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ВАЖНО!

„Покажи ми музика”
Един различен концерт се със-

тоя наскоро в столичния клуб „Сту-
дио 5”. Интересното и различното в 
концерта на старозагорската група 
Overground Brass Band беше артис-
тичният и ефектен превод на живо 
на жестов език.

 „Покажи ми музика” е проект, 
който обединява Българската музи-
кална асоциация, Съюза на глухите 
в България и Националната асоциа-
ция на преводачите на жестов език 
(НАПЖЕБ) в смела, иновативна и 
важна за обществото ни цел: въвеж-
дането на жестов превод на живо в 
концертния живот на страната ни. 
Така хората с различна степен на ув-
реден слух имат достъп до най-но-
вата, качествена съвременна бъл-
гарска музика.

Четете на стр. 7

Глухите във 
Великобритания
с вековни традиции и 
достойнство 
в обществото

В този брой на вестника ви пред-
лагаме любопитно четиво за живота 
и привилегиите, с които се ползват 
глухите хора в кралство  Великобри-
тания. Стогодишни традиции има 
там, които поддържат достойнството  
уважението към хората без слух. 

На стр. 6 четете за органи-
зацията „Action on hearing loss” 
(Действие при загуба на слуха), която 
е  най-голямата и най старата непра-
вителствена организация, работеща 
в подкрепа на хора с загуба на слуха. 
Представителства на организация-
та има в Англия, Шотландия и Уелс, 

чиито членове и тяхната работа об-
хващат почти цялата територия на 
Великобритания. А дейността им е 
изключително полезна, както ще се 
убедите. 

 Прочетете и за признанието на 
Бъкингамския дворец и кралската 
фамилия към популурния жестов 
преводач Алекс Дюгид, награден с 
една от трите най-високи награди 
– „Член на ордена на Британската 
империя”.

В рубриката „Факти и документи”
представяме промените в Кодекса 
за социално осигуряване за 2020 г., 
както и  допълнителна информация 
за данъчните облекчения за лица с 
намалена работоспособност.
На стр. 2 вижте най-актуални-
те изменения в двата докумен-
та, обобщени от Петра Ганчева 

Ето, че си отива и Малък Сечко 
(февруари) – по-малкият брат на 
големия Сечко (януари)… Името 
Сечко произлиза от прабългар-
ското „сечень” – защото обикно-
вено в тези най-студени зимни 
месеци въздухът „сече”, реже.

 В народните приказки и пре-
дания се разказва за двама бра-
тя – голям и малък Сечко, които 
живеели високо, високо в плани-
ната заедно със сестра си Марта. 
Те имали лозе, обработвали го 
заедно, а виното разделяли на 
три. Двамата братя пийвали по 
чашка-две всяка вечер, а Марта 
пазела своята част за празник. 
Но виното на братята свършило и 
тайно един от друг те започнали 
да точат от виното на Марта. До-
шъл празник, Марта приготвила 

голяма трапеза. Весела и щаст-
лива, отишла в избата. Опитала 
се да налее вино в бъклицата, 

но нямало и капка. Ядосала се, 
развилняла се Марта, а на земя-
та загърмяло и затрещяло… След 

малко й минало и тя си казала: 
„Е, голяма работа! Нали са ми 
братя, простено да им е!” Усмих-
нала се, а цветята разцъфнали и 
всички дървета се раззеленили…

Така и до днес. 
През февруари, според тра-

диционния народен календар 
се честват много празници. Все-
ки със своето значение, ритуали 
и благословия за по-добри дни. 
Но най-обичан от българите и 
до днес е празникът, посветен на 
свети Трифон – Трифоновден. 

В наши дни Трифоновден се от-
белязва като празник на лозарите, 
градинарите и кръчмарите. В ри-
туала за подрязване за берекет 
на гроздето, мъжът се обръщал на 
изток, прекръствал се тържестве-
но и с косер отрязвал от три гла-

вини няколко пръчки. Отрязаното 
място се поливало с червено вино 
и се благославяло с думите: „Кол-
кото капки, толкоз коли грозде!” С 
подрязаните клонки се украсява-
ли бъклицата с вино, калпаците на 
мъжете, иконите у дома.

А в днешно време традиции-
те се умножават.

Преплитането на старо и ново 
в традициите ни най-ярко се за-
белязва тъкмо на 14 февруари – 
тогава пък по-младите празнуват 
Деня на любовта и влюбените.

 За това как в районните и 
териториалните организации 

на глухите по места решиха 
да отбележат подобаващо 

тези два празника, прочетете  
на ст. 4-5

Съюзът на глухите в България и 
младежката организация към СГБ 

организират 

Съобщение

Събитието ще се проведе в град Ямбол 
на 21 и 22 март, съгласно програмата за дейността и 

бюджета на СГБ за 2020 година.

За желаещите да участват известяваме, че:
- кувертът за пролетния бал е 35 лв., като в менюто  е 
включена  консумация на салата, предястие, основно 

ястие, десерт, безалкохолни напитки и аперитив,  както 
и награди от томбола. Кувертът за деца е 20 лв. 
Всички, които искат да ползват нощувка в хотел 

„Тунджа”,  трябва да направят заявки за настаняване. 
Една нощувка със закуска в хотел „Тунджа” 

струва 25 лева. 
 

Заявките  се правят в съответната РО по места, 
при  отговорника в районната организация.

Резервации за нощувки и заплащане на куверта може 
да се направят и в МОСГБ, 

при отговорниците Теодор Стефанов и Вилдана 
Демерджиева.

Крайният срок за записване и плащане 
е 10 март 2020 г.

Конкурсът 
„Мис и мистър 
„Тишина”-2020 

ще започне в 14.00 часа в 
залата на общината в Ямбол 

и ще завърши в 17.00 ч.

Пролетният бал на СГБ 
ще се проведе в изискания 

хотел „Тунджа”.  
Ще започне от 19.00 часа 

на 21 март и ще завърши в 
ранните часове на 
22 март, заедно с 

настъпилата пролет!

В предишен брой на вестник 
„Тишина” ви запознахме,  ува-
жаеми читатели,  с дейност-
та  за съвместното сътрудни-
чество на Съюза на глухите в 
България и  Доброволно форми-
рование „Пловдив 112”.  Както и 
с осъщественото за първи път 
у нас обучение на глухи в първа 
долекарска помощ – нещо от 
жизненоважно значение за все-
ки, изпаднал в бедствено поло-
жение.

 В тази връзка, днес ви пред-
ставяме изключително важна 
информация за всеки един, на 
когото се наложи  да извика 
„Бърза помощ”.

Специално за читателите 
на вестника потърсихме ком-
петентно мнение на СТЕФКА 
ЦАНКОВА, юридически консул-
тант в сферата на здравео-
пазването, работила в мест-
ната, изпълнителната и зако-
нодателната власт, включи-

телно и като главен секретар 
на Министерство на здравео-
пазването.

!!!  Запазете тази публикация
в личната си библиотека!!!

Първо – за да знаете правата си. 
Но и за да знаете правилата, 

при които ще ви бъде оказана 
спешна помощ.

Четете на стр. 3 
всичко  за спешната помощ

Какво трябва да знаем за 
спешната помощ?

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

КОНКУРС „МИС И МИСТЪР „ТИШИНА”- 2020” 
С НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН БАЛ
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Неотдавна публикувахме 
информация за новостите от 
началото на годината, които 
се отнасят до стартиралата 
в страната данъчна кампания. 

Допълваме информацията с 
настоящата публикация. 

Съгласно чл.18 от ЗДДФЛ, сума-
та от годишните данъчни основи 
по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на 
сто намалена работоспособност, 
определена с влязло в сила реше-
ние на компетентен орган (ТЕЛК), 
се намалява със 7920 лв., вклю-
чително за годината на настъп-
ване на неработоспособността и 
за годината на изтичане срока на 
валидност на решението. Месеч-
ната данъчна основа по чл. 42, ал. 
2 от ЗДДФЛ за доходи от трудови 
правоотношения на лица с 50 и с 
над 50 на сто намалена работос-
пособност се намалява с 660 лв., 
включително за месеца на на-
стъпване на неработоспособнос-
тта и за месеца на изтичане срока 

на валидност на решението.
Лицата в пенсионна възраст 

ползват облекчението пожизне-
но, независимо от определения 
в експертното решение срок. Раз-
поредбата на §10а, ал. 3 от ПЗР 
на ЗДДФЛ предвижда, че лицата 
с намалена работоспособност 50 

и над 50 на сто, установена след 
навършване на възрастта за при-
добиване право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст по чл. 68 
от Кодекса за социално осигурява-
не, както и лицата, навършили въз-
раст за придобиване право на пен-
сия за осигурителен стаж и възраст 

по чл. 68 от Кодекса за социално 
осигуряване, в срока на решение-
то на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъч-
но облекчение за лица с намалена 
работоспособност по реда на този 
закон, независимо от определе-
ния в експертното решение срок. 
Ако лицето работи по трудово пра-
воотношение, посочените обстоя-
телства следва да се удостоверят 
пред работодателя, който да прис-
падне сумата по чл.18 от ЗДДФЛ 
от данъчната основа и да удържи 
данък само върху горницата. Ра-
ботодателят по основното трудово 
правоотношение извършва и пре-
изчисляване на облекчението на 
годишна база.

