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Приети са промени в 
Закона за здравето

България прекара точно 
два месеца в условията на из-
вънредно положение  в опит 
да ограничи максимално зара-
зата от COVID-19, което зна-
чително промени ритъма на 
социалния и икономическия жи-
вот в страната.

За това време българското 
общество премина през някол-
ко фази. Първоначално дойде 
паниката и презапасяването с 
храна и стоки от първа необ-
ходимост, предпазните маски 
бяха дефицит, а дезинфектант за 
ръце се намираше изключител-
но трудно.

С набелязването на първите 
мерки от страна на институциите 
обстановката се нормализира. 
В столицата и големите градове 
започна усилена дезинфекция 
на обществени места и сгради, а 

театри, кина, спортни зали и пар-
кове затвориха врати за посети-
тели. Въпреки че броят на забо-
лелите ежедневно нарастваше, 
страната ни се нареди на едни от 
челните на позитивната статис-

тика в Европа и запази едни от 
най-ниските нива на заболевае-
мост и смъртност.

Брифингът на Националният 
оперативен щаб, начело с ген. 
проф. д-р Венцислав Мутафчий-

ски, който всяка сутрин даваше 
обобщена информация за ситу-
ацията у нас, се превърна в едно 
от най-гледаните събития за деня.

За два месеца се случиха много 
неща – парламентът одобри соле-
ни глоби за нарушаване на каран-
тината и противоепидемичните 
мерки, на входовете и изходите 
на областните градове МВР изгра-
ди контролни пунктове, а няколко 
населени места бяха поставени 
под пълна карантина.

Със затоплянето на време-
то започна и разхлабването на 
мерките, които отпадаха една 
по една, а страната ни започна 
да се завръща към нормалния си 
ритъм на живот. Отвориха пар-
ковете, позволиха разходките в 
планината, а летните градини и 
терасите на заведенията отно-
во заработиха. При определени 

условия вече ще могат да функ-
ционират кината и театрите.

Врати за посетители, но при 
определени условия, ще отворят 
още хотелите и местата за наста-
няване.

Част от мерките обаче ще ос-
танат в сила и след изтичането 
на срока на извънредното поло-
жение. На този етап например 
продължава да е задължително 
носенето на предпазни маски 
на закрити обществена места и 
в градския транспорт.

Депутатите вече приеха на 12 
май на второ четене промените 
в Закона за здравето, които да-
ват възможност на Министерски 
съвет да обявява извънредна 
епидемиологична обстановка, 
по предложение на здравния 
министър.

Продължава на стр. 3

Министър-председателят Бойко Борисов и чле-
новете на Министерския съвет проведоха чрез 
видеоконферентна връзка извънредно правител-
ствено заседание. Прието беше решение за обя-
вяване на извънредна епидемична обстановка, 
считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Във връзка с обявената извънредна епидемична 

обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона 
за здравето, министърът на здравеопазването из-
даде заповеди на 14 май, с които въвежда конкрет-
ни противоепидемични мерки на територията на 
страната, считано от 14 май до 14 юни тази година. 
С друга заповед на здравния министър се урежда 
задължителната изолация на потвърдените случаи 
на COVID-19, карантината на контактните лица, ме-
дицинското наблюдение и т. н.

С отделна заповед се въвежда временната за-
брана за влизане на територията на Република 
България, като детайлно са описани изключенията.

Четвърта заповед определя кои обекти продъл-
жават да работят и кои остават затворени.

Както стана ясно, правилата остават такива, ка-
квито са и в момента.

Всички заповеди са публикувани в сайта на ми-
нистерството, който желае, може да се запознае 
подробно с тях.

Скъпи приятели, читатели и 
верни привърженици на един-
ствения и уникален вестник „Ти-
шина”, който на 16 януари в тази 
паметна година навърши своите 
достолепни 63 години, 

С тези редове искаме да ви 
благодарим, че останахте с нас и 
до нас в това толкова трудно за 
всички ни премеждие – панде-
мията с COVID-19. 

Още повече, че и вие, както 
и ние, екипът-създател на този 
вестник, предназначен само 
и единствено за вас – глухи, 
тежкочуващи, слабочуващи и 
с частично увреден слух, през 
периода на извънредното поло-

жение на страната, бяхме лише-
ни от най-важното за всички ни 
– живия човешки контакт, чрез 
който се чувствахме част от ог-
ромното цяло - глухата общност 
на Съюза на глухите в Бълга-
рия…Но ние не спряхме. В нито 
един момент дори не си и по-
мислихме, че можем да спрем 
да ви информираме за нещата, 
които се случваха. Това е съдба-
та ни – на журналистите, който 
винаги са на първта линия!

Четете на стр.7
споделеното от 

дългогодишния редактор  
Петра Ганчева 

За всички притежатели на членска карта към 
Съюза на глухите в България 

фирма “Динамед плюс” ЕООД 
предлага атрактивни отстъпки от цените 
на очила, слухови апарати и аксесоари. 

Заповядайте в нашите магазини и се възползвайте от 
-30% отстъпка при покупка на слухови апарати, 

отливки и батерии
-40% отстъпка при покупка на слънчеви 

и диоптрични очила!

СЛЕД КАТО ОТПАДНА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

ЛИЧНАТА ХИГИЕНА Е НАЙ-ВАЖНА ЗА 
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАРАЗАТА

С решение на Министерския съвет:
Обявена е извънредна епидемична 

обстановка от 14 май до 14 юни

 „Тишина”, екипът и 
читателите

След отпадането на извънредното положение,  
всички ние, зажаднели за слънце и въздух, излязо-
хме навън за да подишаме  свободно  в парка, или 
пък да  се видим за по едно кафе  с приятели. И  
може би от щастие позабравихме за коронавируса. 
Извадихме го от главата си, защото така ни прече-
ше... С някаква  надежда – вече да го няма, с такава 
надежда, че слънцето ще го убие, за да бъдем отно-
во същите в красивата пролет.

А дано, ама надали – казват вирусолозите. Дори 
предупреждават, че ще трябва да свикнем да живе-
ем с него -  с вируса, който засега убива. 

 Никой не знае какво означава това. Може би е 
надеждата, че ще ни отмине точно нас. Иначе, как 
се свиква с болест? Никой няма да свикне с болестта. 
Но, за да я няма, всеки един – ама всеки един пер-
сонално, трябва да си наложи отново строги мерки, 
за да се предпази. Не само себе си (ако лично не се 

е прежалил). Но повече  близките си, които могат да 
пострадат. И без които никой не може.

Днес ще ви припомним изключително важните 
съвети на учени и специалисти, които трябва задъл-
жително да помним и сега,  в слънчевите дни, които 
отвориха душата ни, а и по-нататък.

Ще припомним също и местата, където трябва да 
сте най-внимателни, за да не се заразите.

Четете на стр. 4

Оптика и слухопротезен център в сградата на СГБ 
ул. „Денкоглу“ 12-14, партер, 

тел: 02/9801723, 0886 709 239; email: denkoglu@dynamed.bg
Слухопротезен център бул. Тотлебен 31, 

тел: 02/9549264, 0882 403 854; email: ha@dynamed.bg
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Над 500 души са 
излекуваните от COVID-19 у нас

Досега са направени 63319 теста и са установени нови 
38 души, заразени с COVID-19 у нас, от които 12 са в 
болница. 2138 е общият брой на заразените в страната до 
15 май включително, съобщиха от Националния операти-
вен щаб. Седем от новите случаи са в София, в Благоев-
град са 10 - всички те са от обособено огнище, което вече 
е локализирано и са предприети мерки от РЗИ. В Ямбол 
има 6 нови случая, Разград - 5. Видин - 2, Кюстендил - 2. 
А в Сливен, Смолян, Велико Търново, Перник, Русе и Пле-
вен има по един нов случай. Сред новозаразените има 
5-годишно дете в област Кюстендил. Още две медицин-
ски лица са заразени с опасния вирус.

За денонощието са излекувани 24 души, а 545 вече са 
с отрицателни PCR-и. Новите оздравели са 23-ма в София 
и един в Бургас.

През изминалото денонощие са констатирани 3 смърт-
ни случая.

В болници пациенти с потвърдена коронавирусна ин-
фекция са 321, от тях 49 са в интензивни отделения.

