчет 
за 2019 г. 3. Доклад на Етичната 
комисия на НАПЖЕБ за спазване-
то на Етичния кодекс на жестовия 
преводач  за 2019 г. 4. Приемане 
на Програма за дейността на НА-
ПЖЕБ за 2020 г. 5. Разни.

Милена Гъркова-Калинова 
продължи с изнасяне на от-
четния доклад за дейността на 
НАПЖЕБ за 2019 г., който бе съ-
проводен  от презентация, илю-
стрираща акцентите в работата 
на УС през изминалата година:                                                                                                 
„2019 г.  бе динамична и премина 
в усилена работа по изпълнение 
на редица важни и неотложни 
задачи и справяне с голям брой  
предизвикателства, свързани 
с БЖЕ и жестовите преводачи. 
Това бе година, изпълнена с мно-
жество събития, в които нашата 
организация активно участваше.” 

Продължава на стр. 4-5

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАПЖЕБ

Динамична година за 
работа с голям брой 
предизвикателства
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„НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НИ СПРЕ!”
ЗИМЕН ЛАГЕР 2020 НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИ

От стр. 1

Председателката на МОСГБ 
Росица Караджова представи 
членовете на ръководството на 
организацията и запозна учас-
тниците с техните отговорности 
за успешната работа на лагера. 
На всички бяха раздадени тени-
ски в съответния цвят за участие 
и ключодържатели.

Програмата на семинара беше 
открита от Росица Караджова, 
която беше водеща през цялото 
време на събитието. 

Първата презентация, която 
беше подготвила, беше на тема 
„Жестов език – минало и бъде-
ще”. С нея тя запозна с истори-
ята на глухите и с възникването 
на жестовия език в различните 
държави. Разказа за първият ре-
гистриран учител в историята на 
глухите, който през 1550 година 
за първи път е разработил форма 
за обучение по жестов език още 
от самото раждане на децата. Но 
и друга, по-любопитна история, 
представи – на  Хуaн Пабло Де 
Боне, за който  още през 1620 г. 
датират най-ранните записи на 
образованието за глухи в Испа-
ния. Хуан Пабло де Боне бил учи-
тел през тази епоха. Той се запоз-
нал с ръчната азбука, използвана 
от монаси, заклели се в обет за 
мълчание. И хитро записал и пуб-
ликувал този начин на изказ. А 
после го приложил. Първоначал-
но за религиозни цели сред глухи 
хора, а после за насърчаване на 
разбирането помежду им. 

А за България разказа, че СГБ 
е основан на 12 юли 1934 г. с цел 
да обедини всички глухи хора и 
да защити правото им на работа 
и достоен живот.

По тази презентация делегати-
те имаха много въпроси. Затова 
дискусията бе оживена.

Росица Караджова и гост-лек-
торът Дани Канал представиха 
съвместна презентация на тема 

„Екология”, свързана с 10-е про-
блема на нашата планета – гло-
балното затопляне, ГМО, замър-
сяването на въздуха и водите, 
обезлесяването след пожари, из-
чезването на животински видове 
и т. н. Тя предизвика голям инте-
рес и даде възможност на учас-
тниците да разсъждават заедно 
върху тези глобални проблеми. 

Една друга лекция на Дани 
Канал ще се запомни от всич-
ки - „Супер силата на жестовия 
език!”, в която представи статис-
тика от Световната здравна орга-
низация. Според нея 466 мили-
она души по света имат уврежда-
не, свързано със загуба на слуха. 
При подобна статистика никаква 
изненада не е, че едни от най-яр-
ките и най-талантливи хора на 
земята са глухи или със слухова 
загуба. Той спомена Марли Мат-
лин и Найл Ди Марко, но колко 
още гениални хора има, та дори 
и глухи композитори, като Бето-
вен например. Изводът за всички 
беше, че ние трябва да бъдем 
горди,  почитани и уважавани за-
ради таланта си, който дори пре-
възхожда другите.

И още една презентация на 
Росица Караджова даде повод 

за много размисли - „Ефектът на 
наблюдателя”. Замисляли ли сте 
се, че понякога този ефект е па-
губен за човек, изпаднал в беда. 
Например, при спешни случаи, 
когато има много хора на едно 
място, но никой не иска да пред-
приеме действие за помощ на 
другия,  а само наблюдава. Лошо 
е това.  А такъв ефект се забеляз-
ва често и в социалните мрежи. 
Когато някои пишат само, за да 
привличат внимание, но не и да 
помагат с някакви решения в ре-
алния живот. Трябва да се търси 
промяна в мисленето на всеки 
един в тази насока. Особено при 
нас, които съставляваме едно об-
щество.

И други сериозни презента-
ции бяха представени на внима-
нието на участниците. Например 
по темата „Феминизъм”, където 
Дани Канал представи ужасява-
щи примери за лошо отношение 
към глухи жени по света. Или по 
темата „Хора от народа”, където 
Росица Караджова сподели лич-
ни преживявания и работата си 
в тази област. Тя даде примери 
и за личности в световен мащаб 
– като например глухият прези-
дент в САЩ (1988 г.), или театрал-

ната група „Tyst Theatre” в Шве-
ция (1977 г.), която е получила  
правителствена подкрепа за фи-
нансиране и представи  полезни 
съвети за използване на социал-
ните медии или други действия 
за привличане на публика.

По време на зимния лагер 
имаше и забавни изяви. Всъщ-
ност, съвсем сериозно в края на 
семинара Василен Грозев поста-
ви на участниците задача да раз-
кажат какво са научили по време 
на лагера. При това във формата 
на представяне със снимки – като 
либ-дъб. Това разбира се, отне 
много дълга време – повече от 3 
часа. Но накрая всички успяха да 
направят чудесно  видео за пре-
живяното по време на лагера. А 
после си направиха обща сним-
ка, като направиха с жест – дума 
по дума, посланието до всички 
от този лагер!

И накрая – най-красивата из-
ненада дойде с театралното шоу 
на децата, които Нури Яшаров 
беше направил само за два дни 
истински артисти. Е, и родители-
те не можеха да повярват. Но си 
беше изключителна радост. 

По време на тържествената 
вечеря беше организирана том-

бола. А участниците в томболата 
направиха дарение, като подкре-
пиха  инициативата на МОСГБ за 
събиране на средства за участи-
ето на наши деца и техни лиде-
ри в детския и юношески лагер 
на Европейския съюз на глухите 
младежи.

Явно – темата и лекциите по 
време на зимния лагер бяха по-
стигнали  своята цел. Обединиха 
ни и ни направиха по-добри!

Имаше и много забавни игри. 
А с тест с въпроси към участни-
ците блесна 11-годишната Анже-
лина Атанасова от Варна. Всички 
бяха очаровани от нейните зна-
ния, а накрая дори и гостът от 
Германия  Дани Канал не удържа 
да представи своите истории за 
„Мистериите”.

Зимният лагер-2020 на Мла-
дежката организация към СГБ 
ще се помни дълго. Всички бяха 
доволни от стореното в тези пре-
красни дни. И си дадоха дума 
за следващи срещи, които да ни 
обединяват така.