Други данъчни облекчения за 
лица с трайно намалена работос-
пособност са предвидени в Зако-
на за местните данъци и такси: 
напр. според чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ 
за имот, който е основно жилище 
на лице с намалена работоспособ-
ност от 50 до 100 на сто, данъкът 

се дължи със 75 на сто намаление. 
Според чл. 58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ 
се освобождават от данък превоз-
ните средства (лек автомобил) на 
лице с намалена работоспособ-
ност от 50 до 100 на сто, с обем 
на двигателя до 2000 куб. см и с 
мощност до 117,64 kW. Тези лица 
ползват и данъчно облекчение 
при осъществяване на дейност, за 
която се дължи патентен данък, 
ако извършват дейността лично и 
не наемат работници за тази дей-
ност през цялата данъчна година.

Както вече писахме в миналия 
брой, ползването на данъчното 
облекчение за лица с намалена 
работоспособност може да се из-
върши и с подаване на годишна 
данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ, като новото е, че към нея 
вече не е необходимо да се при-
лага копие от решението на ТЕЛК/
НЕЛК.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЛИЦА С 
НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

В брой 99 на „Държавен вестник” от 
17.12.2019 г. беше обнародван Законът за 
бюджета на държавното обществено оси-
гуряване за 2020 г. В Преходните и заклю-
чителните разпоредби са направени про-
мени в Кодекса за социално осигуряване 
(КСО), Закона за Националната служба 
за охрана и в Закона за Държавна аген-
ция „Национална сигурност”. 

В същия брой е обнародван и Законът 
за бюджета на Националната здравноо-
сигурителна каса за 2020 г. 

Кои са по-съществените промени в 
осигуряването през 2020 г.?

Относно осигуровките:
- запазва се размерът на осигурителна-

та вноска за фонд „Пенсии” и фонд „Пен-
сии за лицата по чл. 69” на ДОО на нивото 
от 2019 г. Запазват се и размерите на оси-
гурителните вноски за другите фондове 
на ДОО, а също и съотношенията между 
осигурителите и осигурените лица;

- за 2020 г. не са договорени минимал-
ни осигурителни доходи (МОД) по иконо-
мически дейности и квалификационни 
групи професии.

Без налагане на административно уве-
личение на МОД и при планирано увели-
чение на минималната работна заплата с 
8,9 на сто, средното увеличение на МОД 
през 2020 г. е около 5,4 на сто;

- увеличава се минималният осигури-
телен доход за самоосигуряващите се 
лица от 560 лв. на 610 лв.;

- увеличава се минималният месечен 
размер на осигурителния доход за ре-
гистрираните земеделски стопани и тю-
тюнопроизводители - 420 лв. (предложе-
нието в проектозакона беше 610 лв. и не 
беше прието);

- запазва се максималният осигурите-
лен доход за всички осигурени лица на 3 
000 лв.; -

- определя се размерът на осигурител-
ната вноска за фонд „Трудова злополука и 
професионална болест” по групи основни 
икономически дейности за 2020 г. съглас-
но Приложение № 2;

- за 2020 г. не се внасят вноски за фонд 

„Гарантирани вземания на работниците и 
служителите”; 

- определя се максимален размер на 
гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 
от Закона за гарантираните вземания на 
работниците и служителите при несъсто-
ятелност на работодателя за 2020 г. - 1525 
лв. (за 2019 г. беше 1 400 лв.);

- размерът на задължителната здравно-
осигурителна вноска за 2020 г. остава 8%.

Относно обезщетенията:
- запазват се минималният и макси-

малният дневен размер на обезщетение-
то за безработица, съответно - 9,00 лв. и 
74,29 лв.;

- запазват се периодът на изплащане 
на паричното обезщетение за бремен-
ност и раждане - 410 дни; и размерът на 
обезщетението за отглеждане на дете до 
двегодишна възраст - 380 лв.;

- и през 2020 г. продължава да дейст-
ва въведената през 2017 г. възможност 
за майките (осиновителките), които имат 
право да ползват отпуска при бременност 
и раждане до навършване на едногодиш-
на възраст на детето, но не го използват, 
да се върнат на работа и да получават 
обезщетение от ДОО в размер 50 на сто 
от полагащото им се обезщетение при 
бременност и раждане;

- запазва се режимът на изплащане на 
паричните обезщетения за временна не-
работоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от 
КСО - първите три работни дни от времен-
ната неработоспособност се изплащат от 
осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване 
на неработоспособността - от ДОО;

- запазва се периодът, доходът за който 
се взема предвид при изчисляване раз-
мерите на краткосрочните обезщетения 
при временна неработоспособност - 18 
календарни месеца, а при бременност и 
раждане, и безработица - 24 месеца;

- запазва се размерът на еднократната по-
мощ при смърт на осигурено лице - 540 лв.

Относно пенсиите:
- определя се следният минимален 

размер на пенсията за осигурителен стаж 
и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за со-
циално осигуряване за 2020 г.: 1. от 1 яну-
ари до 30 юни - 219.43 лв.; 2. от 1 юли до 
31 декември - 250 лв.

Част от направените промени в КСО са 
свързани с изпълнението на стратегията 
за развитие на електронното управление 
в Националния осигурителен институт - 
„е-осигуряване“ 2018-2023, и пътна карта 
за изпълнение на тази стратегия. Изрично 
се регламентира видът на документите, 
които осигурителите следва да съхраня-

ват, с оглед защита на осигурителните 
права на гражданите, срокът за съхране-
ние на тези документи, както и задължи-
телната писмена форма на заявлението 
за предаване на тези документи в НОИ 
при прекратяване дейността на осигури-
телите без правоприемник; изрично се 
регламентира в КСО срокът, в който длъж-
ностното лице по пенсионно осигуряване 
следва да се произнесе по заявлението за 
отпускане/изменение на пенсия/добав-
ка, който до момента е уреден в Наред-
бата за пенсиите и осигурителния стаж 
(НПОС).- изменение в чл. 98, ал. 1 КСО;

а) в т. 1 се създават изречения второ и 
трето: „Разпореждането се издава в срок 
до 4 месеца от подаването на заявление-
то или от получаването на необходимите 
документи и/или данни съгласно предви-
деното в наредбата по чл. 106. В случаите 
на прилагане на международен договор, 
по който Република България е страна, 
или на европейските регламенти за ко-
ординация на системите за социална си-
гурност разпореждането се издава в срок 
до един месец от получаването на всички 
необходими документи и данни”;

б) в т. 2 се създава изречение второ: 
„Разпореждането се издава в срок до 
един месец от получаването на всички 
необходими документи и данни.”

Думите „лична банкова сметка” се за-
менят с „лична платежна сметка, обозна-
чена с Международен номер на банкова 
сметка (International Bank Account Number 
- IBAN), водена от доставчик на платежни 
услуги, лицензиран от Българската на-
родна банка, или от клон на доставчик на 
платежни услуги, осъществяващ дейност 
на територията на страната”. / Текстовете 
на чл. 40, ал.Зи чл. 54ж, ал. 4 от КСО се 
привеждат в съответствие със Закона за 
платежните услуги и платежните системи 
(в сила от 6 март 2018 г.) и издадената на 
основание на този закон Наредба № 3 на 
БНБ от 18 април 2018 г.

Обобщено казано, промените са след-
ните:

1. Увеличава се размерът на минимал-
ната работна заплата за страната (МРЗ) 
на 610 лв. 

2. Запазват се размерите и разпре-
делението на осигурителните вноски за 
фондовете „Пенсии”, „ОЗМ” и „Безрабо-
тица” и здравноосигурителната вноска.

3. Променя се минималният осигурите-
лен доход (МОД) по основни икономиче-
ски дейности и квалификационни групи 
професии. 

4. Увеличава се минималният месечен 

размер на осигурителния доход за само-
осигуряващите се лица на 610 лв.

5. Увеличава се минималният месечен 
размер на осигурителния доход за ре-
гистрираните земеделски стопани и тю-
тюнопроизводители на 420 лв.