Над 4 милиона 
са заразени по света

Вече са налице 4 024 737 случаи на коронавирус в 195 
страни по света, а смъртните случаи са 279 313. Този брой 
регистрирани случаи обаче отразява само част от реал-
ния брой инфекции, тъй като в голям брой държави се 
тестват само случаи, изискващи болнично лечение. Сред 
тези случаи днес най-малко 1 375 854 са считани за из-
лекувани. Страните с най-много смъртни случаи са САЩ, 
Бразилия и Великобритания. Следват ги Италия с 30 395 
смъртни случая от 218 268 заболели, Испания с 26 478 
смъртни случая от 223 578 и Франция с 26 313 смъртни 
случая от 176 782 заразени и Белгия, която отчита най-го-
лям брой смъртни случаи в сравнение с населението си 
- 74 смъртни случая на 100 000 жители. 

Европа е най-тежко засегнатият континент с 1 708 648 
случая и 155 074 души, които са починали от COVID-19. 

В Китай според университета „Джонс Хопкинс” общо 
заразените са 83 990, оздравелите са 79 127, а смъртните 
случаи - 4 637. В Русия потвърдените случаи станаха 198 
676, от които 31 916 оздравели и 1 827 смъртни. Прези-
дентът на страната Владимир Путин обяви удължаването 
на режима за неработни дни със запазване на заплатите 
до 11 май. 

Премиерът: 
при над 100 души 
с коронавирус на ден, 
отново затягаме мерките

„Всичко зависи от нас – от нашата дисциплина, да па-
зим дистанция, особено на местата, където по един или 
друг начин се събират хора.” Това заяви българският пре-
миер Бойко Борисов на извънреден брифинг. Припомня-
ме, че за момента няма нито едно денонощие в България 
с над 70 официално заразени. Какво направиха Гърция, Ру-
сия – затвориха абсолютно всичко, всички вкъщи. Пускаш 
SMS и чакаш да ти разрешат – като ти разрешат, отиваш 
до магазина, купуваш, връщаш се и пускаш SMS”, допълни 
министър-председателят. „Представяте ли си на българи-
те да ви бяхме забранили и със SMS да излизаш – убеден 
съм, че няма сила някой това да го направи”, продължи 
с обясненията Борисов и с молбите да се пазим: „Днеска 
като гледах на „Витошка” кадрите – това ако е карантина... 
Вие си бяхте разхлабени от първия ден”, увери премиерът, 
като каза, че строителство, магазини, банки, застраховате-
ли, фирми, офиси са останали отворени в България и са 
работели. „Това, което обявяват в другите държави с такъв 
апломб – вие отдавна сте разпуснати. Ако се пазим като 
нация, ще продължим да разхлабваме. Ако не, лекарство-
то го знаем – затваряне, затваряне и блокада. Искаме ли го 
това - не го искаме”, подчерта лидерът на ГЕРБ. И призна, 
че внимателно наблюдава Германия и каквото направят 
там, ние следваме. „Не знаем какво идва”, подчерта той  
и даде пример с Германия: „Леко, леко отхлабваме, със 
страх и веднага го спираме (ако се налага)”. 

Борисов посочи, че тъй като извънредното положение 
изтича на 13 май, това означава, че всичко, обвързано с 
него, трябва да се прекрати. Затова ще има нов закон, в 

който ще се включат всички права, сега записани в закона 
за извънредното положение, а ограниченията ще останат 
в заповеди на здравния министър или като препоръки на 
щаба и в Закона за здравето.

От 1 май е отменено задължителното носене на мас-
ки на открити обществени места със заповед на здрав-
ния министър Кирил Ананиев. 

Обучението на водачи за всички видове транспорт да 
започне от 4 май. След разговор с Борисов инструкторите 
са поели ангажимент курсовете да минават с поставени 
маски, да се дезинфекцират автомобилите, а теоретич-
ната подготовка и изпитите да минават онлайн или при 
спазване на дистанция в зали.

Индивидуални спортове – разрешени са тенис, тичане 
на стадионите, в парка, плуване в басейни, но не и състе-
зания. 

Те могат да се прилагат при спазване на дистанция и 
конкретно хигиената в съблекалните на басейните и де-
зинфекция на пространствата около тях. 

Терасите на заведенията и масите на открито са поз-
волени, след проверка и одобрение на мерките за хигие-
ната и дистанция от страна на РЗИ и агенцията по храните 
да отворят. 

Отпаднаха КПП-та в покрайнините на градовете – за-
граждения при нужда ще се поставят на отделни улици, 
квартали или махали. Това ще спести работа на 11 500 
полицаи в цялата страна по изчисление на премиера.

За детските градини и яслите окончателното решение 
ще бъде ясно след 2 седмици. Причината е, че децата 
може да пренесат заразата върху персонала и близките си, 
макар те самите да са в относителна безопасност. „Кунчев и 
Кантарджиев считат, че можем да ги пуснем. Защо? Защото 
децата, няма проблеми с тях, но първо ще поставим на риск 
учителите и лелките, които работят там. 1 дете да има на 20, 
след няколко дена всичките ще носят вируса. Тогава вече ще 
имаме епидемия, според генерала, аз му вярвам и затова 
не се съгласих за детските градини и яслите с мнението на 
всички останали. Много са финансовите аргументи за рабо-
тата на яслите и детските градини.Тогава много майки и ро-
дители могат да отидат на работа. Две седмици задържане 
на този процес е към 50 млн. лв. Трябва да решим какво да 
изплащаме. Това са вашите, нашите пари, но още от пър-
вия ден сме казали, че здравето и да запазим капацитета на 
болниците да го укрепим максимално, е водещата цел, за-
това оставихме да видим как ще вървят тези мерки”, заяви 
Бойко Борисов, като посочи, че Мутафчийски не е съгласен с 
промяната на това ограничение. Ще се наблюдава какви са 
последствията от отварянето на детските градини в няколко 
държави и после ще се обмисли евентуална промяна и в 
България. Самият Мутафчийски обяви, че когато има доста-
тъчно натрупани данни от това разхлабване по света, ще се 
прецени какво да се прави в България.

Отварят се музеите,
галериите и библиотеките

От 11  май със заповед на министъра на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев се разрешават посещения на музеи 
на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, 
при спазване на изискването за социална дистанция и на 
всички противоепидемични мерки.

Заповедта позволява и провеждането на културни съ-
бития – концерти и други сценични прояви, на сцени на 
открито, с допустима заетост на местата до 30% от макси-
малния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани 
социалната дистанция и въведените противоепидемич-
ни мерки. Допускат се и посещения на кина, като допус-
тимата заетост на местата също е до 30% от максималния 
капацитет.

Удвояване на неплатения 
отпуск, считан за трудов стаж

Удвояване на неплатения отпуск, считан за осигурите-
лен стаж, до 60 дни годишно, е една от мерките, които 
са прибавени към промените в закона за здравето на 12 
май. Социалният министър Деница Сачева обяви още, че 
самотни родители, изгубили работата си след 13 март т. 
г., ще имат право на еднократна помощ от 375 лева на 
дете. Помощта ще може да се получават и родители на 
деца до 14 години. Безработните в страната са се увели-
чили с 91 000 души за един месец, заяви Сачева и уточ-
ни, че в първите седмици на извънредното положение 
са се регистрирали до 9000 безработни на ден, но от 
две седмици броят им е спаднал до под хиляда дневно. 
„Общо регистрираните безработни са 291 хиляди. Без 
възможност за обезщетения са около 12 хиляди към този 
момент. Това са хора без трудови договори, на различен 
процент, в ресторанти и прочие. За хората от сферата на 
изкуството и културата има отделна мярка за отпускане 
на три минимални заплати”, каза още тя.

Отпускат се от 3 до 10 хиляди лева на микро и малките 
предприятия, заяви социалният министър Деница Сачева. 
„Ако един салон е фалирал, собственикът може да взема 
заем или да кандидатства по новата програма, която може 
би ще бъде одобрена в днешния ден на Министерски съ-
вет”, обясни Сачева. „Това са грантови схеми за директна 
подкрепа и не трябва да се връщат. Ще се подава деклара-
ция. Цялата схема е построена на базата на доверие към 
хората, които кандидатстват. Разбира се, че ще има и про-
верки на декларираните данни”, добави социалният ми-

нистър. „Мярката 60/40 обхваща хора от сферата на тури-
зма и хотелиерството. 42,6% от всички одобрени са от този 
сектор. Към този момент 7 130 души в областта на ресто-
рантьорството и хотелиерството са запазили своята работа 
благодарение на мярката. Възможно е да имат спестени 
средства или да са взели кредити. Част от хотелите и ресто-
рантите се занимават с ремонтни дейности и се подготвят 
активно за сезона”, добави Сачева.

Връщането в офисите се 
отлага засега - препоръките 
за работа в извънредната 
обстановка

Препоръката към работодателите за въвеждане на дис-
танционна работа, която бе издадена за времето на из-
вънредното положение в страната, остава и след замяната 
му с „извънредна епидемична обстановка”, която засега е 
в сила до 14 юни. Със заповед на здравния министър се 
указва всички работодатели, според спецификата и въз-
можностите на конкретната трудова дейност, да организи-
рат дистанционна форма на труд за служителите си.