Защото – никой не може да 
не спре!

Росица Караджова, 
председател на МОСГБ

11 ФЕВРУАРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА EДИННИЯ ЕВ

Предстои внедряването на нови технологични системи за връзка с тел. 112 за хората с увреден слух в България
От стр. 1

Директорът на Дирекция „Нацио-
нална система 112” – Цветомир Це-
ков  изтъкна, че този ден не е само 
празник на служителите в системата 
на тел. 112 от цяла Европа. Това е 
ден, в който всички насочват вни-
манието си за предназначението на 
тази услуга, както и за националното 
въвеждане на нови услуги във всяка 
една от страните.

България има с какво да се гор-
дее. „През изминалата година но-
вата технически инфраструктура 
създаде възможност за ново упра-
вление на процесите в Национална-
та система 112” - каза Цветомир Це-
ков. „Базирайки се на съвременните 
европейски практики за нов начин 
на повиквания, въведохме работа с 
единен електронен картон, при кой-
то всички служби за спешно реаги-
ране имат информация за действия-
та на другите служби, ангажирани в 
съответните инциденти. Въведохме 
и нов начин на общуване на повик-
ванията с директно препращане на 
сигналите от оператора към служ-

бите за спешно реагиране и другите 
институции за повикване и оказване 
на помощ.” 

Г-н Цеков отбеляза и надеждите 
за бъдещето за нов начин на въвеж-
дане на повикванията. Сигналите, 
постъпващи от гражданите за ава-
рии вече ще бъдат приемани с така 
нареченото многофункционално 
приемане – т.е. ще има възможност 
да се приемат сигнали не само от 
гражданите, но и от системите за ав-
томатично предупреждение, от  сис-
темите за ранно предупреждение, 

от  системите за видеонаблюдение, 
както и от системи, които дават ин-
формация за инциденти, дори и в 
жилища на гражданите. 

В новата концепция, по която сега 
се работи,  е записано, че след съз-
даването и внедряването на новата 
информационна система (което ве-
роятно ще отнеме още една година), 
сигнали за спешни случаи ще могат 
да се подават не само по телефон, 
както е сега, а и чрез чат платформи 
като Viber и Skype. Също така е пред-
видена видеовръзка с линейките.

Росица Караджова, председател 
на младежката организация към 
СГБ,  изрази благодарност и радост 
за съществуването на тази услуга. 
„Направихме много нещо за глухите 
хора през миналата година, и, раз-
бира се, за всички хора с уврежда-
ния. Този достъп, който осигурихме, 
е наистина жизнено важен за глу-
хите. Какво по-нужно от това – ко-
гато искаме, да можем да подадем 
сигнал за помощ от лекар, за поли-
ция, за пожарна, а и за всички други 
ситуации, които са в нашия живот. 

Разбира се, на нас ни се иска тази 
услуга още повече да се развива, да 
имаме още по-лесен достъп за хо-
рата с увреден слух, като например 
с видео чат. Надявам се в бъдеще да 
има и видео оператор в службата на 
112, който да владее жестов език, за 
да се получи виртуално предаване 
на информацията. Разбира се, ние 
сме партньори и можем да споде-
лим още много неща. В бъдеще се 
надявам отново да работим заедно 
и успешно с вашите екипи за разви-
тие на услугата 112”.
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Е ДА НИ СПРЕ!”
ЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 112

Предстои внедряването на нови технологични системи за връзка с тел. 112 за хората с увреден слух в България
Нека сега да изтъкнем, че усили-

ята на Съюза на глухите в България 
не само са оценени, но и са станали 
приоритет за работа на системата 
112. Това потвърди, специално за 
читателите на вестник „Тишина” и 
самият директор на дирекция „На-
ционална система 112” г-н Цвето-
мир Цеков.

- Г-н Цеков доволни ли сте от 
стореното досега?

- И още как! През миналата година, 
заедно със Съюза на глухите в Бълга-
рия осигурихме не само възможност 
да се предава текст към оператори-
те, но поради специфичните способ-
ности на глухите хора, въведохме и 
начин за по-бърза информация. По 
предложение на СГБ беше въведено 
специално приложение за бързо по-
викване чрез „иконки” – за лекар, по-
лиция, пожар. Дори глухият човек да 
не  може да пише бързо, с натискане-
то на един от тези три бутона, ни дава 
сигнал. Ние пък сме длъжни да пре-
даваме сигнала с точна локализация 
на повикването от всеки регистриран 
гражданин в системата, като данни-
те излизат автоматично на екрана на 

оператора на службата, която трябва 
да реагира”. 

Успяхме да изненадаме г-н Це-
ков с една наша инициатива, коя-
то е вече факт в Пловдив. Там, по 
инициатива на районната орга-
низация, се осъществява взаимно 
обучение. Доброволците от фор-
мирование 112 дават уроци на глу-
хите за първа долекарска помощ, а 
глухите обучават доброволците 
на жестов език. 

Поздравления получихме! 
„Това е следваща наша стъпка – 

каза г-н Цеков. – Да обучим нашите 
оператори на най-важните жестови 
термини. Да направим видео предава-
ния. А вашата идея ние прегръщаме. 
Тя е изпреварваща нашите действия”.

С приятна отзивчивост приехме и 
думите на г-жа Йорданка Фандъко-
ва, кмет на София, които тя сподели 
специално за читателите на нашия 
вестник. 

- Как оценявате тази добра ус-
луга, която вече имаме ние, глухи-
те хора?

- Това е абсолютно необходима 
услуга, защото при различни ситу-

ации и бедствия е важна бързата 
реакция. А бързата реакция зависи 
от навременната информация. Така, 
че поздравявам Съюза на глухите в 
България и служителите от дирекция 
„Национална система 112”, които 
са партньори във внедряването на 
тази услуга за хората с проблеми на 
слуха, но и за всички останали хора 
с увреждания. Всъщност, това е една 
система, която да позволи на хора с 
различни дефицити да могат да бъ-
дат обслужвани навреме. И да бъдат 
спасявани. Ние, от Столична общи-
на, имаме партньорство със служба 
112. Имаме подписани две споразу-
мения, което позволява на нашите 
служби да реагират веднага, за да ви 
помагат, да помагат на всички хора!  
В една от нашите общини в столи-
цата в момента се организира спе-
циален пост на тел. 112 и мобилни 
екипи, които реагират абсолютно на 
всеки един сигнал, отзовават се, за 
да помагат на хората. Така че, когато 
всички  имаме добра координация 
и работим заедно, това е в полза на 
всеки един човек, който е изпаднал 
в беда.

След всичко, което видяхме и 
разбрахме, нека бъдем доволни от 
направеното с много усилия през го-
дините от страна на Съюза на глухите 
в България.

Вече е ясно, че и в бъдеще наши-

те глухи членове ще имат приоритет 
в прилагането на новите технологии 
в националната система 112.

Какво повече. Да очакваме с дос-
тойнство!