6. Запазва се максималният месечен 
размер на осигурителния доход на 3000 
лв.

7. За дните на лицата в неплатен отпуск 
се дължи здравна осигуровка върху 305 
лв.

8. За дните на лицата във временна 
неработоспособност поради болест, бре-
менност и раждане и отглеждане на мал-
ко дете се дължи здравна осигуровка от 
работодателя върху 610 лв.

9. Променят се вноските за фонд „Тру-
дова злополука и професионална болест” 
(ТЗПБ) по групи основни икономически 
дейности, при запазване на минималната 
и максималната граница (0.4 - 1.1 на сто).

10. Запазва се нулева вноска за фонд 
„Гарантирани вземания на работниците и 
служителите” (ГВРС).

11. Минимален дневен размер на 
обезщетението за безработица – 9 лв., а 
максимален размер – 74.29 лв.

12. Размер на обезщетението за от-
глеждане на малко дете от една до двего-
дишна възраст – 380 лв.

13. Размер на еднократната помощ 
при смърт на осигурено лице – 540 лв.

14. Запазва се периодът, от който се 
изчисляват краткосрочните обезщетения 
при: временна неработоспособност – 18 
календарни месеца; безработица – 24 ка-
лендарни месеца; бременност и раждане 
– 24 календарни месеца; трудоустроява-
не поради бременност или кърмене или 
напреднал етап на лечение ин-витро – 24 
календарни месеца.

15. Запазва се периодът на изплащане 
на паричното обезщетение за бремен-
ност и раждане – 410 дни.

16. Запазва се режимът на изплащане 
на паричните обезщетения за временна 
неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 
5 от КСО – първите три работни дни се 
изплащат от осигурителя в размер 70 на 
сто от среднодневното брутно възнаграж-
дение, а от 4-ия ден на настъпване на 
неработоспособността – от ДОО. Право 
на парично обезщетение за безработи-
ца имат лицата, за които са внесени или 
дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица” най-малко 12 месеца през 
последните 18 месеца преди прекратява-
не на осигуряването.

Текста подготви Петра Ганчева 
по данни от НОИ и др.

Промените в Кодекса за социално осигуряване и др. за 2020 година

ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ
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От стр. 1
Спешната медицинска помощ и раждането са един-

ствените медицински услуги за предоставянето на 
които здравноосигурителният статус на пациента 
няма значение. Дори и да не сте заплатили здравните 
си осигуровки, имате право да ви бъде оказана спешна 
медицинска помощ. При необходимост най-близкото 
лечебно заведение за болнична помощ за активно ле-
чение е длъжно да ви окаже спешна медицинска по-
мощ. Болниците нямат право да отказват спешна 
медицинска помощ независимо от осигурителния ви 
статус.

МОГАТ ЛИ ДА СЕ ИСКАТ ПАРИ ЗА ПРЕГЛЕД И ЛЕЧЕНИЕ 
НА СПЕШНИ ПАЦИЕНТИ?

Най-често спешната медицинска помощ се осъществя-
ва от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), 
които изпращат линейка с медицински екип на мястото 
на повикване. Пациентът може да бъде транспортиран 
до самия спешен център или до болница. Ако пациен-
тът реши да не чака линейка и има възможност за по-
бърз личен транспорт, може да отиде на място във всяка 
болница, в която има спешен портал, където лекарите ще 
направят преценка какъв е неговият случай.

В спешните портали на държавните и общински болни-
ци се осъществяват безплатни прегледи и изследвания, 
които трябва да покажат има ли неотложна нужда от 
болнично лечение. Те не се заплащат от пациента дори, 
ако се окаже, че той няма нужда от спешна помощ, а се 
финансират от държавния бюджет чрез Министерство на 
здравеопазването. Ако се налага хоспитализация, лече-
нието на пациента се заплаща по съответната клинична 
пътека. (Важно е да се знае, че към момента спешни пор-
тали с държавно финансиране има само в държавните и 
общински болници). 

Частните болници не разполагат с договори за финан-
сиране от държавата, затова оказването на спешна или 
неотложна помощ в тях на пациенти, които в последствие 
не се хоспитализират, не е безплатна.)

КОЛКО БЪРЗО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ МЕДИЦИНСКА ПО-
МОЩ СПЕШНИЯ ПАЦИЕНТ?

Определянето дали един пациент е спешен, е регла-
ментирано в Наредба № 12 от 20.12.2015 г. на Министер-
ство на здравеопазването. В нея е утвърден медицинския 
стандарт „Спешна медицина”, който е действащ считано 
от 15.01.2016 г. С него е въведен така нареченият „меди-
цински триаж”, който по същността си представлява про-
цес на разпределение (класифициране) на пациентите 
чрез определяне на медицински приоритет в зависимост 
от степента на спешност и необходимите на пациента 
диагностика, лечение или транспорт. Определени са три 
триажни категории спешни пациенти:

1. Критичен спешен пациент (код червено А1), когато 
пациентът е с животозастрашаващи признаци и симпто-
ми вследствие заболяване или увреждане с висока ве-
роятност от летален изход, ако не се предприемат неза-
бавни интервенции за предотвратяване на последваща 
нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/
или неврологичната функция. Спешен пациент, опреде-
лен с тази категория, налага незабавно осигуряване 
на максимална медицинска помощ.

2. Нестабилен/потенциално нестабилен спешен паци-
ент (код жълто В2) или т. нар. „относителна спешност” 
– пациентът е с подозиран риск и потенциална опасност 
за живота, налице са признаци и симптоми вследствие 
заболяване или увреждане, които могат да прогресират 
по тежест и да доведат до усложнения с висока вероят-
ност от настъпване на тежки последствия за жизненова-
жните функции, системи или органи, ако лечението не се 
приложи бързо.

3. Стабилен спешен пациент (код зелено С3) или т. 
нар. „минимална спешност” – при пациента са налични 
признаци и симптоми вследствие заболяване или увреж-
дане с нисък потенциал и риск от настъпване на тежки 
последствия или усложнения и прогрес към по-тежко 
състояние.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ ЛИНЕЙКАТА?
В медицинския стандарт (наречен „спешен първи-

чен транспорт”) детайлно е разработен алгоритъмът на 
транспортиране на спешните пациенти с екип и линейка 
от мястото, където се намира пациента до подходящото 
приемно лечебно заведение за болнична помощ или до 
филиал за спешна медицинска помощ към ЦСМП. 

С медицинския стандарт е въведена и времевата рам-
ка за придвижването на екипа до място на инцидента – 
времето от момента на потвърждението и поема-
нето на възложеното повикване от екипа, до присти-
гането му на мястото на инцидента е в зависимост 
от определената от диспечерския екип триажна ка-
тегория на спешния пациент:

 За код червено А1 - до 8 минути, 

За код жълто В2 - до 20 минути, 
За код зелено С3 - до 120 минути. 
Престоят на мястото на инцидента на спешния екип 

също е нормативно определен - времето от пристигане 
на мястото на инцидента до началото на спешния първи-
чен транспорт е не повече от 10 минути, освен в случите 
на налични обективни пречки и непредвидени обстоя-
телства. Транспортно време от началото на спешния пър-
вичен транспорт до пристигането в приемното лечебно 
заведение за болнична помощ с активно лечение обаче е 
неограничено по медицински стандарт.

В КОЯ БОЛНИЦА ТРЯБВА ДА ЗАКАРА ЛИНЕЙКАТА 
СПЕШНИЯ ПАЦИЕНТ?

Въпреки нагласата и очакванията на пациента и/или 
неговите близки, че спешния екип ще го транспортира до 
най-близката болница, изборът за лечебното заведение 
се прави въз основа на предварително изготвен болничен 
транспортен план и след преценка на следните обстоя-
телства: очакваното транспортно време и маршрут до 
приемното болнично заведение и степента на спешност, 
оценена по медицински триажни критерии. 

Приоритет при избора е настаняването на спешния 
пациент в приемно лечебно заведение, което поддържа 
структура за спешна медицинска помощ, осигуряваща 
най-висока компетентност и възможности за лечение на 
конкретното спешно състояние при пациента при оценен 
транспортен риск в зависимост от прогнозното транс-
портно време. 

Екипът, осъществяващ спешния първичен транспорт, 
може да не спази разписания болничен транспортен 
план и да пропусне настаняване в най-близкото прием-
но лечебно заведение за болнична помощ в случай, че 
състоянието и нуждите на спешния пациент изискват 
настаняване в друго лечебно заведение с по-висока ком-
петентност в условията на съобразен транспортен риск, 
транспортно време.