Държавата и работодателските организации досега не 
са предоставяли данни каква част от бизнеса е минал в 
„дистанционен” режим на работа. 

Здравният министър дава конкретни правила за проти-
воепидемични мерки и организация на работния процес 
в случаите, когато дистанционната работа е невъзможна. 
Те включват: дезинфекция (конкретен алгоритъм е посо-
чен по-долу); недопускане до работните помещения на 
хора с прояви на остри респираторни болести (повише-
на температура, кашлица, хрема и други); инструктаж на 
персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване 
на сапун и вода и дезинфектант; създаване на организа-
ция, която да осигури физическа дистанция между хора-
та най-малко от 1.5 м.; осигуряване на лични предпазни 
средства на персонала в зависимост от спецификата на 
работа и оценката на риска на работното място (защитна 
маска за лице, шлем, ръкавици и др.). 

„Ако работата изисква обслужване на клиенти на раз-
стояние по-малко от 1.5 метра, е задължително използ-
ването на защитна маска за лице или предпазен шлем”, 
се казва в заповедта. Има обаче и изключение – когато са 
осигурени механични прегради от стъкло или друг про-
зрачен материал, който позволява влажно почистване 
или дезинфекция.

Носенето на предпазни маски или шалове на закри-
тите обществени места остава задължително. Остава и 
изискването всички хора, освен ако не са от едно семей-
ство, да спазват дистанция от най-малко 1.5 метра на от-
критите обществени места, включително паркове, улици 
и автобусни спирки.

Към заповедта са приложени и конкретни инструкции 
за носенето на предпазни маски, за миенето и дезинфек-
цията на ръцете и за избора на дезинфектантите и по-
чистването на повърхностите.

Работодателите следва да определят критични точки, 
които подлежат на дезинфекция. Това са всички повърх-
ности, свързани с поток от хора и с често докосване, на-
пример бюра, дръжки на врати, прозорци, ключове за 
осветление, бутони на асансьори, банкомати, парапети, 
стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоа-
летни чинии, мивки и т. н. Те трябва да бъдат дезинфек-
тирани всекидневно. „При наличие на потвърден случай 
на COVID-19 в обекта/офиса се извършват почистване и 
дезинфекция на повърхности, влезли в контакт със забо-
лялото лице, работното помещение, общите части”, гласи 
заповедта. Посочва се, че може да бъдат използвани както 
готови дезинфектанти, така и концентрати и се отправят 
препоръки за употребата им според повърхностите. За 
малките повърхности се препоръчва използване на готови 
дезинфектанти под формата на спрей, с които да се пръска 
директно или да се обтрива с предварително напоена кър-
па или тампон. За големи повърхности като стени, подове 
и работни плотове се допуска използването на концентра-
ти, от които се прави разтвор съгласно указанията на про-
изводителя. Посочва се, че следва стриктно да се спазват 
изискванията на производителя за проветряване, послед-
ващо забърсване или изплакване на повърхностите и др. 
„Може да се използват като допълнение към химичните 
методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни 
лампи и др.)”, се казва в инструкциите.
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Управляващият орган на Опе-
ративната програма „Иновации 
и конкурентоспособност” - 2014-
2020 (УО на ОПИК), ще утвърди 
условията за кандидатстване 
и изпълнение по процедура за 
подбор на проекти „Подкрепа 
на микро- и малки предприятия 
за преодоляване на икономиче-
ските последствия от пандеми-
ята COVID-19” след получаване 
на решение от Европейската ко-
мисия за съответствие на проце-
дурата с правилата за държавни 
помощи. Това съобщиха от опе-
ративната програма на интернет 
страницата си.

Поради високия обществен 
интерес, преди утвърждаване на 

пакета с документи за кандидат-
стване и официалното обявяване 
на процедурата, заинтересова-
ните страни могат да се запозна-
ят предварително с изискванията 
по процедурата чрез страницата 
на програмата.

Проектни предложения ще 
могат да се подават през инфор-
мационната система ИСУН 2020 
след официалното публикуване 
на утвърдения пакет документи 
и обявяването на процедурата в 
максимално кратки срокове.

Въпроси, свързани с основни-
те параметри и допустимостта 
по процедурата могат да бъдат 
задавани по електронна поща: 
priemna@mi.government.bg.

При технически въпроси и за-
труднения, свързани с функцио-
нирането на ИСУН 2020, може 
да се потърси консултация от 
звеното за помощ на потребите-
лите на системата, функциони-
ращо в рамките на дирекцията 
„Централно координационно 

звено” към администрацията на 
Министерския съвет, на елек-
тронна поща: support2020@

government.bg или през форма-
та за обратна връзка на адрес: 
https://eumis2020.government.

bg/bg/s/Feedback/Index.
Публикацията е от сайта 

на МС, секция „Новини”

От стр. 1

Глобите за нарушаване на 
противоепидемичните мерки 
и за неспазване на карантината 
ще останат непроменени и след 
края на извънредното положе-
ние на 13 май 2020 г., решиха 
още депутатите. С глоба от 300 
до 1000 лева ще се наказват на-
рушителите, които не спазват 
въведените противоепидемични 
мерки. При повторно наруше-
ние глобата ще е от 1000 до 2000 
лева. Лице, болно от заразна 
болест, както и заразоносител, 
което откаже или не изпълнява 
задължителната изолация и/или 
лечение, ще се наказва с глоба 
в размер на 5000 лв. Контактно 
лице на болен от заразна болест, 
както и лице, което е влязло на 
територията на страната от дру-
ги държави, което откаже или 
не изпълнява задължителната 
карантина, ще се наказва с глоба 
в размер на 5000 лв., регламен-
тират измененията.

С промените повечето от со-
циално-икономическите мерки, 
въведени при извънредното по-
ложение, се удължават с до два 
месеца. 

Сметките за електричество 
ще трябва да се плащат в нор-
малния 10-дневен срок след 
отпадането на извънредното 
положение на 13 май, решиха 
депутатите от правната комисия 
на парламента при приемането 
на второ четене на поправките в 
Закона за извънредното положе-
ние, който се гласува на 12 май в 
пленарната зала. Той вече включ-
ва и мерки за преодоляване на 
последствията.

До 13 юли обаче ще е невъз-
можно налагането на запори 
върху заплати, пенсии и банко-
ви сметки на граждани. От въз-

брани ще са защитени и парите 
на лечебните заведения.

Още два месеца няма да има 
и наказателни лихви за длъжни-
ците на т. нар. фирми за бързи 
кредити или хора, чиито дълго-
ве са прехвърлени на колекто-
ри. Облекчението обаче няма 
да важи за банките и техните дъ-
щерни фирми. За банковите кре-
дити пък е в сила възможността 
за договаряне и разсрочване на 
задълженията до края на година-
та според приетия от БНБ мора-
ториум.

В следващите 6 месеца не мо-
гат да се запорират сметки на 
общини, а до 13 юли се спират 
всички търгове на съдебни из-
пълнители. С още два месеца се 
удължава и възможността общи-
ните да освобождават от наем 
бизнеси, които са пострадали в 
коронакризата. 

До 30 септември социални 
помощи ще се дават, без да е 

задължително децата да посеща-
ват училище или детска градина. 
Вече няма да се иска и бележка 
за направени имунизации, за да 
се вземе помощта за отглежда-
не на дете до 1 г. Срокът на тези 
месечни семейни помощи, който 
изтича в периода от 1 февруари 
до 31 май, се удължава служеб-
но до 30 юни. Служебно до 31 де-
кември се удължават и сроковете 
за изплащане на еднократните 
помощи за бременност, ражда-
не, осиновяване, първокласници 
и др., които изтичат след 1 март 
т. г. 

Същата дата ще важи и за сро-
ковете на валидност на издаде-
ните заповеди за настаняване в 
специализирани институции и 
социални услуги. До 31 август не 
могат да се закриват социални 
домове, пак до тази дата не се 
плаща и такса за ползването им, 
решиха още в правната комисия 
на НС.

С два месеца се удължава и 
решението болниците и здрав-
ното министерство да не спазват 
Закона за обществените поръчки 
при покупка на дезинфектанти, 
медицински изделия, лекарства 
и предпазни средства. Дотогава 
ще продължи да важи забраната 
за износ на лекарства.

До 13 юли се удължават и про-
токолите за лекарства от НЗОК, 
ако срокът им е изтекъл по време 
на извънредното положение. 

Изтеклите решения за ТЕЛК 
ще са валидни до 13 юли, пред-
виждат още текстовете.