Йорданка Димитрова
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От стр. 1

През изминалата година УС на НАПЖЕБ започна работата си с новоизбран състав, гласуван на 
последното годишно отчетно-изборно събрание, проведено на 26.01.2019 г.: 1. Милена Гъркова-
Калинова – председател; 2. Светлозар Парапанов - зам.председател и секретар; 3. Марина Пенева 
- отговорник „Финансови въпроси”; 4. Тилка Кайрякова – отговорник „Информация и медии” и                                                                                             
5. Благовест Захов - отговорник „Проекти и финансиране”.

Първите трима бяха преизбрани, a колегите Тилка Кайрякова и Благовест Захов получиха 
одобрението на ОС, което им гласува доверието да станат част от ръководството на НАПЖЕБ.  От 
самото начало те се включиха с готовност и желание поеха своите отговорности и инициативи в 
работата на нашия екип.

Основната работа на УС през година бе да се ръководи от приетата на предишното ОС ПРОГРАМА 
за дейността на НАПЖЕБ за 2019 г. Равносметката за свършената работа показва, че от 13  поставени 
задачи  в програмата, изпълнените са 12, и само една задача и една подзадача остават проект за 
бъдеща работа. 

За нас, членовете на УС, от първостепенно значение е държавните и местните институции да 
са добре запознати със съществуването на НАПЖЕБ, което е изключително важна информация, 
те да знаят към кого да се обърнат и да потърсят предоставяне на така необходимия за глухите 
хора жестов превод. Затова и през изминалата 2019 г. от името на НАПЖЕБ бяха изпратени писма 
до различни институции на държавната и местната власт като: Народното събрание, МТСП, МОН, 
НАПОО и някои общини в страната. В резултат на тези писма се инициираха срещи с представители 
от споменатите институции, на които се поставяха и разискваха въпросите за признаването на БЖЕ, 
за необходимостта от преводачески услуги на жестов език, за правата на жестовите преводачи, за 
регламентирането на неговия труд и за достойното му оценяване и заплащане.

Тук е мястото да отбележа, че благодарение на контактите с институциите, които създадохме 
още преди няколко години и които поддържаме, НАПЖЕБ продължава да получава покани 
да предоставя услуги за жестов превод на различни важни срещи и  събития. Нещо повече, 
асоциацията ни изгражда и утвърждава авторитет, уважаван от институциите, които вече се 
вслушват в настояванията ни да бъдат зачитани правата на жестовите преводачи и за достойно 
заплащане на техния труд. 2019 г. ще запомним с подписването на официален договор с МОН за 
предоставяне на преводачески услуги, според който по заявка на МОН НАПЖЕБ се ангажира да 
осигурява жестови преводачи за срещите на координационното звено и междуведомствената 
работна група по изготвянето на проект на закон за БЖЕ, които се провеждат в рамките на 
изпълнението на стратегическа цел 4.2. - Въвеждане на жестовия език от плана за действие на 
Република България по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015-
2020г.). Наши членове, участвали в превода на тези срещи са: Силвия Маринова, Силвана Павлова, 
Таня Димитрова, Марина Пенева, Бонка Саздова и Камелия Ангелова. В договора с МОН са налице 
и поръчки за извършване на видео новини в областта на образованието. През изминалата година 
те се изпълняваха от колегите Силвия Маринова и Катрин Хаджицинова-Николова.

Със своята  дейност НАПЖЕБ непрекъснато съдейства за популяризирането на БЖЕ, с което 
изразява съпричастност, защитава и отстоява правото на глухите хора у нас да имат равен достъп до 
информацията. Показателни за това са участията на наши членове в различни мероприятия и събития:

- По покана на МТСП в националната кампания „Мисията възможна” в гр. Габрово, колегата 
Мариана Станчева от Г. Оряховица изнесе открит урок по жестов език и запозна аудиторията с 
проблемите на децата с увреден слух;

- Милена Гъркова-Калинова участва в жестовия превод на събитие, посветено на Деня на 
майчиния език, организирано от Генералното Консулство на Р. Турция в гр. Пловдив. Тя участва и в 
жестовия превод на „Посланик за един ден” заедно с Надежда Мирчева;

- Деан Славов засне на видео филм с жестов език „Наръчник за използването навреме на дебат 
между кандидати за евродепутати от район Пловдив на тема „Социалните политики на ЕС - резултат 
от качествен и конструктивен диалог”;

- НАПЖЕБ участва  в проект „Покажи ми музика” съвместно с БМА и СГБ в коледни концерти - на 
12 декември във Военния клуб в Ст. Загора и на 23 декември в камерната зала „България” в София, 
на които на сцената заедно с професионални музиканти и певци бе предоставен и художествен 
жестов превод на изпълняваните музикални форми от Силвана Павлова и Милена Гъркова. Покрай 
тези концерти НАПЖЕБ си осигури една добра придобивка, това да има свой банер, който всички 
вие можете да видите днес.

УС на НАПЖЕБ активно следи за прояви и реакции от страна на институции и НПО, отнасящи се 
до въпроси, свързани с признаването на БЖЕ, ролята на жестовите преводачи и правата на глухите 
хора, като своевременно и адекватно реагира, изразявайки мнението си в официални писма до 
вече споменатите по-горе институции (МТСП, МОН, НАПОО). Към тази задача се отнася и участието 
на председателя на НАПЖЕБ в работата на координационното звено към МОН (в което участват 
всички председатели на НПО на и за хора с увреден слух), за изпълнение на стратегическата цел 4.2. - 
Въвеждане на жестовия език от плана за действие по изпълнение на Конвенцията на ООН (2015-2020 
г.). В създадените работни групи по изпълнение на приоритетните дейности от плана по изпълнението 
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, поканени за участие като експерти са 
редица наши членове, предложени и от други сродни организации. Това са колегите: Миряна 
Мошева, Тилка Кайрякова, Светлозар Парапанов, Деян Славов, Невена Андонова, зам. директорката 
на училището в София, Силвана Павлова, Силвия Маринова, Ружа Шуманова, Николета Иванова, 
Таня Димитрова, София Калинова и моя милост. През 2019 г. по покана на УС на НАПОО НАПЖЕБ 
участва със своите членове Милена Гъркова-Калинова и Миряна Мошева в работата на екипа по 
изготвянето на държавните образователни стандарти (ДОС) за професията „Жестов преводач”. 2019 
г. ще запомним и с гостуването на г-жа Ивана Бучко, президент на EFSLI, с която осъществихме важна 
среща в МОН с г-жа Сачева - зам. министър на МОН по това време. Основните въпроси на срещата 
бяха БЖЕ и значение на признаването му, ролята на жестовия преводач в образованието.