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването 
от 28.06.2016 г., при осъществяването на първичен спе-
шен транспорт до лечебно заведение за болнична по-
мощ пациентът или неговият законен представител след-
ва да бъде информиран, че ще бъде транспортиран до 
най-близкото лечебно заведение за болнична помощ, в 
което може да му бъде оказана необходимата медицин-
ска помощ в зависимост от неговото състояние и поставе-
ната диагноза. По изключение, спешен пациент може да 
бъде транспортиран без да е информиран за това, когато 
непосредствено е застрашен живота му или физическото 
и/или психичното му състояние, което не позволява той 
да получи тази информация. В случаите, когато лечебното 
заведение за болнична помощ, в което е транспортиран 
пациента, е различно от най-близко лечебно заведение, 
следва спешния екип да аргументира причината за това.

ВАЖНО!

Какво трябва да знаем за спешната помощ?

Проведе се петото издание на база-
ра „Малкото е много“. Едно специално 
събитие, което на 22 и 23 февруари съ-
бра в „Сердика център” 14 социални 
предприятия от България и техните 
продукти с кауза. Базарът всяка година 
среща на едно място хора, които рабо-
тят с кауза, и хора, които ги подкрепят 
в това – подкрепят каузите им, като па-
заруват от продуктите им.

Бижута, вълнени чорапи, значки, мар-
теници, фермерски продукти, тефтери, 
чаши, свещи… На пръв поглед все малки 
неща, в които обаче са вложени много 
време, усилия, учене и имат голяма стой-
ност за хората и организациите, които 
стоят зад тях. Защото всеки закупен про-
дукт с кауза е подкрепа, свързване и обе-
динение около това, че с общи усилия 
можем да бъдем по-добро общество.

Ето кои бяха организациите, участ-
вали в базара тази година: Българска 
фондация „Биоразнообразие”, Българ-
ско дружество за защита на птиците, 
сружение „Идеа”, сдружение „Пара-
лелен свят”, фондация „Конкордия 
България”, фондация „Светът на Ма-
рия”, сдружение „Фабрика за идеи”, 
фондация „Глобална инициатива в 
психиатрията-София”, сдружение „Ка-
ритас-София”, Асоциация на младите 
полярни изследователи, фондация 
„Оренда”, сдружение „Операция Плю-
шено мече”, фондация „Рождество 
Христово”, Център за неформално об-
разование и културна дейност АЛОС. Те 
са граждански организации, които раз-
виват предприемачески модел на ра-
бота и така прилагат различни подходи 
в решаването на социалните пробле-
ми, които имат за своя мисия.  В дей-

ността си някои ангажират пряко хора 
от различни уязвими групи – включват 
ги в производството на различни про-
дукти, а и при продажбата им.

„Малкото в нашата работа е коли-
чеството сувенири, които успяваме да 
произведем. Многото е за хората с ин-
телектуални затруднения – това е сти-
мулираща среда, смисъл и радост от 
техните занимания и удовлетвроение 
от постигнатото” – споделя Соня Джоне-
ва от фондация „Светът на Мария”.

На 22 февруари, по време на база-
ра, се проведе и официалната церемо-
ния по награждаване на победителите 
в конкурса „Най-добър бизнес план на 
НПО” 2020 г. Церемонията започна в 
16.00 ч., а организациите с най-добри 
бизнес планове получиха финансова 
и менторска подкрепа, за да развият 
идеите си за бизнес с мисия.

Базарът „Малкото е много” се 
провежда в рамките на програмата 
„Предприемачество за нестопански 
организации”, която се осъществява 
с подкрепата на фондация „Америка 
за България“ и в партньорство с TELUS 
International Europe, УниКредит Бул-
банк и Аксенчър България.

Български център 
за нестопанско право

ОБЩЕСТВО
„Малкото е много” – базарът за продукти с кауза 

и техните истории, които докосват душите

Не играя на тото. И не търкам та-
лончета. Родителите ми, лека им 
пръст, до последно пускаха фишове в 
тотопункта и за половин век не видях 
нито веднъж да спечелят дори 10 лева 
– живо доказателство на поговорката, 
че надеждата умира последна… Но 
техният пример имаше своя плюс – 
показа ми нагледно как не трябва да 
се прави, защото хвърлените от тях на 
вятъра пари в продължение на толко-
ва години можеха, ако бяха събирани, 
да им донесат така дълго мечтаната 
печалба…

Подобно на родителите ми, хиляди 
българи (ако не и половината народо-
население!) превърнаха търкането на 
билетчета в национален спорт. Ако го 
включеха в някой от международните 
спортни форуми, България щеше да 
вземе всички златни медали. Та как 
иначе – едно нищо и никакво шарено 
хартийче се превърна в символ на на-
деждата за всеки един от тях – да спе-
чели едни пари, да си оправи живота, 
да отиде на почивка, да си купи кола 
или къща, да помогне на децата… 

И изведнъж, ни в клин, ни в ръкав, 
един Валери Симеонов извади пра-
шасващия цели две години проект за 
промени в закона за хазарта, воден 
от дълбоката си загриженост, че той, 
хазартът, рушал народопсихологията 
– хората не искали да се трудят, а да 
търкат билетчета! Къде останаха оне-
зи основни ценности като трудолю-

бие, упоритост, последователност, се 
запитал Симеонов и внесъл проекта в 
Народното събрание…

С две думи, идеята му изглежда 
така: хазартът е „вреден”, защото е 
„болест”, „деморализира нацията” и 
„възпитава българите, че не е нужно 
да се трудят и образоват, а ще печелят, 
търкайки картончета”. Затова със за-
кон нека се отнемат лицензите на час-
тниците и само Българският спортен 
тотализатор да има право на такава 
дейност. Така и постъпленията на то-
тото, и финансирането на българския 
спорт ще се увеличат… Дотук – логич-
но. Но… първо, ако наистина депутати-
те смятаха, че този вид хазарт е толко-
ва вреден, защо въобще допуснаха да 
се разрасне до такива размери и не го 
ограничиха навреме? Защо преди две 
години замразиха и „забравиха” вече 
готовите текстове, които драстично 
ограничаваха продажбата и реклами-
рането на лотарийни билети? И защо 
всъщност не забраниха изцяло хазарта 
или поне тази му форма? Вместо това 
гласуваха да се „деморализира наци-
ята” под друго име и с друг собстве-
ник – държавното тото... Второ – защо 
досега не промениха закона и не по-
вишиха таксите?!? Чакаха няколко 
години, за да се окаже, че държавата 
някак е „пропуснала” да събере едни 
250 милиона... И трето – ако наистина 
смятаха, че с промените в закона за ха-
зарта към спорта и хазната ще потекат 

реки от мед, защо навремето въобще 
допуснаха да се появи конкуренция на 
държавния тотализатор и не го напра-
виха още тогава толкова печеливш?!?

Всички тези „защо” ме карат да си 
мисля, че целта е съвсем друга – от-
немане на бизнеса от един и прехвър-
лянето му на друг, който е скрит под 
шапката на държавата. Някой, който 
още си няма лотария, ще се сдобие 
с такава, като получи пълен контрол 
върху държавния тотализатор.

И още нещо, последно: ако аз, при-
мерно, взимам заплата към 5 бона на 
месец (или приблизително толкова, 
колкото е заплатата на един редо-
ви депутат), не бих си позволила да 
изнаглям дотолкова, че да наричам 
масовия българин, чиито месечни до-
ходи са в пъти по-ниски, „мързелив” и 
„печалбар”. Много ми се иска да си на-
правя един експеримент – да изкарам 
от НС всички депутати и ги изпратя в 
най-безводния и най-бедния регион 
на страната само за месец. Да видя ще 
оживеят ли с минимална работна за-
плата, без лекарства, ток, вода, лукан-
ки и всякакви други благинки, включи-
телно и евтини кюфтета от бюфета…

Петра Ганчева

ЛИЧНИ

Търкането като спорт
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Във Варна

ЗА ЛЮБОВТА, БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ -
ВЕСЕЛИЕТО И СМЕХЪТ ПРОДЪЛЖИХА ДО КЪСНО

За поредна година ръководството на 
районната организация на глухите във 
Варна, заедно с ентусиазирани активи-
сти, сред които Милена Тодорова, Съби-
на Атанасова и Теменужка Стефанова, 
осъществиха провеждането на тради-
ционното честване на деня на любовта 
и виното.

Няма да се впускам в детайлните 
подробности за самата подготовка на 
празника, която включваше пазарува-
нето, приготвянето на вкусните хапки 
и  стилното подреждане на блюдата по 
масите; изрязването на различни по го-
лемина сърчица, с които се закичваха 
всички присъстващи; украсяването на 
самата зала, като на видно централно 
място бе закачен надписът „Свети Ва-
лентин”; предварителният подбор на 
игрите и на музиката, и пр., и пр….