Със закона се разписва още, 
че учебната година ще завърши 
онлайн.

Мярката 60/40, при която 
държавата поема 60 на сто от за-
платата на работници в закъсали 
фирми, се удължава до 30 юни. 
Това ще е крайната дата за пода-
ване на заявление за подпомага-
не. След края на тази мярка пък 

държавата ще дава по 290 лв. на 
запазените работници на част от 
ударените от кризата фирми за 
срок от 2 месеца. Кои браншове 
могат да бъдат подпомогнати по 
новата мярка, ще определи пра-
вителството.

С 2 месеца се удължава и въз-
можността работодателят да 
възложи работа от дома или да 
прати служителите си в прину-
дителен отпуск.

До 31 октомври в селското сто-
панство ще могат да се наемат 
безработни за сезонни работни-
ци с временни договори, които 
са по-дълги от един ден. Те може 
да са за до 14 дни в месеца.

От 1 юни трябва да са отворе-
ни плажовете, обяви министър 
Николина Ангелкова. Цените на 
шезлонги и чадъри трябва да са с 
поне 50% по-ниски от договоре-
ните по концесия.

Туроператорите пък ще имат 
цяла година, в която да възста-
новят заплатени вече суми от ту-
ристи, ако пътуването им е било 
отменено поради пандемията 
и двете страни не са се споразу-
мели за замяна на туристическия 
пакет. Всеки, който отиде на 
море в Гърция или Турция обаче, 
ще бъде поставен под 14-дневна 
карантина при завръщането си, 
предупреди Ангелкова. 

На две инстанции по реда на 
Административно-процесуалния 
кодекс ще може да се обжалва 
заповедта на здравния минис-
тър за налагане на карантина, 
решиха депутатите. Обжалване-
то на карантината обаче няма да 
спира изпълнението на запове-
дта. Глобата за нарушаване на 
карантината от болни и контакт-
ни лица остава 5000 лв. От 300 
до 1000 лв. ще плащат тези, кои-
то нарушат заповед на здравния 
министър или на РЗИ.

Приети са промени в 
Закона за здравето

В помощ на малките предприятия
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Вирусът не може да оцелее и  в парните 
бани и сауните. 

Заразяването с коронавирус по време на къ-
пане в морска вода, както и при посещението 
на басейни и спа, e малко вероятно, твърдят 
учените от Висшия съвет за научни изследва-
ния на Испания (CSIC).

Авторите на изследването посочват, че сол-
та, присъстваща в морската вода, и химикали-
те за дезинфекция в басейните, допринасят за 
деактивирането на вируса. В допълнение се 
посочва, че в сауните и парните бани, където 
се поддържат температури над 60 градуса, ви-
русът не може да оцелее.

Въпреки това в реки, езера, сладководни и 
необработени химически води, вероятността 
вирусът да остане жив е по-голяма и затова 
при посещението им трябва да се вземат край-
ни предпазни мерки.

Отбелязва се,  че опасността от заразяване с 
коронавирус може да е по-вероятно на сушата 
– на плажа или около басейна. 

Авторите на изследването обаче предпола-
гат, че комбинираният ефект на морската сол, 
слънчевата ултравиолетова радиация и висо-
ката температура, до която се нагрява пясъкът, 
също могат да унищожат вируса.

Доставено е достатъчно количе-
ство от субстанция за производство на 
медикамент  с хлорохин фосфат,  кой-
то  облекчава лечението на   Сovid-19

Държавната компания „Бул Био” е ус-
пяла в кратки срокове да произведе  ле-
карственият продукт „Хлорохин”, който 
дава надеждни  резултати в помощ на 
борбата с коронавируса. 

Преди седмица  министър-председа-
телят Бойко Борисов и шефът на Нацио-
налния оперативен щаб за борба с коро-

навируса проф. Венцислав Мутафчийски 
посетиха Националния център по заразни 
и паразитни болести, оглавяван от проф. 
Тодор Кантарджиев и производствените 
помещения на държавната фармацевтич-
на  компания „Бул Био – НЦЗПБ”  ЕООД, 
където е  стартирало производството на 
медикамента „Хлорохин”.  Заедно с тях 
беше и проф. Асен Балтов, директор на 
„Пирогов”.

Директорът на държавната фарма-
цевтична  компания „Бул Био – НЦЗПБ”  

ЕООД,  д-р Румен Кофинов изказа  благо-
дарност за бързата доставка на субстанци-
ята на лекарството и  показа  244 болнични 
опаковки хлорохин, които са разработени 
и вече произведени от предприятието. 
Той информира министър-председателя, 
че това количество ще стигне за подпома-
гане на  лечението на около 2500 души, 
болни от COVID-19. 

Хлорохинът издържа всички тесто-
ве и продуктът е свободен за употре-
ба. А отсега  са започнали  доставките в  

болниците, ангажирани с лечението на 
Ковид-19. Разпределението му става чрез 
Министерство на здравеопазването. Ме-
дикаментът може да бъде прилаган само 
в болнична обстановка. Самолечението 
е забранено. Ако резултатите са добри,  
повече от 20 000 пациенти ще могат да 
бъдат лекувани в бъдеще с лекарството, 
произвеждано в Бул Био, тъй като стра-
ната ни разполага и с голямо количество 
дарения, уточниха  от правителствената 
пресслужба.

„Произвеждането на това лекарство 
е един безспорен успех. Това ни дава 
възможност за самостоятелно справяне 
на страната ни с този проблем”, заяви 
професор Венцислав Мутафчийски.  Той 
информира, че по указания на Нацио-
налния оперативен щаб Дружеството на 
инфекционистите в България е разрабо-
тило терапевтичните протоколи и е дало 
ясно и точно предписание на болниците 
за безопасното използване на лекар-
ството.

Правителството одобри допълнителни 
разходи в размер на 2,4 млн. лв. за проект-
но финансиране на тематични конкурси, 
свързани с пандемията от COVID-19 чрез 
фонд „Научни изследвания”, съобщиха от 
пресслужбата на правителството.

Основната цел на фонда е да подкрепя фи-
нансово проекти и дейности за насърчаване и 
развитие на научните изследвания, като през 
2020 г. се планира да бъдат обявени тематични 
конкурси в следните области на интервенция: 
биологични и биомедицински изследвания в 
областта на генетичния носител на SARS-CoV2, 
епидемиологични и имунологични изследва-

ния, свързани с протичането на инфекцията; 
разработване на терапии за лечение на коро-
навирусна инфекция и ваксинални препарати 
за превенция на заразяване със SARS-CoV2, до-
казани при модели in vivo; социални, икономи-
чески и образователни аспекти на пандемията 
COVID-19 и др.

 Същевременно с това се планира и обявя-
ване на конкурси за двустранни или между-
народни проекти, свързани с COVID-19, както 
и за превенция от епидемии и намаляване 
разпространението на високорискови вирусни 
заболявания.

От стр. 1

ПРОФ. ЕМИЛ ВОДЕНИЧАРОВ от катедра 
„Хигиена” в Медицинския университет в Со-
фия: за чистотата трябва да мислим през 
целия ден!

Ето какво припомня той: коронавирусът 
се задържа във въздуха твърде кратко. Зато-
ва отпадна и мярката за носене на маска на 
открито, ако се спазва нужното разстояние от 
2 метра. Но освен директното предаване на 
вируса по въздушно-капков път,  виновник 
за пренасянето на това тежко заболяване се 
оказват и  ръцете, с които неволно пипаме 
лицето си, когато  са замърсени. Ето защо из-
ключително важно е да се спазва стриктна хи-
гиена на ръцете.

Ръцете да се мият след събуждане, преди 
всяко хранене, преди взимане на лекарства, 

преди гримирането при жените, преди поста-
вянето на контактни лещи. Също и след дадени 
дейности, като ходене до тоалетната, изхвър-
ляне на боклука, кихане, кашляне, издухване 
на носа. Достатъчно е ръцете да се измиват 
със сапун. Еднакво е действието и на течния и 
на твърдия сапуни, дори и на калъпите, които 
правят по селата.

И с още съвети той обясни,  че:
- след употреба на ръкавици, те трябва да 

се махат по правилния начин – от китката на-
долу, а не с издърпване на пръстите.

- добре е по възможност да се купуват пред-
варително опаковани хранителни продукти. 
Измиването на плодовете и зеленчуците да 
става обилно с вода, но не и с дезинфектанти.

- обувките трябва да се събуват още в на-

чалото на жилищното помещение. Коронави-
русът, но и други микроби, като хепатит А, се 
задържат по уличните настилки и полепват по 
подметките.