През 2019 г. нашата асоциация взе участие в ГА и конференцията на EFSLI, които се проведоха 
от 6-8.09. в Малмьо, Швеция. Делегати на ГА  бяха Милена Гъркова-Калинова, председател на 
НАПЖЕБ и Тилка Кайрякова, член на УС, отговорник „Информация и медии”. Тилка Кайрякова взе 
участие и в конференцията на ЕFSLI. Нейното участие на ГА и конференцията беше спонсорирано 
от САФ (Специален фонд, подпомагащ представители от националните организации на жестовите 
преводачи).  пътните разноски и настаняването в хотел за този период бяха спонсорирани от СГБ. 
По-важните  акценти от ГА на ЕФСЛИ: - участие на 54 делегати; - нови членове: националните 
асоциации на жестовите преводачи на Русия, Северна Македония, Исландия; - официални гости 
на ГА: Кристофър Стоун от Световната асоциация на ЖП; София Изари – ЕУД; Инна Шпарбър – 
ЕДСУ; Даниела Амодео – Еолита и Луиджи Лерозе - европейска мрежа на обучителите по ЖЕ; - 
подписа се меморандум за разбирателство между ЕФСЛИ и Европейската мрежа на обучителите 
по ЖЕ; разгледани бяха темите за развитието на професията на ЖП в различните държави. за 
статута на глухите преводачи; анкета до всички асоциации към ЕФСЛИ: има ли съществуваща 
система за продължаващо професионално развитие в техните държави - само 7 имат: Австрия, 
Германия, Италия, Холандия, Полша, Швейцария (немскоговорещата част) и Великобритания; - 
Ивана Бучко бе преизбрана за президент на ЕФСЛИ; - следващата ГА и конференция ще се проведе 
през септември в Клуж, Румъния. Конференцията на efsli през 2019 година беше под наслов „Нека 
има фика – култура в чаша”. Фика – така в Швеция наричат времето определено за кафе-пауза или 
казано по друг начин – време за кафе. Двата дни на конференцията 7 и 8 септември, преминаха при 
пълна зала с участници от цяла Европа и с много интересни презентации. На 7 септември до обяд 
денят премина в презентации и лекции, като се засегнаха теми за глухата култура; преводаческите 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАПЖЕБ

Динамична година за работа с голям брой предизвикателства
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ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАПЖЕБ

Динамична година за работа с голям брой предизвикателства
неудобства на професията – дистанцираността между нови и стари преводачи и създаване на 
култура в подкрепа на новите, както и стимулиране за развитието им на преводаческото поприще; 
за обвързаността между глухи и чуващи и необходимостта от преодоляване на слуховата бариера и 
от двете страни; стратегии за превод от ЖЕ на говорим норвежки и обратно – тук ясно ни показаха, 
че във всеки един език, говорим и жестов, има колебания в превода и трябва да се набляга на 
лексиката и конструктивния диалог. Следобедната част премина в работа по групи, като участниците 
в конференцията бяха разделени на две в две съседни зали, където паралелно течаха различни 
презентации и теми. Участниците имаха задачи за обсъждане в по-малки групи, а после всеобща 
дискусия между всички. Тук се засегнаха теми за ролята на преводача, дали той е посредник или е 
междинно лице, или безлично присъствие – наблегна се на конфликтните ситуации в практиката на 
преводача; както и за културата на превода – влиянието на собствената ни култура върху превода.

От 28 до 30 юни 2019г. в София, в сградата на СГБ, проведохме обучителен семинар съвместно с 
ЕФСЛИ на тема: „Европейските проекти – как да кандидатстваме и да се възползваме от възможностите 
за подкрепа на развитието на професията на преводача на жестов език”. Обучител бе г-жа Йелена 
Мочевич, мениджър на общността на Световния форум за демокрация и бивш програмен мениджър 
на „Европейски дни на наследството”, съвместна програма на Съвета на Европа и Европейската 
комисия. В обучението участваха представители от Националните асоциации на жестови преводачи 
от Италия, Сърбия, Гърция, Хърватия и България. Имахме честта лично г-жа Ивана Бучко, президент на 
ЕФСЛИ, официално да открие събитието. Безспорно организирането и провеждането на обучителния 
семинар съвместно с EFSLI бе едно от най-значимите събития за НАПЖЕБ през 2019 г. и имаме голямо 
основание да се гордеем с това! Най-напред, защото това бе първото обучение по рода си за жестови 
певодачи, което се провежда в България! Организирането му бе голямо предизвикателство за нас, 
членовете на УС, като това ни даде възможност да разгърнем неподозиран дотогава потенциал в 
търсенето и намирането на решения на редица организационни и финансови въпроси. За целта 
беше сформирана работна група в състав: Ели Захариева, Благовест Захов, Светлозар Парапанов, 
Невена Андонова, с отговорник Марина Пенева. С огромно задоволство ще споделя с всички вас, че 
работната група се справи отлично с редица задачи по подготовката на обучението: като намиране 
на средства за хотелско настаняване на колегите от страната, за канцеларски материали за всеки 
участник в обучението, за баджове, осигуряване на храна и напитки за кафе-паузите и безплатна 
туристическа обиколка из забележителностите на София за чуждестранните участници. Тук бих 
искала да изкажа специална благодарност на нашите благодетели, с чиято безценна подкрепа стана 
възможно осъществяването на нашето значимо събитие: - залата ни бе предоставена безвъзмездно 
от председателя на СГБ, г-н Николай Нинов; -  настаняването на българските участници от страната 
бе уредено от Ели Захариева, която се ангажира и с подготвянето на баджовете за всички участници, 
гости и доброволци; - г-жа Мария Горанова, председател на Националната асоциация на работещите 
с хора с увреждания (НАРХУ) дари сума, която покри пътните разходи и тези по настаняването на 
участниците в обучението от Пловдив. Заслуга за намирането на тези средства има колегата Светлозар 
Парапанов; - Мрежа „Хлебни къщи”, „Спетема Кафе/Балкан Груп” ЕООД и „Балдаран Спринг” АД 
предоставиха безвъзмездно своите продукти: соленки и слади, кафе машина за безплатно ползване с 
капсули кафе и минерална вода за кафе за паузите на тридневното обучение. Заслуга за намирането на 
тези спонсори е на нашия колега Благовест Захов, който откри и спонсор за канцеларските материали; 
- общинско предприятие (ОП) „Туризъм” на Столична община, което предостави безвъзмездна 
пешеходна обиколка на 29.06.2019 г. на основни забележителности в София за гостите на EFSLI. Не 
мога да пропусна да спомена и доброволците, без чиято помощ нямаше как да се справим успешно 
с провеждането на тридневното ни международно обучение. Това са: преводачите от и на английски 
език Александра Банушева, Милена Грозева, Ели Захариева; преводачите от и на жестов език: Камелия 
Ангелова, Катрин Хаджицинова, Ели Захариева, Димитрина Демирева; помощниците в доставянето 
на храните и напитките Биляна Ябълкова, Благовест Захов и Марина Пенева; подредбата на залата и 
фоайето с необходимите материали и консумативи от членовете на УС на НАПЖЕБ.

Задачата „Да се направи пререгистрация на НАПЖЕБ в Търговския регистър” не е изпълнена и 
остава задължение за следващия период. 