Началото на празника започна още от вратата, където две дами, застанали на входа, 
поздравяваха с „Добре дошли!” всички – малки, големи, млади и възрастни членове, 
като закачваха на гърдите им по едно червено сърчице и така още от входа веселието и 
чудесното настроение се настаниха трайно сред присъстващите. 

Естествено, хапването, съчетано с наздравици за много любов и най-вече – здраве, 
не беше най-важното в този ден – всички, особено децата, с ентусиазъм се включиха в 
забавните игри, последвани от танци и хора.

И, за да е пълно удоволствието от чудесно прекарания ден, накрая вкупом се събрах-
ме за общата снимка. Която ще остане нагледно доказателство за сплотения ни сгово-
рен, изпълнен с незабравими спомени живот в нашия втори дом.

Диян Демиров, председател на РО-Варна

В Русе

„ЦАР НА ЛОЗЯТА”, 
ХУБАВО ВИНО И ТАНЦИ

И тази година членовете на районната орга-
низация на глухите в Русе по традиция се съ-
браха заедно на 14 февруари по случай Трифон 
Зарезан и деня на любовта.

Въпреки че празнувахме в клуба, спазихме 
традицията и избрахме тазгодишния „цар на 
лозята” – Иван Рашков, който получи и венеца 
от лозови пръчки. Извършен бе и ритуалът със 
зарязването на лозята, а накрая се проведе и 
дегустация на домашните вина. Първото място 
спечели виното на Ванушка Славова. 

 Не бе забравен и Денят на влюбе-
ните и любовта – в този ден влюбени-
те си размениха любовни послания 
под формата на валентинки, а пред-
седателят на РО Владимир Владими-
ров поздрави всички присъстващи, 
като им пожела много здраве и да 
се обичат и уважават помежду си, да 
живеят в мир не само през празници-
те, а и през всички дни на годината. 

 Накрая имаше и специален му-
зикален поздрав с песните: „Шам-
панско и сълзи” и „Мария”.  И така, с 
песни и танци, в прекрасно настрое-
ние, прекарахме още една наша не-
забравима вечер. 

Стефка Тончева, координатор 
РО на глухите в Русе

В Хасково

ЕДИН  ПРАЗНИК ЗА ВИНОТО И ЛЮБОВТА

Под надслова „Празник на виното 
и любовта”, членовете на районната 
организация на глухите в Хасково за 
пореден път се събраха в клуба, за да 
отпразнуват двата празника - Деня на 
виното „Трифон Зарезан” и Деня на 
влюбените „Свети Валентин” (по стар 
стил).

Ако има време от годината, което 
да предразполага към проява на неж-
ни чувства или страстни обяснения в 
любов, то това са дните около 14 фев-
руари.

Така беше и при нас. След като всички насядаха около подредените маси с хубави 
мезета, подходящи за виното, председателят на РО г-н Митко Иванов поздрави всички 
с „Добре дошли!”, като пожела благодатна година, за да се роди много грозде и да има 
хубаво вино. На влюбените пък пожела – дали ще са пияни от вино или от любов, да са 
щастливи!

Г-жа Руска Димова, чиято дъщеря по професия е сомелиер (дегустатор и оценител 
на вино), запозна накратко присъстващите с тънкостите на правилното дегустиране на 
виното.

Атмосферата в залата беше задушевна, а настроението на всички се покачи, когато 
избраното 4-членно жури започна дегустацията на десетте вида вина, които бяха доне-
сени от присъстващите.
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След дълго обсъждане прецизното и компетентно жури отсъди първо място за вино-
то на Митко Иванов; второ място за Руска Димова; трето място на Лачо Тенев. И преце-
ни, че трябва да се даде още една – четвърта – утешителна награда за виното на Георги 
Лачев от Харманли.

На всички бяха подарени картички-валентинки с пожелания за любов  за свети Ва-
лентин. 

Веселието продължи до късния следобед с размяна на рецепти и „тайни” умения  
как се прави най-хубавото вино.  И със сладки приказки, разбира се, които толкова ни 
сближават!

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В Шумен

ИМАМЕ НОВА СТАЯ ЗА КУЛТУРА И ОТДИХ В 
РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

На 15 февруари членовете на районната организация на глухите в Шумен за пореден 
път се  събраха заедно в клуба – за да честват празника на виното.

Успоредно с това те станаха свидетели и на официалното откриване на новата стая 
за отдих, чиито ремонт продължи доста дълго време. Откриването стана точно както 
си е традицията – бе срязана лентата пред вратата и гостите бяха посрещнати с огромна 
пита и мед. 

Председателят на РО сряза лентата, а дамите, които посрещнаха  гостите, облечени в 
традиционни български носии, им пожелаваха здраве и късмет.

След откриването всички насядаха край предварително приготвените маси с раз-
лични вкусотии, характерни за Трифон Зарезан, където похапнаха и дълго разговаряха, 
припомняйки си предишните събирания по различни поводи. 

Една част от нашите членове направиха възстановка на зарязването на лозята, които 
след това поляха с вино, както е обичаят. 

Сладката раздумка и веселието продължиха до късния следобед, като накрая обсъж-
дахме къде и как да честваме идващия национален празник Трети март, а също и Деня 
на жената – 8 март.

Мая Саватеева, координатор на РО на глухите в Шумен

В Ямбол и Сливен

ВЕСЕЛИХМЕ СЕ ОТ СЪРЦЕ
На  14 февруари т. г. 18 съюзни 

членове от районната организация 
на глухите в Ямбол  и 11 съюзни 
членове от териториалната органи-
зация на глухите в Сливен отпраз-
нуваха Деня на любовта и виното 
в клубовете на двете организации.

Ръководствата на РО и ТО бяха 
организирали тържествата с голя-
ма любов. 

В уютните и красиви зали с под-
ходяща украса всеки бе посрещнат 
с малък подарък. Настроението 
беше прекрасно. А по-късно с при-
ятелство и уважение празникът 
продължи до късно вечерта на бо-
гата трапеза със забавни игри, том-
бола и много танци.

Бъдете здрави, скъпи приятели! 
Любов, мир и радост да има в се-
мействата ви! 

Нека любовта да прелива от 
сърцата ви и всеки ден я  разда-
вайте на всички около вас!

Живка Димова, координатор 
на РО на глухите в Ямбол

В Търговище 

ПОЖЕЛАХМЕ СИ ЗДРАВЕ И ОБИЧ

Колкото повече зимата си отива, толкова по-хубави празници идват! Много харесва-
ни и обичани от всички са двата празника - Денят на лозята и виното (Трифон Зарезан) 
и Денят на  любовта и влюбените - свети Валентин.

И така на 14 февруари в ресторант „Балканите” ръководството на териториалната 
организация на хората със слухови увреждания в Търговище организира тържество по 
повод на двата празника, за да се повеселят – и заради виното, и заради любовта. Как-
во по-хубаво от това? Единият празник е весел и традиционен, а другият – посветен на 
най-вечното в този свят – любовта. 

Настроението на всички беше приповдигнато, масите бяха отрупани с вкусотии и 
най-различни сладки… Разбира се, имаше и „валентинки” - сърчица с послания, сим-
воли на любовта.

След като заместник председателят г-н Георги Кирилов поздрави всички по повод 
двата празника, тържеството започна. През цялата вечер цареше топла и задушевна 
приятелска атмосфера, изпълнена с много пожелания за здраве и обич. 

Идеята беше в този красив празничен ден да кажем на хората да се обичат. Да го 
правят всеки ден – да даряват любов и да раздават малки изненади и подаръчета на 
любимия човек и на близките си. И винаги да казват, че ги обичат. 

Беше организирано състезание за мис, като на първо място присъстващите избраха 
Антоанета Иванова от София, на второ - Кадрие Мустафова от Търговище, и на трето - 
Веска Христова, също от Търговище. 

Нека във всички наши делници и празници да има искрена обич и топлина между нас!
Диана Савова, орг. секретар на ТО на глухите в Търговище

В Ракитово

ТРАДИЦИЯТА СЕ ПАЗИ
И тази година с голямо желание и до-

бра организация отпразнувахме  Бабин 
ден в нашата териториална организа-
ция на глухите в Ракитово.

В нашия град обичаят се състои в 
това: първо  най-възрастната от нас да 
полее ръцете на всички с вода, която е 
в менче със здравец и босилек. А после 
тази,  на която се подлива, да я дари със 
сапун и кърпа.

Всички  с много веселие и  настроение извършихме ритуала. 
След това се почерпихме с топла питка, сиренце и безалкохолно. 
Това е един чудесен празник, който винаги празнуваме и ще остане незабравим за нас. 