- връхните дрехи трябва да се проветряват 
– слагат се на закачалка и се изнасят навън. Ул-
травиолетовите лъчи на слънцето имат дезин-
фекционно действие. Три часа са достатъчни 
дрехите да бъдат дезинфекцирани.

- най-мръсният аксесоар е телефонът. Уче-
ни-микробиолози  са установили, че там има 
10 пъти повече микроорганизми, отколкото 
по тоалетните чинии. Той е един контейнер 
за зарази. Телефоните могат да се почистват 
и с мокри кърпички, навлажнени с вашия пар-
фюм през няколко часа.

СЛЕД КАТО ОТПАДНА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

ЛИЧНАТА ХИГИЕНА Е НАЙ-ВАЖНА 
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАРАЗАТА

Изолацията свърши. След „отхлабването”  на 
мерките най-важна е културата да се опазим

Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа публикува насоки на Ев-
ропейския съюз за адаптиране на работните 
места и защита на работещите в условията на 
пандемията от COVID-19. Ръководството, оза-
главено „COVID-19: Завръщане на работното 
място – Адаптиране на работните места и за-
щита на работещите” съдържа препоръки за 
актуализиране и оценка на риска и вземане 
на подходящи мерки за свеждане до мини-
мум на експозицията на коронавируса при 
възобновяване на работа след периода на за-
брана, както и за справяне с високия процент 
отсъстващи и за управление на работещите от 
къщи. 

Докладът съдържа и насоки за ангажиране 
на работещите да спазват мерките за безопас-
ни и здравословни условия на труд и планира-
не на бъдещите обучения на персонала. Вклю-
чена е информация за специфичните условия 
и ограничения, въведени от част от страните в 
сектори като строителство, търговия на дреб-
но, производство на храни, транспорт, битови 

услуги, отдих и развлечения, образовaние, 
здравеопазване, фризьорство.

Пълният текст на насоките на ЕС може да се 
прочете на този линк:

h t t p s : / / w w w. m l s p . g o v e r n m e n t . b g /
uploads/7/trud/usloviya-na-trud/eu-guidance-
covid-19-bg1.pdf?fbclid=IwAR1r4nsavrZCi-
sL3T_ j lN344ybB7IDL_OAAYDn-AQmw fd_
WLv5rAqhbGgg

Ето къде трябва да сте най-внимателни:
Асансьорът
Проучвания сочат, че коронавирусът може 

да оцелее не само върху метални повърхности, 
но и във въздуха в продължение на няколко 
часа. Затова се препоръчва да продължите да 
носите маски,  докато се возите в асансьора и 
да миете ръцете си, след като слезете от него.

На касата в магазините
По информация на телевизионната амери-

канска медия CNN, касата на магазините съ-
държа най-много микроби, тъй като на лентата 
до нея потребителите си слагат продуктите и 
извършват плащането, често с книжни банк-
ноти.

Градски транспорт
Използването на градски транспорт, осо-

бено в най-натоварените часове, крие огро-
мна опасност от заразяване, тъй като тогава 
спазването на дистанция е практически не-
възможно. Затова носете маска, дезинфек-
цирайте ръцете си и се опитайте да не пипате 
лицето си.

Тоалетни на обществени места
Всеизвестен факт е, че тези места крият 

много бактерии. Сред най-ранните симптоми 
на коронавирус са стомашно-чревните оплак-
вания, затова, ако посещавате публични тоа-
летни, никога не сядайте върху тоалетните чи-
нии, ако не са предварително дезинфекцирани 

и винаги измивайте ръцете си след това, като 
самите вие спазвате хигиена и внимавате да не 
цапате и да не оставяте боклуци.

Болници
Медици от цял свят съветват да не посеща-

вате болнични заведения, освен ако не е нало-
жително, тъй като рискът да се разболеете там 
е голям.

Приятели/семейство
Едно от първите неща, които мнозина от 

нас ще направят, след като свърши каранти-
ната, е посещението на близките ни. Все пак, 
не забравяйте, че симптомите на COVID-19 
може да са скрити за някои, но критични за 
други. Затова се уверете, че човекът, когото 

искате да видите, е напълно здрав и не е 
имал контакт със заразен. Вие също не изла-
гайте близките си на риск, ако не се чувства-
те добре или знаете, че сте били в контакт 
със заразно болни.

Самолети
Макар и много авиолинии да са преуста-

новили полетите си, не забравяйте, че преди 
вие да се качите в самолет, някой друг е стоял 
на вашето място. От друга страна, на вашият 
полет може да пътува някой заразен и макар 
той да не стои до вас, вие дишате един и същ 
въздух. Затова, ако не е наложително, избяг-
вайте полетите със самолет. 

ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СЪОБЩИХА

Правителството е одобрило 2,4 млн. лв. 
за научни изследвания за Сovid-19

България в борбата с коронавируса 

ДОБРА НОВИНА СЪОБЩИХА  УЧЕНИ

Малко вероятно е да се 
зара зим с коронавирус в морето

Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИД-
ЧИЕВ,  ръководител на  от-
делението по функционална 
диагностика при Медицин-
ски институт –МВР:

„Получаваме все повече 
информация за коронавируса 
и сме много по-подготвени за 
това, което се случва” – заяви 
пред медиите д-р Александър 
Симидчиев.  – „Но, животът, 
явно, трябва да подължава 

въпреки него. Отхлабването 
на мерките явно е нещо ново 
– нормално.

Но  за всеки трябва да е 
ясно, че  отхлабването на мер-
ките прехвърля отговорността 
от един орган, който досега 
следеше за спазването на тези 
мерки, към всеки от нас – ин-
дивидуално! Защото всеки, 
който не се е срещнал с виру-
са и няма имунитет, ще пребо-
ледува, ако не се опази сам!”

Според него трябва да  
свикнем с така нареченото 
„ново нормално поведение”, 
където личната отговорност 
трябва да стане основен ком-
понент от нашето битие. Няма 
друго, поне докато се намери 
ваксина или лекарство за този 
вирус. Пулмологът подчерта 
три мерки, които всеки трябва 

да спазва:
- физическото дистанцира-

не – поне два метра;
- миенето на ръцете;
- носенето на предпазни 

средства, когато сме близо 
един до друг.

Това, което можем да на-
правим, е да живеем приро-
досъобразно, да се храним 
балансирано и да имаме дос-
татъчно физическа активност, 
за да поддържаме нивото на 
имунитет, каза д-р Симидчи-
ев.

И нека всеки да мисли 
за своята безопасност, за да 
не вкара в заразата и своите 
близки. 

Не лятото ще прогони ви-
руса, нашето поведение ще го 
прогони.

ЕС издаде насоки за адаптиране на работните 
места в условията на пандемия от COVID-19

Местата, където лесно може да се заразите с коронавирус
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Миналата седмица в интервю за 
онлайн изданието на „24 часа” за-
местник министърът на МТСП Ад-
риана Стоименова разясни отново 
какви са предприетите мерки на 
правителството и министерство-
то на труда и социалната полити-
ка относно хората с увреждания. 
Част от отговорите на г-жа Сто-
именова са важни и представляват 
интерес за читателите на вестник 
„Тишина”.

„Факт е, че възрастните и хората с 
увреждания са едни от най-уязвими-
те – казва г-жа Стоименова. – Много е 
важно да отбележим, че не са спрели 
плащанията по различните програми 
и мерки и те имат гарантирана финан-
сова подкрепа. Заради извънредното 
положение разширихме програмата 
„Патронажна грижа”, с която общини-
те предоставят грижи за възрастните 
хора. Приложили сме програмата и за 
лица, които са между 80 и 90% с вид и 
степен на увреждане с чужда помощ и 
над 65-годишна възраст. Асистентската 
грижа няма да е достатъчна, но е крач-
ка към това да обхванем повече хора. 
Екипът ми направи анализ за въвеж-
дане на услугата личен асистент като 
делегирана от държавата дейност чрез 
общинските бюджети. Сметките по-
казват, че когато един професионален 
асистент обслужва средно по трима по-
требители би се отделил доста по-ма-
лък финансов ресурс, а ефектът, би бил 
по-значителен.”

Досега около 42 000 възрастни, хора 
с увреждания и лица в риск получават 
почасови услуги в дома си с услугата 
„Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания” по оперативна 
програма „Развитие на човешките ре-
сурси”. 240 общини вече имат подпи-
сани договори. Стойността на проек-
тите е близо 68 млн. лв. 