През 2019 г. НАПЖЕБ кандидатства за финансиране на предложение за проект пред обществен 
борд на ТЕЛЪС Интернешънъл, но за съжаление не получихме одобрение. Нашият колега Благовест 
Захов, отговорник по „Проекти и финансиране” на дейностите на НАПЖЕБ активно търсеше 
начини за набавяне на средства, особено когато предстоеше подготовката за провеждането на 
съвместното ни обучение с ЕФСЛИ. Той водеше кореспонденция с редица предприятия, фирми 
и учреждения и въпреки често получаваните откази за финансова подкрепа, не се отказваше и 
продължаваше да търси спонсорство за дейностите на НАПЖЕБ. За щастие имаше и фирми, които 
откликнаха положително и НАПЖЕБ получи щедри дарения. Тези фирми, както се спомена по-
горе, са: „Спетема Кафе/Балкан Груп” ЕООД, „Балдаран Спрингс”АД и Мрежа „Хлебни къщи”, които 
изключително много подпомогнаха финансово подготовката за ЕФСЛИ обучението през юни 2019 г.

През 2019 г. официалната ФБ страница на НАПЖЕБ продължаваше редовно да поднася 
публикации и важни текстови и видео съобщения за различни събития и актуална информация и 
новини за минали и предстоящи събития. ФБ страницата ни отдавна се радва на нарастващ интерес 
не само от страна на жестовите преводачи, но и на много глухи и чуващи хора.

Броят на членовете ни отново значително се увеличи. Приехме  общо 10 нови членове. С 
тях броят на нашите членове до този момент е 80. Това е знак, че сдружението ни става все по-
популярно сред преводачите от и на ЖЕ у нас.

Заседанията на УС  бяха общо 12 за изминалата година, с което отбелязваме рекорд по  брой 
проведени заседания, които по традиция проведохме по скайп. Много често  продължавахме 
обсъжданията и по електронната поща, в общия вайбър чат,  както и по телефона, когато трябваше 
спешно да се реагира по  даден въпрос, който не търпеше изчакване до следващото заседание.

Последната задача от плана за работа на УС на НАПЖЕБ бе създаване работни групи от членове 
на НАПЖЕБ, които да отговарят и работят по определени задачи, подпомагайки дейностите на УС на 
НАПЖЕБ: - работна група за подготовката на обучителен семинар на EFSLI в София; както вече по-горе 
се спомена, такава работна група с отговорник Марина Пенева, беше създадена и изпълни отлично 
предназначението си; - работна група за търсене на възможности за финансиране дейностите 
на НАПЖЕБ; тази група бе замислена да бъде в състав Невена Андонова, Рая Иванова, Светлозар 
Парапанов и отговорник Благовест Захов и представители на групата намериха навременни 
спонсорства; - работна група по предложенията за промени в Устава на НАПЖЕБ, с цел оптимизирането 
му; УС на НАПЖЕБ определи състава на тази група като се спря на следните колеги: Тилка Кайрякова, 
Рая Иванова, Петя Митева, Мария Каварджикова, Ружа Шуманова. Определихме отговорник на 
групата да бъде Тилка Кайрякова. Поради натовареност в програмата на НАПЖЕБ за 2019 г., УС реши 
тази група да започне работата си през следващия период от дейността на нашата асоциация.

В края на отчетния доклад за дейността на НАПЖЕБ за 2019 г. председателят на НАПЖЕБ, Милена 
Гъркова-Калинова, сподели че организацията вече е получила нови покани за участие през 2020 г.: 
1. Планирани концерти от поредицата „Покажи ми музика” - на 14 февруари, през април и на 1 юни, 
на които ще има художествен жестов превод.

2. Покана за участие на 21 февруари в събитие, свързано с Деня на майчиния език, организирано 
от Генералното консулство на Република Турция в гр. Пловдив, с цел представяне на БЖЕ.

Финалните думи в доклада бяха, че НАПЖЕБ има вече изграден авторитет, което увеличава 
отговорностите, които се поемат заедно с това, и че основната задача за всички жестови преводачи, 
членове на НАПЖЕБ, е да развиват и обогатяват своите знания и умения като жестови преводачи, за 
да поддържат високо ниво на жестовия превод; и не на последно място, че още работа предстои, 
но има увереност във възможността да се насочи вниманието на институциите  към важната и 
отговорна роля на жестовите преводачи в живота на глухите хора.

Милена Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ 
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ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ

В началото на лятото на 2018 г. министъ-
рът на образованието и науката Красимир 
Вълчев гръмко обяви в медийното прос-
транство, че „в изпълнение на стратеги-
ческата цел въвеждане на жестовия език, 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския 
социален фонд, е осигурено финансиране 
за реализиране на обществена поръчка с 
предмет „Национално научно изследване 
на българския жестов език” с изпълнител 
фондация „Глухи без граници”. В резултат 
от научното изследване бяха изготвени два 
продукта – речник на българския жестов 
език и научно описание на граматиката на 
българския жестов език, отпечатани и раз-
пространени сред заинтересованите стра-
ни, а също са публикувани и на сайта на 
проект „Подкрепа за равен достъп и лич-
ностно развитие” за обществено ползване. 
„Резултатите и продуктите от национално-
то научно изследване са добра основа да 
се продължи изпълнението на останалите 
заложени мерки в плана за действие за 
прилагане на Конвенцията на ООН за пра-
вата на хората с увреждания (2015-2020)”, 
твърди министърът, като една от тези мер-
ки е признаването и популяризирането 
на българския жестов език (подчертаното 
мое, бел. авт.). Министър Вълчев допълва, 
че „Министерството на образованието и 
науката предстои да възложи изготвянето 
на методики за обучение; а предприетите 
мерки за узаконяването на българския 
жестов език и за равностойното му прила-
гане в различни области на обществения 
живот са важна стъпка за по-широкото 
приобщаване на хората с увреден слух. 
Надяваме се в сътрудничество с всички за-
интересовани страни да доведем до успех 
това общо начинание, което е от изключи-
телно обществено значение и от особена 
важност за приобщаването на хората с 
увреден слух, както и за изпълнението на 
мерките в Плана за действие за прилагане 
на Конвенцията на ООН за правата на хо-
рата с увреждания (2015-2020 г.)”, завърш-
ва министърът. Край на цитатите – това е 
казано и оповестено в медийното прос-
транство през юни 2018 г.!!! Т. е. изминали 
са сума ти месеци и години, а до момента 
всичко е в сферата на добрите пожелания…