Велка Стоева, орг. секретар на ТО на глухите в Ракитово
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ГЛУХИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

На 14.01.2020 г. всички английски и светов-
ни медии показаха бляскавата церемония в 
Бъкингамския дворец, на която принц Уилям, 
престолонаследникът на Великобритания, с  
жестов  език връчи висшата награда „ЧЛЕН 
НА ОРДЕНА НА БРИТАНСКАТА ИМПЕРИЯ”, НА 
ЖЕСТОВИЯ ПРЕВОДАЧ С УВРЕДЕН СЛУХ АЛЕКС 
ДЮГИД. 

Това е третата най-висока награда, връч-
вана от кралското семейство, след посвеща-
ването в званието „Рицар” и „Носител на ор-
дена за храброст” на британската империя. 

Наградата е признание за неговия изклю-
чителен принос към общността на глухите 
хора във Великобритания и популяризиране 
на британския жестов език в известното  
телевизионно шоу „Coronation street”.

 
За първи път подобна церемония е прове-

дена през 1876 г. по предложение на крали-
ца Виктория. Церемонията се провежда два 
пъти в годината – веднъж, след новогодиш-
ните празници и втори път през юни, око-
ло рождения ден на кралицата. Решението 
кой да бъде удостоен с честта да получи съ-
ответния символ на британската империя се 
взима от специална комисия, която предава 
списъка на избраните личности на премиера 
на Англия. След неговото одобрение списъ-
кът се предава на кралицата, за да даде свое-
то съгласие.

За първи път в списъка на избраните лич-
ности е представител на общността на глухите 
хора. Кой е Алекс Дюгид?

Алекс е роден на 20 септември 1943 г., по 
време на Втората световна война в Южен Ший-
лдс, крайбрежен град в Североизточна Англия в 
семейството на офицер от военноморския флот 
на Великобритания, а майка му работи в мест-
ната шивашка фабрика. На тригодишна възраст, 
Алекс пада фатално на детската площадка, къ-
дето си играел с други деца и счупва челюстните 
си кости. Претърпява няколко сериозни опера-
ции. Въпреки няколкото болници, които семей-
ството посещава, медицинското заключение на 
специалистите е единодушно: „Пълна глухота с 
дясното ухо и около 25% остатъчен слух в лявото 
ухо”. Този инцидент променя драстично живо-
та на Алекс, но той казва за него: „След години 
разбрах, че е за добро.” 

Алекс преминава всички етапи на из-
растване на глухите деца и младежи – образо-
ванието и специализацията си получавa в учи-
лища за глухи. На 16 години започва работа 
като гладач в шивашкия завод, където работи 
и майка му. В завода работят и други глухи 
хора, с които създават своя общност. Успоред-
но с това Алекс учи в колеж, където завършва 
специалността „Електротехника” и по-късно, в 
продължение на 24 години работи като елтех-
ник за 4 различни фирми. 

Постоянният му стремеж да се развива го 
провокира да търси нови предизвикателства 
и нови възможности, с които да бъде полезен 
на своята общност, защото бил сигурен, че ин-
цидентът и настъпилата глухота имат по- дъл-
бок смисъл в живота му. Заминава за Бристол 
и там се записва в университета, където за-
почва да изучава „изкуството” да преподава 
жестов език. Завършва и започва да препода-
ва британски жестов език на чуващи и глухи, 
които искат да работят в тази сфера. Впослед-
ствие получава и правото да бъде един от 

членовете в изпитните комисии, които дават 
дипломи за владеене на различните нива на 
британския жестов език.

За 25 години преподавателска дейност 
Алекс Дюгид е обучил стотици хиляди студен-
ти на жестов език, създал е с образователна 
цел много от така наречените „жестови исто-
рии” (кратки истории от ежедневието, преве-
дени на жестов език), които се използват при 
обучението на деца.

Почти по същото време започва работа и 
в ITV, където Алекс превежда в двете много 
популярни  предавания, така наречени „сапу-
нени опери”. Това е огромно предизвикател-
ство, защото единият сериал – „Coronation 
Street”, чийто първи епизод бил излъчен през 
декември 1960 г., е най-старият и дълъг сериал 

в Обединеното кралство. Сюжетната линия се 
определя от живота на хора от работническата 
класа, живеещи на популярна улица в Манчес-
тър. Подобен е и сериалът „Emmerade”, стар-
тирал през 1972 г. И двата сериала са много 
популярни и гледани в Великобритания. Вече 
22 години Алекс е човекът, който всяка вечер 
е приет с „Добре дошъл!” в домовете на хи-
ляди британци чрез телевизионния екран и 
прави историите от двата сериала достъпни 
за хиляди глухи граждани. 

Алекс е любимец не само на глухите британ-
ци, той се радва на обичта и уважението и на 
чуващите английски зрители.  След церемония-
та по награждаването негови почитатели споде-
лят, че това е заслужено признание за неговата 
всеотдайност и желание да бъде в услуга на глу-
хите хора и не само за тях.

Самият Алекс Дюгид споделя, че това бил 
изключителен момент, който чувства като зна-
чима промяна и ново признание в живота си. 
Това признание го задължава и стимулира да 
продължи своята мисия и да търси нови начини 
и възможности, които да са в услуга на глухите в 
Обединеното кралство.

На 74 години, Алекс Дюгид е вторият 
най-възрастен, работещ в телевизията ITV, но 
не смята да се пенсионира - избира да про-
дължи напред и да бъде полезен на всички по 
най-добрия начин, на който е способен.

В личен план Алекс е щастливо женен вече 
48 години за Джун. Има прекрасно семейство 
и е щастлив с него. Има различни интереси и 
хобита. В свободното си време обича да пъ-
тува, да работи в своята градина, да излиза 
сред природата, да бъде с приятели. И както 
той споделя: „С моята съпруга имаме една и 
съща визия за доброто на глухите хора и пра-
вим с радост всичко, което ни доближава до 
нашата  мечта. Ние сме като всички остана-
ли, ние сме равни и имаме равни права за 
добър живот.”

БЪКИНГАМСКИЯТ ДВОРЕЦ И КРАЛСКАТА ФАМИЛИЯ ОКАЗАХА 
ЧЕСТ И ПРИЗНАНИЕ НА АЛЕКС ДЮГИД – ПОПУЛЯРЕН ЖЕСТОВ 

ПРЕВОДАЧ С УВРЕДЕН СЛУХ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

„Action on hearing loss” – най-голямата неправителствена 
организация във Великобритания за хора с увреден слух

Денят 17 февруари се отбе-
лязва като международен ден на 
спонтанните действия на добро-
та (Random acts of Kindness).Това 
е една от новите инициативи на 
международните организации 
за благотворителност. Практи-
чески, целият месец февруари ми-
нава под знака  на идеята за бла-
готворителност.

Във Великобритания благотво-
рителността и дарителството с 
цел подобряването на живота на 
хора, които се нуждаят от това, 
са много силно развити. Разказва-
ме ви за една от организациите 
във Великобритания, която по-
стига изключителни успехи в тази 
насока.

Организацията „Ac� on on hearing 
loss” (Действие при загуба на слуха) 
е най-голямата и най старата непра-
вителствена организация, работеща 
в подкрепа на хора с загуба на слуха 
във Великобритания. Представител-
ства на организацията има в Англия, 
Шотландия и Уелс, чиито членове и 
тяхната работа обхващат почти ця-
лата територия на Великобритания. 
Създадена е преди повече от 100 
години от банкера Лео Бон, който 
постепенно с възрастта загубва слуха 
си. Лео Бон решава да инвестира го-
ляма част от богатството си в помощ 

на глухи хора и хора загубили слуха 
си в по-късен етап от живота си.

По това време във Великобрит а-
ния е имало немалко общности, ор-
ганизации, училища,  посветени на 
каузата да подобрят образованието и 
живота на хората без слух. Но тяхната 
работа не постигала големи успехи. 
Лео Бон „видял”, необходимостта от 
национална организация, която да 
обхване и координира инициативите 
и дейностите насочени към хората 
без слух. Със създаването на такава 
организация той имал желание да ре-
ализира амбициозни цели: подкрепа 
и грижа за хората с загуба на слуха; 
хората с риск за загуба на слуха да 
бъдат информирани и образовани 
за настъпващите промени в живота 
им, след настъпила  загуба на слуха; 
да повиши информираността на хо-
рата колко изолираща може да бъде 
загубата на слух.