Над 12 500 от потребителите са 
подкрепени от медицински специа-
листи и социални работници в дома 
си. Останалите близо 30 000 възраст-
ни и хора с увреждания, както и хора 
под карантина, получават подкрепа в 
условията на пандемията с COVID-19. 
Служителите от „Патронажната гри-
жа” им доставят храни, лекарства и 
други продукти от първа необходи-
мост. Хората от рисковите групи, кои-
то не напускат домовете си, получават 
подкрепа и чрез заплащането на бито-
ви сметки и съдействие за неотложни 

административни услуги.
Поради големия интерес от страна 

на общините, управляващият орган на 
програмата „Развитие на човешките 
ресурси” удължи срока за кандидат-
стване по компонент 3 на операция 
„Патронажна грижа” до 29 май 2020 г. 
Така повече лица ще получат необхо-
димите им стоки или услуги в дома и 
няма да се налага да излизат. Потре-
бителите определят услугата като на-
временна и необходима, в ситуация 
на карантинни мерки.

Заместник министърката заяви, че 
„МТСП подготвя постановление на 
МС по отношение на наредбата за 
тарифата на таксите за социалните 
услуги, финансирани от държавния 
бюджет. С него хората с увреждания, 
които посещават дневни центрове, за 
обществена подкрепа или за социал-
на рехабилитация, няма да плащат 
такси в извънредното положение.” 

Освен това, тя поясни, че „Не са 
спрени плащанията на хората с ув-
реждания, като за инвалидни пенсии 
за първите два месеца са платени бли-
зо 304 млн. лв., а за годината ще стиг-
не 1,9 млрд. лв. Сумите за деца с ув-
реждания също са гарантирани, като 
те са от 350 до 930 лв.”

На въпроса „Как се правят сега 
оценките на хората с увреждания?” 
тя отговори, че „Още в първите дни от 
извънредното положение предприех-
ме нужните стъпки, за да не се пре-
късва достъпа до подкрепа на всич-

ки хора с увреждания, които имат 
право на помощ. Заявленията могат 
да се подават чрез онлайн услугите 
на страницата на АСП и по електрон-
на поща. Не е необходим електронен 
подпис. Хората, които нямат достъп до 
електронна поща, могат да използват 
лицензиран пощенски оператор по 
време на извънредното положение. 
Направена е организация в дирекци-
ите за „Социално подпомагане” да 
се спазват санитарните изисквания. 
Има разкрити и телефонни линии - 
02/9350550, както и денонощен те-
лефон +359878221629. Насрещната 
проверка на заявленията за индиви-
дуалните оценки също се прави по те-
лефона, за да не се прекъсва достъпа 
на хората до помощ.”

Относно анализа на закона за лич-
ната помощ г-жа Стоименова заяви, че 
„с министър Деница Сачева многократ-
но казахме, че анализът няма за цел да 
отмени закона. Той ще послужи, за да 
проследим ефективността на Закона за 
личната помощ и ще бъде направен до-
клад, който министър Сачева ще пре-
достави в парламента. Ще съдържа и 
предложения за усъвършенстване на 
самия закон. Да не забравяме обаче, 
че нормативните текстове бяха приети 
набързо и под натиск, въпреки липсата 
на обществено консултиране на мате-
рията. Нямаше обективни финансови 
разчети на въздействието върху дър-
жавния бюджет и въпреки изразените 
отрицателни становища от различни 

организации и специалисти. Припом-
ням, че социалното напрежение око-
ло правата на хората с увреждания се 
отрази пряко върху регламентацията 
на едни недомислени подходи, което 
води до неудовлетвореност от страна 
на самите ползватели. Работим дис-
танционно с неправителствените орга-
низации. Работната група е факт и сме 
получили много становища. Очакваме 
и още доклади от членовете й. Важно 
е, че се движим в срок.” И допълни, 
че „непрекъснато има сигнали от об-
ществото, социалните работници и 
другите заинтересовани страни. Мога 
да споделя два фрапиращи случая на 
злоупотреби, защото показват, че има 
нужда от надграждане. Агенцията за 
социално подпомагане е засякла слу-
чай, при който ползвателят на лична 
помощ и асистентът живеят на разстоя-
ние от 300 км. Няма как всеки ден това 
лице да пътува по 300 км в двете посо-
ки. Другият случай, който е подаден до 
прокуратурата, е за семейство, с което 
е сключен договор, а те са извън стра-
ната. Трети човек пък подава отчетите 
им.” 

Що се отнася до Закона за социал-
ните услуги заместник г-жа Стоиме-
нова обясни, че „Този закон е един 
от най-дълго чаканите, а над 100 не-
правителствени организации го под-
крепиха. Той е един от примерите за 
широка консултация, а палитрата на 
покриването му е изключително наси-
тена. Той не урежда семейните отно-
шения, които са ябълката на раздора. 
Този закон няма за цел да взима деца, 
а да помага на семейства и деца. Дос-
тавчиците на социални услуги са об-
щините. Да, има механизъм, чрез кой-
то общините могат да бъдат подпо-
магани чрез делегиране на социални 
услуги на неправителствени организа-
ции, но само 15% от общия брой е де-
легирана на неправителствени орга-
низации и то при много строги мерки 
за качеството на услугите. Този закон 
предвижда още по-голям контрол, за 
да няма съмнение за предоставянето 
им. Не става въпрос за печелене на 
пари, а за предоставяне на услуги за 
хора. Този закон създава стандарти. В 
момента тече работна група, която е 
в напреднала фаза и работи за под-
нормативните актове на Закона за со-
циалните услуги.”

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Разширяване на  програмата 
„Патронажна грижа”заради пандемията
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Два месеца страната ни живя в 
условията на извънредно положе-
ние поради пандемията, причинена 
от коронавируса COVID-19. И въпре-
ки, че от 13 май извънредното по-
ложение бе отменено, всички ние 
продължаваме да сме изправени 
пред това огромно глобално изпи-
тание, при което на първо място 
е важно да запазим здравето си и 
това на нашите близки!

В настоящото критично време 
за цялото ни общество сме сви-
детели на много положително и 
невиждано явление преди това: 
присъствието на жестов превод на 
официални брифинги и изявления 
на Министерски съвет и на Нацио-
налния оперативен щаб (НОЩ), още 
от първия ден на извънредното по-
ложение. Това се случи благодаре-
ние на благородната инициатива, 
подета от Министерството на труда 
и социалната политика (МТСП) и 
Министерството на образованието 
и науката (МОН), които продължа-
ват и до днес да съдействат глухите 
хора у нас да получават равен шанс 
за достъп до информация чрез жес-
тов език. 

Добрият пример бе последван и 
от президентската институция, коя-
то също демонстрира съпричаст-
ност и съобразяване с правото на 
глухите хора за безпрепятствена и 
навременна информация, и въведе 
жестов превод по време на изявле-
нията на президента. 

Жестовият превод отдавна вече 
придружава и централните нови-
нарски емисии на големите общест-
вени телевизии. Тези неоспорими 
факти говорят  за изключителен 
напредък за България! Глухите хора 
у нас най-после могат да бъдат ин-
формирани  в реално време, на 
своя език, наравно с всички свои 
сънародници.

Управителният съвет на Нацио-
налната асоциация на преводачите 
на жестов език в България (НАП-
ЖЕБ) приветства и горещо подкрепя 
тази голяма положителна промяна, 
която е категоричен израз на соци-
ално израстване и зрелост на обще-

ството ни, и с основание се гордее, 
че има принос за това, благодаре-
ние на жестовите преводачи, чле-
нове на НАПЖЕБ: Таня Димитрова, 
Силвия Маринова, Бонка Саздова, 
Надежда Мирчева и Камелия Ан-
гелова.  В това опасно и тревожно 

време, нашите колеги са на първа 
линия, рискуват здравето си, не 
жалят сили, енергия и лично време 
за да осигурят  навременна и адек-
ватна информация за глухите хора. 
Затова те заслужават дълбоко ува-
жение и адмирации!

Като пълноправен член на Евро-
пейския форум на жестовите прево-
дачи (EFSLI) ръководството на НАП-
ЖЕБ с радост информира лично г-жа 
Ивана Бучко – председател на ЕFSLI, 
за огромната положителна промяна 
в България с ежедневното присъст-
вие на жестовия превод на брифин-
ги, изявления и новини. Г-жа Бучко 
приветства този забележителен на-
предък за глухите хора у нас и изра-
зи своето задоволство и увереност, 
че това се случва благодарение на 
добрата воля и успешното сътруд-
ничество между НАПЖЕБ, СГБ и 
държавните институции у нас. 

Европейският съюз на глухите 
(ЕUD) и Световната федерация на 
глухите (WFD) подчертават, че един-
ствено получавайки информация 
на своя национален жестов език, 
глухите хора в Европа и по света мо-
гат да имат равен, пълен и смислен 
достъп до информация през това 
трудно време. И двете международ-
ни организации на глухите редовно 
отразяват новини от различните 

държави, свързани с осигуряването 
на достъпна информация за глухите 
хора, относно коронавируса, чрез 
националните жестови езици в съ-
ответните държави. 