Ето и още факти: последните новини на 
жестов език в ютуб канала на МОН са от 
5 ноември миналата година (за въпрос-
ните новини отново имаше гръмогласна 
медийна кампания). А в емисията, из-
лъчена на 20 септември (пак миналата 
година – на тази емисия е посветена под-
робна статия в бр. 17 от 11 октомври на 
в. „Тишина”), се съобщава за „създаването 
на координационно звено (КЗ) към МОН, 
съставено от представители на органи-
зации на и за хора с увреден слух, което 
ще подпомага МОН при изпълнението 
на плана за действие за прилагането на 
конвенцията на правата на хората с ув-
реждания. В задачите на КЗ влизат също 
и приемането и обсъждането на писмени 
становища и предложения, свързани с  
жестовия език…” Освен за КЗ, в емисията 
се съобщава и за „създаването на работ-
на група, която да подготви проекта на 
Закон за българския жестов език в срок 
до 31.10.2019 г.” (подчертаното мое, бел. 
авт.); с пожелателен тон се съобщава и за 
евентуалното „създаване на платформа 
за преобразуване на говор в текст, която 
да подпомага обучението на глухите уче-
ници, като се подготвят актуализирани 
учебни програми по специалните пред-
мети с цел да се изготвят съвременни 
учебници за обучението по тези предме-
ти, които след одобрението на министъ-
ра ще бъдат качени в сайта на МОН” (от-
ново всичко е с пожелателен тон в бъдеще 
безкрайно време, бел. авт.)… Е, в сайта, до 
момента, видно от илюстрацията, няма 
нищо качено… Пак в неизвестно бъдеще 
време МОН „предвижда стартиране на 
всякакви научни изследвания, свързани 

с жестовия език, създаването на методи-
ческо ръководство за обучението на бъл-
гарски жестов език и пр.” 

Последната информация, свързана с 
подготовката на проект за Закон за бъл-
гарския жестов език, е от средата на де-
кември миналата година,  в която с на-
рочен имейл от МОН се отправя молба 
до КЗ и работната група за отлагане на 
упоменатия в емисията срок (31.10.2019 
г.) до края на декември… И… оттогава до 
настоящия момент – ни вест, ни имейл, ни 
емисия с новини… 

В търсенията си относно проектозако-
на за българския жестов език, в качест-
вото си на журналист и член на екипа на 
вестник „Тишина”, отправих запитване до 
г-жа Стоилова, секретар в МОН, в което 
помолих учтиво да ми бъде предоставена 
някаква, каквато и да е информация – не 
получих никакъв отговор. Но пък разпола-
гам с осем, забележете, цифром и словом 
ОСЕМ! – компютърни странички, които 
имат амбицията да претендират да са 
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕС-

ТОВ ЕЗИК. Тези осем странички май трябва 
да кандидатстват за Гинес като най-късия 
и кратък проект на закон, създаван някога 
в България…

Нека да припомня и още нещо – през 
септември 2004 г. президентът на Светов-
ната федерация на глухите Марку Йоки-
нен по време на посещението си в Бълга-
рия подчерта, че българският жестов език 
трябва да стане официален. Всеки може 
да сметне колко години са минали отто-
гава… 

За съжаление, узаконяването на бъл-
гарския жестов език изкуствено се поли-
тизира. Сякаш тези хора не са избрали 
депутатите и сякаш депутатите с подчер-
таното си високомерие нямат нищо общо 
с избирателите си. А един такъв закон би 
гарантирал въвеждането на жестово обу-
чение за глухи деца в масовите училища, 
би осигурил жестов превод при използва-
нето на различни административни услу-
ги от хората със слухови проблеми; езикът 
на глухите би се признал като начин на 
общуване, равен на говоримия и писмен 

български език; професията „жестов пре-
водач” най-после би получила адекватно 
признание и заплащане... И още нещо не 
трябва да се забравя: че признаването на 
жестовия език като официален е в съот-
ветствие с Конвенцията на ООН за пра-
вата на хората с увреждане и именно за-
това беше създаден планът за действие 
2015-2020 – виж извадката от плана.

През юни 2016 г. Хелга Стивънс, глух 
евродепутат, в своя доклад относно 
прилагането на конвенцията за правата 
на хората с увреждания, в главата, отна-
сяща се за принципите и задълженията, 
точки 80-84, казва изрично, че: „следва 
да се отдава приоритетно значение на 
форматите, които са неизменно достъпни 
и които следва да улесняват достъпа на 
всички хора с всякакви видове уврежда-
ния чрез използване на достъпни за тях 
езици, формати и технологии, подходящи 
за различните видове увреждания, вклю-
чително жестомимични езици”; „хората с 
увреждания трябва да имат достъп до ин-
формация и комуникация в достъпни фор-
мати и технологии, които са подходящи за 
различни видове увреждания, включител-
но езика на глухите, допълваща и алтер-
нативна комуникация и други достъпни 
средства, начини, формати на комуника-
ция по избор, включително лесен за чете-
не формат и субтитри; затова призовава 
Комисията да предприеме необходимите 
мерки, за да стартира прилагането на за-
конодателството на ЕС относно достъпа 
до информация и комуникация”; „неза-
висимостта, интеграцията и достъпът до 
приобщаваща система за образование 
и обучение, до участие в гражданския и 
културния живот, занимания в свободно-
то време и спорт са права, гарантирани 
от членове 19, 24 и 30 от Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания 
и тези права са защитени по силата на 
правото на ЕС, по-специално в член 21 
от Хартата на основните права, който за-
бранява дискриминацията, основана на 
увреждане и въз основа на принципа на 
пълно и ефективно участие, включително 
демократично участие и приобщаване в 
обществото на хората с увреждания (член 
3 от Конвенцията за правата на хората с 
увреждания)”; „призовава Комисията и 
държавите-членки да засилят мерките, 
насочени към гарантиране на ефективен 
и равен достъп на лицата с увреждания не 
само до ключови области като приобща-
ващото и качествено образование, култу-
рата и спорта, но също и достъп до извъ-
нучилищни дейности (курсове по театър, 
езици, изкуства”…ИЗМИНАЛИ СА ЦЕЛИ 
ЧЕТИРИ ГОДИНИ ОТТОГАВА…

Вече тече вторият месец на 2020 годи-
на, скъпи читатели. И заложените страте-
гически цели и планове, с посочени кон-
кретни срокове и отговорни институции са 
само на хартия, както се вижда. Светлина 
в безпросветния тунел на МОН няма и 
няма да има скоро, предвид скоростта, с 
която се работи в това министерство…

Петра Ганчева

За българския жестов език и признаването му
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В ТО-ПЕРНИК

На 31.01.2020 г. софийското 
училище за деца с увреден слух 
посрещна скъп гост – Негово пре-
възходителство г-н Аслам Халик, 
почетен консул на Република 
България в Ислямска република 
Пакистан.

Г-н Халик запозна учениците, 
възпитателите и учителите с кул-
турата и историята на Пакистан и 
направи дарение от пакистански 
книги, които вече са в училищна-
та библиотека, и маса за тенис. 
Негово превъзходителство успя 
да поговори с част от учениците, 
като ги питаше за интересите им 
и бъдещите им планове. 

Срещата беше много инте-
ресна и за двете страни, които 
накрая изиграха партия тенис на 
маса. На сбогуване със скъпите 
гости се разбраха отново да дой-
дат, за да запознаят учениците с 
тяхната кухня.