През 1910 г. Мери Харе - учителка-
та на Лео Бон, която го обучавала да  
отчита думите по устните на хората 
с които контактува, му представя ди-
ректора на училището за сляпо-глухи 
във Сток-он- Трент, който е лидер на 
кампания за създаване на по-голя-
ма, национална организация, която 
да работи за доброто и благополучи-
ето на за глухите хора. Въодушевен 
от срещата си със съмишленик, на 11 
юни 1911 г., Лео Бон свиква среща 
на представители на различни малки 
организации в неговия дом и пред-
лага да финансира създаването на 
Национално бюро за промотиране 
и осигуряване на по-добър живот 
и благополучие на глухите хора във 
Великобритания. Предложението 
му се приема с огромен ентусиазъм 
и благодарност и от този момент до 
ден днешен организацията работи 
активно и успешно.

В продължение на повече от 100 
години, помагайки на хора загуби-
ли слуха си, организацията е проме-
нила живота на милиони от начало-
то на нейната дейност.

Организацията постига своите 
успехи благодарение на отличната 
си работа и много добре координи-
рана връзка между работещите в 
нея, хиляди доброволци и дарите-
ли, които са се посветили на мисия-
та да подобряват живота на хората 
без слух. Дейностите им са насоче-
ни към осигуряване на качествено 
образование, повишаване на ин-
формираността и добри практики 
за адаптиране към живота, осигуря-
ване на качествени възможности за 
комуникацията на глухите хора с об-
кръжаващия ги свят. Това включва от 
осигуряване на кохлеарни импланти, 
слухови апарати, нови технологии 
подпомагащи процеса, качествено 
адаптирано образование, социални 
събития и национални кампании (с 
цел включването на глухите хора в 
обществото), осигуряване на работ-
ни места и други дейности, даващи 

възможност за нормален, добър, 
пълноценен живот и благополучие.

Както вече споменах по-горе, 
именно включването на хилядите 
доброволци и дарители осигуря-
ват „мощния пулс” на действията 
и постиженията на организацията. 
В редиците им може да видите до-
броволци и дарители от всякакви 
възрасти и социално положение  в 
обществения живот.

Наличието на обратна връзка от 
глухи хора, които са получили по-
мощ и чийто живот е бил променен, 
както и тяхната благодарност, става 
възможна чрез обществените медии 
и социалните мрежи. Това дава про-
зрачност на дейността на организа-
цията „Ac� on on hearing loss”, което 
ги прави номер едно във Велико-
британия и привлича в редиците им 
все повече членове, доброволци и 
дарители. 

Това което постига организация-
та е уникален жест на проява на до-
брота и те не спират да я предават 
нататък.

Страницата подготви Мария Димитрова
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ГАЛЕРИЯ

На 14.02.2020 в популярния 
столичен клуб „Студио 5” се със-
тоя един интересен и различен 
концерт. Не защото музикантите 
свиреха джаз стил, който е рядък 
по нашите ширини; не и защото 
клубът беше пълен, и всеки праз-
нуваше това, което му е на сър-
це – виното или (по съвременна 
традиция) любовта.

Интересното и различното в 
концерта на старозагорската гру-
па Overground Brass Band беше 
артистичният и ефектен превод 
на живо на жестов език на г-жа 
Силвана Павлова. Момчетата в 
групата са прекрасни музиканти 
от Военния биг бенд и Военния 
духов оркестър към Втора тун-
джанска механизирана бригада. 
Но и са съществена част от про-
екта „Покажи ми музика”, който 
обединява Българската музикал-
на асоциация, Съюза на глухите 
в България и Националната асо-
циация на преводачите на жес-
тов език (НАПЖЕБ) в смела, ино-
вативна и важна за обществото 

ни цел: въвеждането на жестов 
превод на живо в концертния 
живот на страната ни. Така хора-
та с различни степени на увреден 
слух имат достъп до най-новата, 
качествена съвременна българ-
ска музика. Не в специализира-
ни събития. Не. Става въпрос за 
достъп до музикални събития и 
проекти, които са на членовете 
на Българската музикална асо-

циация, и в които хората, полз-
ващи жестов език, и тези, които 
нямат необходимост от подобен 
превод, ще могат заедно да се 
насладят на музиката.

Концертът на 14.02.2020 беше 
трети в проекта „Покажи ми му-
зика”, а момчетата от Стара Заго-
ра бяха първите членове на Бъл-
гарската музикална асоциация, 
които превърнаха свой концерт в 

празник и за общността на хората 
с увреден слух в Града под липи-
те. Това стана на 12.12.2019 в кон-
церта „Една коледна нощ между 
приятели” със специални гости 
АКАГА Брас и с жестов превод на 
живо на г-жа Силвана Павлова и 
г-жа Милена Гъркова-Калинова 
(председател на НАПЖЕБ). Кон-
цертът бе излъчен на живо и в ин-
тернет, пълният запис е достъпен 
на YouTube канала на Българска 
музикална асоциация.

Вторият концерт се състоя на 
20.12.2019 в столичната камер-
на зала „България” – музикална 
коледна приказка за Рождество, 
адаптирана за деца, в която зву-
чаха и любими български детски 
зимни и коледни песни в изпъл-
нение на камерна формация 
„Импресия” – част от Национал-
ния филхармоничен хор „Све-
тослав Обретенов”. Преводът на 
живо бе на  г-жа Милена Гърко-
ва-Калинова.

Подготовката на проекта „По-
кажи ми музика” започна през 

лятото на 2019 г. по инициатива 
на г-н Лъчезар Стоичков. Всъщ-
ност наличието на жестов пре-
вод в концерти е вече добра 
практика в Скандинавия, Южна 
Корея, Япония и Канада, и зако-
нова норма в САЩ.

През 2020 г. очаквайте кон-
цертите с жестов превод на Ми-
лена Славова, АКАГА, Д2, Ревю, 
вокална формация Спектрум, 
хора на Ваня Монева, известен 
и като „Космическите гласове на 
България”, Красимир Аврамов, 
Overground Brass Band със специа-
лен гост Калин Вельов и камер-
ните формации на Националния 
филхармоничен хор „Светослав 
Обретенов” в цялата страна.

Следващият концерт в проекта 
„Виж музиката” е на 20.04.2020 
в камерна зала „България” от 
19.00 ч. – Великденска адапта-
ция за деца на Матеус Пасион от 
Йохан Себастиан Бах.

Кръстина Денчева, 
Българска музикална 

асоциация

„Покажи ми музика”: за любовта към 
музиката и сбъдването на една мечта

За човека, за твореца  с „вълшебен” слухов апарат
Визитка: име - Никола Личков. Професия -  скулптор, работи и в 

областта на монументалната скулптура. От 1989 г. се насочил 
изключително върху малката пластика, извайва мини метални 
фигури. Рожденият му месец е май преди близо осем десетиле-
тия. Рожденото му място е гръцкото село Зърнево. Възпитаник е 
на Националната художествена академия. Над 25 години е препо-
давал по изобразително изкуство. Член е на СБЖ от 1972 г. Живее 
и твори в София. От години Никола възприема света около себе си 
с „вълшебен слухов апарат”, както казва.

Влюбен  е в изкуството 
и в  създаването на мал-

ки пластики. В миниатюрните 
скулптури   запечатва различни 
мигове от живота  на хората, на 
животинския свят. 

Отдавна се познаваме, от 
млади години.  Писала съм за 
него във в. „Тишина” преди дос-
та време. Разглеждала съм и 
ателието му в центъра на София, 
близо до „Витошка”. Мъничко 

е, но пластиките по рафтовете, 
излезли изпод талантливите му 
ръце, му придават вид на огро-
мна-малка галерия. Металните 
фигури на хора с различни про-
фесии, на животни…, на всичко, 
впечатлило твореца, „говорят” 
за всекидневието, за труда, за 
таланта, за животинския свят…

Никола или Кольо, както каз-
ваме приятелите му, често в ми-
слите си „обръща поглед” назад 

в годините, през които е извър-
вял дългия си творчески път. Във 
всяка своя пластика е влагал и 
продължава да влага душа и 
сърце. 

- Знаете ли, на младини чес-
то ходех на изложбите  на ко-
легите и приятелите ми и то 
не само на техните. Винаги 
съм търсел контакт и с дру-
ги творци... А сега - стоя си в 
ателието…

Но, уважаеми читатели, не 
мислете, че стои кротко. Шило 
в торба не стои! Не спира да 
работи, да твори, да извайва  
скулптури. Човек би му завидял 
на младежкия ентусиазъм и на 
хъса, с който изработва миниа-
тюрните фигурки. 

Знам, че скулпторите често 
правят малки предварителни 
творби – макети, които са от 
нетрайни материали, като гипс. 
Така прави и Никола. От любо-
питство, не, от интерес, го попи-
тах, защо скулптурите му са от 
метал, а не от камък, например. 
А какъв е процесът на изработ-
ката им? Отговори ми усмихнат, 
може би заради некомпетент-
ността ми, че е правил и от ка-
мък, но при металните извай-
ването е по-интересно, изисква 

време и по-дълъг процес на из-
работка.