По данни на WFD, днес над 80 
държави, сред които се нарежда и 
България,  предоставят равен дос-
тъп до важната здравна информа-
ция чрез националния си жестов 
език!

Ръководството на НАПЖЕБ ис-
крено се надява, че с обединени 
усилия ще преодолеем нелекото из-
питание, пред което всички сме по-
ставени, и вярваме, че прогресив-
ното начинание с осигуряването на 
жестов превод за достъпно инфор-
миране на глухите хора у нас, това 
ще продължи и ще бъде сериозна 
предпоставка за по-скорошното 
узаконяване на българския жестов 
език (БЖЕ) и въвеждането му във 
всички сфери на обществения жи-
вот в България.

Милена Гъркова-Калинова, 
председател на НАПЖЕБ

Език под лупа 
По случай  24 май  - денят на 

българската просвета и култура и 
на славянската писменост, студен-
тите от 2 курс по специалността 
„Кино и телевизия” в Нов българ-
ски университет ще представят 
празнично студентско онлайн 
предаване със заглавие ‚,Език под 
лупа”, чрез което, въпреки панде-
мията от коронавирус, да отбеле-
жат този значим ден.

Основен ръководител на про-
екта е Борислава Димова – режи-
сьор и преподавател в универси-
тета. Предаването ще се излъчва 

онлай н, сутринта на 24 май  (не-
деля) на интернет сай та на Нов 
български университет – www.
nbu.bg. 

В предаването „Език под 
лупа” ще вземат участие редица 
утвърдени личности – известни 
писатели, режисьори, актьори, 
преподаватели, политици, об-
щественици, които ще бъдат по-
ставени „под лупа” от младата 
студентска общност, а основни 
водещи ще бъдат актьорите Еле-
на Петрова и Севар Иванов. 

Предаването цели да разгле-
да всеобхватността на българ-

ския език, а с това да обърне 
внимание и на езика в невер-
балната комуникация, като към 
темата специално участие ще 
вземат  Нури Яшаров – актьор 
в театър ,,Мим арт” и Силвана 
Павлова – жестов преводач. 
Чрез инициативата си студенти-
те от Нов български университет 
имат за цел да ни припомнят, че 
дори и в най-трудните времена 
е важно да проявим съпричаст-
ност и да съхраним заедно чо-
вешките ценности, като говорим 
за тях.

Силвана Павлова

За положителното начинание в 
трудни времена на изпитание
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От стр. 1

Като напълно глух човек, 
още от дете осъзнах колко е 
важно да знам защо, как и 
какво се  случва не само край 
мен, но и в света въобще. С 
времето неистовата ми жаж-
да да съм информирана за 
всичко растеше все повече. 
Именно тя – жаждата за ин-
формация, е причината, за да 
се стремя и досега да давам 
всичко от себе си, за да дос-
тавям навреме новините за 
това как живеят, на какво се 
радват, от какво се нуждаят 
членовете на организацията 
ни в страната. И, разбира се, 
от време на време и да раз-
казвам за живота на глухите 
хора извън България.

Тези ми редове до вас, 
скъпи читатели, се появиха, 
след като преди няколко дни 
попаднах на едно заглавие в 
онлайн изданието на вестник 
„24 часа”: „АКО НЯКОЙ ОЩЕ 
НЕ Е РАЗБРАЛ – МЕДИИТЕ СА 
ВАЖНИ КОЛКОТО ЛЕКАРИ-
ТЕ. ПЪРВИТЕ ЛЕКУВАТ ОБЩЕ-
СТВОТО. ВТОРИТЕ – ХОРАТА.”

Да поясня нещо важно: 
вестник „Тишина” е именно 
медия. Думата е с английски 
произход и означава „сред-
ство за масово осведомяване 
или средство за масова кому-
никация”. Терминът е въведен 
в употреба през 1920-а година 
в САЩ с откриването на на-
ционалните радиомрежи и из-
лизането на многотиражните 
вестници и списания. Основ-
ните видове средства за масо-
ва информация са традицион-
ните печатни издания, като 
вестници и списания; книги и 
периодични издания (научни 
сборници, алманаси и пр.); 
електронни – радио канали и 
телевизия (ТВ канали), инфор-
мационни агенции; интернет 
издания; блогове и др. 

А що се отнася до думичка-
та „лекуват” в заглавието, това 
е точно така – всяка една ме-
дия, с поднесената истинска, 
правдива, честна и безприн-
ципна информация, лекува 
съзнанието, ума ни, като му 
дава „храната” (информация-
та), от която има нужда!

Статията с горното загла-
вие е твърде обширна, за да 
я цитирам изцяло и затова 
ще представя само някои от 
най-важните моменти в нея, 
свързани с вестник „Тишина” 
и екипа  му:

„Един мъдър лекар казва: 
„Докторът лекува човека, жур-
налистът – обществото”. Няма 

как да оцелеем без лекари, 
но същото важи, ако останем 
и без медии. Дали обаче те 
ще оцелеят, след като са сред 
първите, пострадали от пан-
демията? Авторитетните ме-
дии в цял свят регистрират 
внушителен ръст на четения в 
своите сайтове и продажби на 
хартиените си копия, но също 
и срутване на приходите. И 
нещо негативно – съкращава-
нето на журналисти и затваря-
нето на медии вече започна. 
Печатните издания също са 
изправени до стената…

Макар медиите да оста-
ват без средства, с огромна 
отговорност не спират да ин-
формират обществото. Защо 
продължават да го правят? 
Защото това е професията 
им. Точно както лекарят про-
дължава да стои по 24 часа в 
инфекциозното отделение, 
защото работата му е да леку-
ва – така и журналистът пре-
дава денонощно.

Печатните издания в Бълга-
рия преживяха два труса в на-
чалото на март – смяната на 
основния разпространител на 
вестници и коренна промяна 
в модела на работа, провоки-
рана от коронавируса. 

„Всичко това натоварва до-
пълнително екипа ни, който и 
бездруго е пренатоварен до 
краен предел, за да отразява 
коректно, навреме и профе-
сионално всяко развитие и 
всяка новина около панде-
мията. Истината е, че всички-
те ни усилия не са в състояние 
да компенсират загубите”, 
казва Никола Костадинов, гла-
вен редактор на Дир.бг. 

„Издаваме дистанцион-
но, включително и вестника. 
Част от хората, които искат, 
ходят в офисите, като спаз-
ват правилата за дистанция 
и дезинфекция. Това, което 
всички медии усетиха, е, че 
в първите седмици изключи-
телно много се ускори нови-
нарският поток и работата на 
журналистите стана доста ин-
тензивна и нарасна”, споделя 
Галя Прокопиева.

Данните за посещаемостта 
ясно показват, че в такава си-
туация хората търсят инфор-
мация от качествени източ-
ници, на които имат доверие.

В почти всички медии еки-
пите са разделени и работят 
по график. В печатните обаче 
няма как всичко по хартиено-
то издание да се случва дис-
танционно. Пресата има из-
ключително ключово значе-
ние, защото там експертност-
та е с характер на документ, 
както каза наскоро един из-
ключителен лекар: „Ако вие 
не го напишете, то си остава, 
а нещо казано някъде, мина-
ва и заминава”. 

Всъщност една от причини-
те в България да няма толко-
ва тежка епидемия е досто-
верната информация, която 
идваше именно от тради-
ционните медии – вестници 
и телевизии. Едновременно 
експертна и същевременно 
разбираема.

Точната и вярна информа-
ция е жизненоважна за взе-
мане на правилните решения 
в момента – и за държавите, 
и за всеки човек. Затова е 
нужно тази функция на ме-

диите да бъде подкрепена 
и защитена. Много държави 
осъзнаха важността на това. В 
САЩ вече работят регионални 
програми за директна помощ 
към медиите в различните 
щати. Подобни кампании от-
давна вървят в Австралия, 
Нова Зеландия, а отскоро и 
в Европа, където вече се раз-
гръщат нови правителствени 
програми…”

Защо всъщност, ви предста-
вям част от статията? Защото 
самата аз работя в точно та-
кава медия – единствената 
в страната и света (доказан 
факт!), предназначена за глу-
хи и хора с частично загубен 
слух. В далечната вече 1973 г. 
публикувах първите си автор-
ски произведения и оттогава 
до сега животът ми е свързан 
с работата във вестника. Мно-
го преди пандемията, по не-
зависещи от мен причини се 
наложи да се самоизолирам 
доброволно и да продължа 
да работя, но дистанционно. 
И за мен лично казаното в 
статията с пълна сила се отна-
ся както за вестник „Тишина” 
като медия, така и за рабо-
тата в него – с разликата, че 
в пъти по-трудно да пишеш 
и търсиш най-подходящата 
информация за читатели със 
слухово увреждане. Сега, в 
условията на пандемия и ка-
рантина, прекарвам почти 
по 10 часа пред компютъра в 
търсене на новини, тъй като 
всички възможни достъпни 
места, където глухите хора се 
срещат и общуват на живо, 
където обменят взаимно ин-
формация, са затворени. За-

ради въведеното извънредно 
положение от 13 март е пре-
установена и дейността в ре-
гионалните организации. Така 
на практика се оказахме в па-
това ситуация, защото нямах-
ме какво да представяме на 
страниците на вестника, а той 
има за основна цел и задача 
точно това – да отразява и 
информира читателите за съ-
юзния живот във всяко едно 
кътче на страната. 