Публикацията е от фейсбук 
страницата на училището

Снимки:
 Добрин Керестелиев

Аслам Халик, консул на Пакистан, на посещение 
в  столичното училище за деца с увреден слух 

На завършилия Европейски 
турнир по футзал, в който игра-
ха най-добрите 24 тима от кон-
тинента, българският отбор ФК 
„Г” се представи повече от ус-
пешно и зае 7 място в крайно-
то подреждане. Шампионската 
лига за спортисти с увреден 
слух се проведе във Виджевано 
(Италия). Нашите играчи изля-
зоха като първи отбор в квали-
фикационната група, след побе-
ди над ИФК Гьотеборг ( Швеция) 
с 3:0; Багри ( Румъния) – 10:1 и 
равенство срещу ФК Тимишо-
ара ( Румъния) – 1:1. На осмина-
финалите българите отстраниха 
много трудно испанския Гра-
нада с 3:2, а на четвъртфинал 
отпаднаха от Ашдод (Израел) 
след поражение с 4:11. Въпре-
ки това, момчетата, водени от 

близнаците Пламен и Христо 
Петкови, играха за 7 място, кое-
то спечелиха с 4:0 над Барнет 
(Англия). 

При голмайсторите в топ 10 
е Николай Иванов със 7 гола 
от турнира. „Това е ежегодно 
издание на шампионската лига 
по футзал за глухи. Винаги е 
много силна конкуренцията и е 
много оспорвано. Българските 
спортисти играхме отлично, но 
нямахме късмет срещу изра-
елския Ашдод и в последните 
минути ни вкараха головете. 
Иначе мачът си вървеше равно-
стойно. Все пак и седмото място 
в крайното класиране е повече 
от престижно за нас. Момче-
тата се раздадоха и съм горд 
с представянето им”, сподели 
председателят на Спортната фе-
дерация на глухите в България 
Николай Бозев. „Започваме го-
дината с това добро класиране 
на футзал за спортистите с увре-
ден слух. Тази година се очер-
тава да бъде наситена с много 
първенства и турнири, в които 
ще участват наши състезатели. 
Имаме световни и европейски 
шампионати по джудо, лека 
атлетика, волейбол, тенис на 

маса, карате, шахмат и плажен 
волейбол. На всички тях ще има 
българско участие. Вътрешни-
ят ни календар за 2020 година 
също е с много спортни съби-
тия. Работим в отличен синхрон 
с всички клубове в страната и 
сме в постоянен контакт. Ние 
като федерация правим всичко 
възможно да имат спортистите 
нормални условия, в които да 
се подготвят. Трудно е, но пола-

гаме много грижи и труд, за да 
има организирани състезания 
за глухи в България”, допълни 
Николай Бозев.

Още през следващия месец е 
първото голямо първенство зад 
граница на което ще участват 
родни представители с увреден 
слух – от 7 март започва Балкан-
ското първенство по карате, кое-
то ще бъде в Тирана, Албания. А 
в началото на май тази година 

Бургас ще е домакин на първото 
по рода си първенство по футзал 
за ветерани с участието на спор-
тисти от 12 страни, между кои-
то и България. Първенството се 
организира от Международната 
асоциация по футбол за глухи, 
съвместно със Спортната феде-
рация на глухите в България и ще 
се състои в зала „Никола Стан-
чев”.

СФГБ

Чудесно представяне на глухите футболисти в шампионската лига по футзал

Една прекрасна среща органи-
зирахме  в ТО-Перник, за да за-
радваме своите членове. Малко 
след Нова година решихме да 
компенсираме  коледния купон 
с едно зимно приключение.

На 18 януари хижа „Селими-
ца”, в близост до пернишкото  
село  Кладница, посрещна на-
шите членове. Бяхме благодар-
ни за добрите условия и за вкус-
ните „селски” ястия, които бяха 
приготвили специално за нас. 
Но и друго – времето беше пре-
красно, и можахме напълно да 
се радваме на слънцето и снега, 
да изживеем един ден на прия-
телство и добри чувства.

Николина Лозанова

Приятелство под зимното слънце в планината

Готова е напълно национална-
та програма за грижа в домашна 
среда, с която се очаква да бъдат 
компенсирани нуждаещите се от 
лични асистенти от 1 март тази 
година. С нея се осигурява асис-
тентска подкрепа на около 12 
000 души и ще се даде работа на 
около 2 400 безработни като до-
машни помощници в дейности, 
свързани с предоставяне на пер-
сонална грижа в домашна среда 
на най-нуждаещите се. 

Социалният министър Деница 
Сачева припомни по този повод, 
че по ОПРЧР ще има патронаж-
на грижа за възрастни и хора с 
увреждания, а Законът за лич-
ната помощ изключва хора без 
увреждания да могат да ползват 
личен асистент. Затова основна-
та целева група на патронажната 
грижа ще са именно хората над 
65 години с ограничени възмож-
ности или в невъзможност да се 
обслужват сами.

Както се знае, заради новия 
закон за личната помощ от 1 
януари около 13 000 души оста-
наха без лични асистенти. Зато-
ва от социалното министерство 
чрез програмата намериха ре-
шение за най-неотложните слу-
чаи, които са около 6000 души, 
като министър Сачева обясни, 
че за останалите хора без ли-
чен асистент ще се търсят други 
варианти. Тя уточни, че е пред-
видено тези 6 000 души, които 
са включени в програмата, да 
получат асистент за 8 часа на 
ден. Но в някои случаи хората 
ще се нуждаят от помощ само 
по 2 или 4 часа и съответно с 
остатъка ще могат да се покри-
ят нуждите и на други хора. Са-
чева посочи още, че общините 
също имат програми за грижи и 
някои хора ще попаднат в тех-
ния обхват.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Още за националната
 програма за предоставяне 
на грижи в домашна среда 



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА8 18 февруари 2020СПЕКТЪР

Отговор от бр. 2/2020 г.

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

КРЪСТОСЛОВИЦА

ХУМОР

Водоравно: 1. Прозвище на Скобелев. 2. Превозно средство. 6. Река в Русия. 8. Червен 
градински зеленчук. 10. Дебел вълнен тепан плат. 12. Положителен отговор. 13. Вид 
изкуствена прежда. 15. Украса за стена. 16. Обвивка на дърво. 17. Граматическо 
понятие. 18. Музикална нота. 20. Абревиатура на Народно събрание. 21. Името на 
последния фараон от първа династия на древен Египет. 22. Място за съхранение на 
транспортни средства. 23. Абревиатура на Европейски съюз. 25. Род папагали. 26. 
Музикална нота . 27. Известен замък близо до Париж. 28. Музикална нота. 29. Името на 
известна американска кънтри певица. 31.Десен приток на река Дунав. 32.Аржентински 
футболист; национал. 33. Град в западна Италия.
Отвесно: 1. Чернокож човек, негър. 2. Частица от съдружие. 3. Перилен препарат. 
4. Течност за лакиране на нокти. 5. Жребец. 7. Български игрален филм. 8. Името на 
български музикант и певец. 9. Чиста победа в джудото. 11. Военно подразделение. 
14. Минерал, съдържащ арсен. 18. Английски писател и журналист. 19. Вид скъпоценен 
камък. 21. Известна италианска поп певица. 24. Река във Франция. 29. Положителен 
отговор. 30. Вид руски самолети.