- За да стане фигурката 
като истинска, като жива, 
първата стъпка е  изработ-
ката на глинен модел – с тези 
думи Кольо продължи да ме 
„образова” за пътя на скулп-
турата. - Чрез глината експе-
риментирам, за да се получи 
това, което искам да изразя. 
После идва отливането на мо-
дела с гипс и доизкусуряването 
му. След това го давам на леяр, 
който го отлива с метал при 
необходимите условия, които 
аз нямам… Готовата метална 
отливка коригирам тук-там 
или ретуширам, ако се налага. 
И скулптурата вече може да 
застане пред зрителя…

За секунди спря да говори, 
замисли се и продължи, но с мъ-
ничко тъга в гласа си:

- Знаете ли, останахме мал-
ко, които на тези години про-
дължаваме да сътворяваме 
нeщо…

 Изяви
Много изложби – в Австрия, 

Италия, България; три пъти на 
изложенията „Данте” в Равена; 
съвместни със сина си – худож-
никът график Милен Личков у 
нас, в Никозия и Кипър, и още, 
и още... Творбите му са притежа-
ние на Националната художест-
вена галерия и на галерии в дру-
ги градове на страната ни, както 
и на частни колекционери във 
Великобритания, Франция, Бел-
гия, Германия, Ирландия, САЩ...

Към младите творци
Никола Личков е щастлив, 

че млади хора се насочват към 
скулптурата. Но казва, че те 
трябва да познават труда, да ра-

ботят, да търсят…, да творят. Да 
не забравят думите на извест-
ния френски скулптор Франсоа 
Роден (1840–1917), един от ос-
новоположниците на импресио-
низма в пластичното изкуство: 
„Млади човече, не разчитай 
на вдъхновението, то рядко 
идва!”…

Юбилеи
Тази година семейство Лич-

кови има два юбилея - 80-го-
дишната на скулптора и 
златната сватба на съпрузи-
те – 50 години са заедно  и в 
хубави, и в трудни  моменти. 
Накратко ще отделя заслуже-
ното място на нежната поло-
винка на Кольо, грижовната, 
прекрасната и усмихнатата 
Мария.  Винаги е близо до съ-
пруга си, до сина им Милен. 
Подкрепяла ги и продължава 
да ги подкрепя в начинанията 
им. Първа „се среща” с произ-
веденията на двамата си та-
лантливи творци. „Щастлив 
съм, че я  имам! Тя е стълбът 
в семейството ни!” – казва съ-
пругът й.

Е, читатели, това е, което сът-
ворих - репортаж или очерк, 
както искате го възприемете.  
Вложих емоция, която не ми 
липсва, защото и аз като скулп-
тора се върнах в спомените си 
години назад. И друго. Към та-
лантливите хора човек не може 
да остане безразличен и паси-
вен, особено ако са част от едно 
прекрасно семейство.

Завършвам с пожелания за 
здраве и щастливи мигове - на 
Никола Личков, на семейство 
Личкови.

Мария Михайлова
Снимки – личен архив

Никола в ателието си

Скулптурата – „Пианистката”

Скулптурата „Пастирът”

Глинен модел
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Отговор от бр. 3/2020 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

Водоравно: 1. Повест от Василий Биков. 6. Подвижни части, прикрепени към задната 
част на крилата на самолета. 8. В средновековна България – лица, които командват 
военни отряди. 10. Виден деятел на футбола във Франция и света (1873-1056). 11. По-
демна машина. 12. Минерал, удобен за керамични изделия. 14. Немски писател (1879-
1955) - „Буденброкови”. 16. Изкуствен международен език. 18. Древногръцки философ 
(384-322 пр. н. е.). 21. Първата жена-летец в нашата гражданска авиация. 26. Мъжка 
рожба. 27. Разказ от Елин Пелин. 28. Име от епохата на турското робство на днешното 
с. Плиска, Шуменска област. 31. Френски филмов режисьор – „Войната свърши”. 33. 
Бог на войната в гръцката митология. 35. Учение за основните елементи на мисленето, 
развито от Аристотел. 37. Съзвучие, еднаквост на звуковете. 38. Островът на Одисей.
Отвесно: 1. Мрежа за ловене на паламуд (мн. ч.). 2. Машинен шев. 3. Род папагали. 
4. Семейство хищни бозайници. 5. Разновидност на фелдшпата, силикат от алуминия 
и калция. 6. Иглолистни дървета от сем. борови. 7. Героиня на Шекспир от трагедията 
„Антоний и Клеопатра”. 8. Наша филма за парфюмерийни и козметични артикули. 9. 
Безцветно кристално вещество с неприятна миризма.13. Извънсистемна единица за 
количество информация.15. Монголски скотовъдци. 17. Голямо гърне с две дръжки. 
19. Висок служебен чин. 20. Град в Дания. 21. Вид градинско цвете. 22. Тропически рас-
тения с вкусни плодове. 23. Марка немски мотоциклети. 24. Малък духов музикален 
инструмент, обикновено от глина. 25. Героиня на Луис Карол. 29. Вид игра на карти. 30. 
Наш исторически град. 32. Пиеса от Никола Атанасов. 34. При пиене от чаша – изпиване 
наведнъж до дъно. 36. Героиня на Вики Баум.

Съставил: Иван Манчев

Всеки август Клепетан е принуден да остави 
своята Малена и да прелети 13 500 км. до Южна 
Африка. И всеки март се завръща при нея… За-
щото Малена вече не може да лети – преди 22 
години ловец прострелял крилото й… Бившият 
портиер на селското училище в Бродски Варош 
(източна Хърватия) Степан Вокич приютява Ма-
лена, лекува крилото й, храни я и се грижи за 
нея.

Птиците построили гнездото си на неговия 
покрив. Степан ги кръщава Клепетан и Малена. 
Двойката щъркели всяка година отглежда потом-
ство. Клепетан научава малките да летят, преди 
наесен всички да потеглят към Южна Африка. И 
така вече 19 години…

„Когато една година Клепетан закъсня с цели 
8 дни и вече бях изгубил надежда, че ще прис-
тигне, изведнъж Малена затрака с клюна си. И 
тогава го видях как отива право към кофата с 
риба, която само той знае къде е”, разказва Сте-
пан. „И понеже кофата беше празна, Клепетан 
отиде в гнездото при Малена, докато я напълня 
с храна. Все пак, той бе прелетял хиляди кило-
метри и бе уморен и гладен. Но се върна – за 
поредна година!”

Щом снесе яйцата, Малена започва се грижи 
за тях, а Клепетан й носи клони, като ги полага 
внимателно, за да й е удобно. Често пъти два-
мата се редуват при мътенето на рожбите. Ми-
налата година Малена снесла цели седем яйца, 
но се излюпили пет, едно умира от настинка и в 
крайна сметка четири от рожбите им, заедно с 
Клепетан, отлетели за топлия юг. През последни-
те години Малена и Клепетан са отгледали общо 
58 щъркелчета…

И нито времето, нито разстоянията, бурите и 
изпитанията, през които минава Клепетан при 
всяко отиване и връщане, не можаха да разрушат 
безпределната любов и вярност между двамата...

Превод Петра Ганчева

РАЗКАЗ

За любовта без думи

Тази чудотворна смес от древ-
ни времена все още е актуална 
и притежава антибактериални, 
антивирусни и противогъбични 
свойства. Съставките, необходим 
за приготвянето на тази чудодей-

ЗДРАВЕ

Естествен антибиотик – унищожете 
всички инфекции в тялото

на смес – естествен антибиотик, са 
леснодостъпни и могат да бъдат 
закупени от местния пазар или су-
пермаркет.

Необходими съставки: 700 мл. 
домашен ябълков оцет; ¼ настърган 
корен от джинджифил; ¼ чаша на-
стърган чесън; ¼ чаша настърган лук; 
2 големи лъжици настърган хрян; 2 
големи лъжици куркума на прах.

Приготвяне: процедурата е 
много проста. Всички продукти 
трябват да бъдат старателно изми-

ти и почистени или обелени. След 
това ги настържете или смелете. 
Сложете ги в голям стъклен буркан, 
разбъркайте и смесете с ябълковия 
оцет. Затворете буркана и го оста-
вете да престои две седмици на 
тъмно и прохладно място. Разбър-
кайте от време на време.

Употреба: 1 с. л. от сместа се кон-
сумира всеки ден, а ако сте болни – 
по 2 с. л. - сутрин една и вечер една.

От интернет: 
Галина Генчева