Съставила Зоя Гюрова

Ето го – идва лятото, което пак ще ни направи добри 
и щастливи! Само няколко месеца остават до горещото 
слънце и морето, до свежестта и ласката на планината, 
до... дните на нашия отпуск.

И тази година Съюзът на глухите в България с уважение 
и признание  предлага на своите членове най-добри въз-
можности за приятни дни в почивните ни бази.

В хотел „Тишина” в Приморско и в хотел „Тишина” в 
Старозагорските минерални бани има наистина най-до-
бри условия за почивка. Особено сега – след реновира-
нето на сградите и съвременното обновяване на интери-
ора. А и с възможността да се ползва качествена и пита-
телна храна. 

Съобщаваме, че благодарение на усилията на ръко-
водството на СГБ цените – както за нощувки, така и за 
храна, се запазват същите, както през миналата година. 

За информация съобщаваме обаче, че в хотел „Тиши-
на” в Приморско в активния и неактивния сезон храна-
та ще са предлага само на база ОЛ ИНКЛУЗИВ. Ето защо 
тези, които желаят да се хранят в хотела, трябва да се  за-
пишат за услугата ОЛ ИНКЛУЗИВ за членовете на цялото 
семейство. В извънредните смени – от 11 до 20 юни, и 
от 14 до 23 септември, ще се предлагат закуска, обяд и 
вечеря.

За тези, които са избрали да почиват в хотел „Тишина” 
в СЗМБ, съобщаваме, че там ще се предлагат всеки ден 
закуска, обяд и вечеря. Всички напитки – както безалко-
холни, така и алкохолни, се заплащат допълнително.

Необходимо е също така всички желаещи да почиват в 
нашите бази да са информирани и да знаят, че: 

- и в двата хотела в смените през активния и неак-
тивния сезон (както е посочено в графика с конкретните 
дати), не се допуска записване за по-малко от 10 дни, по-
ради нарушаване на графика и ритъма на работа в хоте-
лите. А за извънредните смени, посочени пак там, не е 
възможно записване за по-малко от 7 нощувки.

Записвания и резервации се правят само за членове 
на Съюза на глухите в България. Не може да се дават на 
хора, които не членуват в СГБ. Заявките се правят в ра-
йонните организации по места до 24 април и се  изпълня-
ват по реда на постъпването им в ЦУ, като крайният срок 
е 24 май.

Всички желаещи ще имат възможност да се информи-
рат своевременно за запълняемостта на базата в съответ-
ните смени.

Галина Генчева

ЦЕНИ В ХОТЕЛИТЕ НА СГБ ЗА СЕЗОН 2020 г.:
Извънред-
на смяна

Не акти-
вен сезон

Активен 
сезон

Цена за легло 
в двойна стая в 
хотел „Тишина” в 
Приморско

6 лв. 12 лв. 13 лв.

Цена за легло в 
двойна стая в хотел 
хотел „Тишина” - 
СЗМБ

6 лв. 9 лв. 10 лв.

Цена за апартамент 
в хотел „Тишина” в 
Приморско

24 лв. 47 лв. 52 лв.

- За деца до 2-годишна възраст – безплатно, не ползват 
легло.- За деца от 2 до 12-годишна възраст в хотел ,,Тишина” – 
Приморско - 10 лв. с включен курортен фонд. За хотел 
,,Тишина’’, СЗМБ - 7 лв.- За организационни мероприятия за нощувка в хотел 
,,Тишина” –  14 лв. с включен курортен фонд. За другите 
- 12 лв.- За храна пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) - 17 
лв., в хотел ,,Тишина” на блок маса (важи единствено 
за извънредни смени).- За храна пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) – 16 
лв. в хотел „СЗМБ” .- Храна в х-л ,, Тишина” – Приморско на база  ОЛ ИНКЛУ-
ЗИВ – 25 лв. (важи за активен и неактивен сезон).- За деца от 2 до 12-годишна възраст за храна в хотел 

,,Тишина”  50% от цената за пълен пансион или ОЛ ИН-
КЛУЗИВ (8.50 или 12.50 лв. според смяната).- Храната се заплаща в хотела след направена заявка, от-
разена в резервацията.  - Курортният фонд за хотел „Тишина” - Приморско е 
включен в цената.- За хотел „Тишина” - СЗМБ се заплаща курортен фонд 
допълнително при настаняване. - Резервации се приемат единствено в РО на глухите.- Тези цени важат само при подаване на заявка чрез СГБ.

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ ПРЕЗ 2020 г.:
1-ва смяна извънредна 11.06 - 20.06
2-ра смяна неактивен сезон 21.06 - 30.06
3-та смяна

активен сезон

01.07 - 10.07
4-та смяна 11.07 - 20.07
5-та смяна 21.07 - 30.07
6-та смяна 31.07 - 09.08
7-ма смяна 10.08 - 19.08
8-ма смяна 20.08 - 29.08
9-та смяна неактивен сезон 30.08 - 08.09
10-та смяна извънредна 14.09 - 23.09

Забележка: 
Първата дата е датата на настаняване в хотела.
Втората дата е датата на последната нощувка.
Настаняването е след 12.00 ч. на първата дата.
Освобождаването става до 10.00 ч. след последната но-
щувка

Лято - 2020 вече ни очаква

Констатация на потребител
Знаят, че от хляба
никой не е по-висок.
Казва го и баба
в шок от ценовия скок.

Щедрите кредитори
Кредити се бол предлагат,
всеки може днес да вземе.
Но глави се там залагат,
в мутренско живеем време.

Парадокс
Доста люде днеска спорят,
за победа вдигат палци.
Все за кокала се борят, 
а са вегетарианци.

Съдба пуста
Беднякът – девета дупка
си пробива на колана.
Олигархът пачка трупа
до деветото коляно...

Иван Беловски

Необходими продукти: 6 
броя пържоли, 250 гр. гъби (ка-
квито предпочитате), 2 яйца, 
100 гр. кашкавал, 1. с. лъжица 
краве масло и олио за пърже-
не на пържолите, 2 с. лъжици 
брашно, 1 чаена лъжичка черен 
пипер, 1 чаена лъжичка оцет, 
сол на вкус.

Приготовление: Изчистваме 
гъбите и ги оставяме да постоят в 
500 мл. вода с лъжичка оцет за 15 
минути. След това ги изваждаме, 
отцеждаме ги и ги задушаваме в 
маслото. Начукваме пържолите 

и правим по няколко нареза по 
края, за да не се огъват, докато 
се пържат. Овалваме ги в браш-
ното и ги изпържваме на тих огън 
в олиото. След това подреждаме 
готовите пържоли в тава.

Смесваме задушените гъби, 
предварително настърганият 
кашкавал и разбитите яйца. 
Получената смес изсипваме 
върху пържолите и запичаме в 
предварително загрята фурна 
на 180-200 градуса за 5 минути, 
докато кашкавалът се разтопи.

Стефка Владимирова

ВКУСНО

Пържоли с гъби и кашкавал