И от 13 март насам всеки 
един излязъл нов брой на 
вестника е истински подвиг – 
както се случи с двойния брой 
в края на март, защото  няма-
ше как да се отпечата готови-
ят вече пети пореден брой… 
Тогава ръководството на Съ-
юза на глухите в България, в 
лицето на неговия председа-
тел Николай Нинов и Упра-
вителния съвет решиха, че 
вестникът трябва да продъл-
жи да излиза, дори и онлайн 
само – но да излиза, за да 
информира читателите си за 
всичко, случващо се в страна-
та по време на извънредното 
положение. 

Беше изключително труд-
но да поемем един съвсем 
различен подход и начин на 
работа; с различна по смисъл 
и същество информация, като 
трябваше да внимаваме и да 
не предозираме страниците 
на вестника със стресиращи 
и негативни новини; но и да 
бъдем изключително прав-
диви и честни по отношение 
на информацията, свързана с 
коронавируса. 

Така вестникът продължи 
да излиза -  и при пълната из-
олация в извънредното поло-
жение – както онлайн и така 
и в хартиен вариант.  Благода-
рение на усилията ни  да бъ-
дем изискващи и към  печат-
ницата, където продължиха 
издаването и разпростране-
нието му. 

Пиша всичко това, за да мо-
жете вие, скъпи наши прияте-
ли, читатели и верни привър-
женици на този неповторим 
вестник, който държите в ръ-
цете си днес, да придобиете 
поне малка представа за труд-
ностите, които преодоляваме 
при съставянето и издаването 
на всеки един брой по време 
на пандемията. И искрено 
вярвам и се надявам, че оце-
нявате подобаващо както уси-
лията на малкия ни  екип, така 
и на съюзното ръководство, за 
да го има вестник „Тишина”. 
Сега и в бъдеще.

Петра Ганчева

„Тишина”, екипът и читателите
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Жестът е на община Русе, която безвъзмез-
дно предостави 150 предпазни маски на район-
ната организация на глухите в града. Те са изра-
ботени със специален прозрачен прозорец, през 
който да се виждат устните на човека, който 
говори.

Маските са изработени по поръчка на община-
та от русенска фирма. Направени са по специален 
проект така, че да улеснят общуването на хората 
с увреден слух. Защото, в повечето случаи, когато 
посещават учреждения и институции, хората с ув-
реден слух отчитат по движенията на устните това, 
което им се казва и така осъществяват комуника-
цията си. По време на пандемията обаче това не 
може да се случи заради задължителните маски, 
които изцяло закриват устните и носа.

„Идеята беше породена от една русенска фир-
ма, която е разработила тези маски, след като ги 
видяла в други държави, да се предоставят на хора, 
комуникиращи с глухи . А този вид маски са от осо-
бено важно значение за тези хора, които имат нуж-
да освен жестовете да виждат и движенията на уст-
ните, по които да отчитат говора. 

Общината получи дарение от 200 такива маски 
и решихме да поръчаме допълнително още 1000, 
за да могат да бъдат раздадени на служителите 
на първа линия”, обясни пред медиите Златомира 
Стефанова, заместник кмет по икономика и инвес-
тиции.

За хората с увреден слух в Русе дарението от 150 
маски много ги е трогнало: „Много се изненадахме, 
въобще не знаехме, че съществуват такива маски и 
сме много благодарни за това, че нашите членове 
ще могат да ги ползват!” – каза Стефка Тончева, ко-
ординатор на районната организация на глухите в 
града. – Те ще са много полезни, защото хората с 
увреден слух разчитат на отчитането по устните, а 
когато са с обикновена маска, устата е закрита и те 
не могат нищо да разберат. Ще бъдат полезни и за 
учрежденията, които се налага да посещават, защо-
то това е двупосочно общуване.” От дарението ще 
се възползват всички членове на организацията на 
глухите в града.

Общината вече е раздала част от специалните 
предпазни средства в различните институции – 

НАП, бюрото по труда и общинския информацио-
нен център. Кампанията ще продължи в банките и 
супермаркетите, където и самите служители са спо-
делили, че ще им е по-лесно да общуват с хората с 
увреден слух.

 От сайта на община Русе публикацията 
подготви Петра Ганчева

Стоп кадрите са от видеозаписа 
на местната кабелна ТВ

В дните на изолация, които из-
страдахме  поради пандемията,  
един достоен български генерал 
стана близък до всеки от нас. Вся-
ка сутрин в 8 научавахме  нови-
ните от Националния оперативен 
щаб, ръководен от генерал проф. 
д-р Венцислав Мутафчийски. 

 Всъщност, благодериние на 
него и на  колегите му от щаба 
придобихме и толкова много 
култура –за пандемията, за виру-
са, за усилията за  борба  с него, 
за онова, което се случва по све-
та...Чест прави на този човек, че 
всеки ден беше  блестящ – като 
мисъл, като знание, като поведе-
ние.  Генерал Венцислав Мутаф-
чийски, чиято биография вече 
написаха и медиите по цял свят, 
стана човекът с най-висок рей-
тинг в страната ни.

 А  много хора предадоха  ува-
жение към работата му и с твор-
чески идеи за художествени про-
изведения. Ние сме най-добрите 
сред тях.

Ето какво написа за него  ува-
жаваният от нас г-н Стойчо Пеев.

С БЛАГОДАРНОСТ

Без да обяви война
вирус тръгна по света.
Милиони зарази
много мъка причини!

 И в България реши
старо-младо да мори.
Генерал се там изправи,
на камък вируса удари!

Генералът всичко стори,
с вируса да се пребори.
И с народната подкрепа
мачка чумата проклета!

Генерале, чест ти прави, 
което ти за нас направи.
Ниско ще се поклоним.
От сърце БЛАГОДАРИМ!

Стойчо Пеев  
(баща на Диян Демиров)

 А ето какво  сътвориха злат-
ните ръце на глухите хора, които 
работят  в сладкарската рабо-
тилница  на неговия син – Диян 
Демиров, който е заместник 
председател на СГБ. 

Уникална е фигурата,  израбо-
тена от  захарно тесто !!! 

Вижте филигранната изработ-
ка. 

Браво!

Съюзните предприятия „Тих труд” отново 
преживяха изключително трудни дни, както 
през вече далечната 1990 г. (макар тогава ус-
ловията за оцеляване бяха съвсем различни). 
В периода на извънредното положение, въ-
ведено в страната от 13 март до 13 май, ня-
кои от тях бързо се реорганизираха и започ-
наха да произвеждат предпазни средства. 

А други, като софийското предприятие, 
решиха да използват ситуацията и започ-
наха грандиозно почистване на площите 
около сградите и ремонт, за да са готови 
отново за нормален ритъм на работа при 
подобрени условия след отпадането на 
ограничителните мерки.

За мащаба на ударния труд в „Тих труд 

ЕООД”-София може да видите сами от 
снимките.

Глухите работници и ръководствата на 
предприятията показаха, че заслужават 
адмирации за достойнството, с което се 
трудят и ние можем единствено да се гор-
деем с тях. Нека са здрави всички!

Петра Ганчева

За „Тих труд” в условията на пандемия

ДАРЕНИЕ В ПОМОЩ НА 
ГЛУХИТЕ РУСЕНЦИТаланти

Наскоро епидемиолози съ-
общиха, че имунизациите сре-
щу туберкулоза навярно играят 
благоприятна роля в борбата 
срещу COVID-19. Изследователи 
от реномирания германски ин-
ститут „Макс Планк” проверяват 
въздействието на един вече по-
знат препарат. Ваксината срещу 
туберкулоза VPМ1002 не създава 
имунитет срещу коронавируса, 
но може да подпомогне имунна-

та система срещу вирусни инфек-
ции и така да снижи опасността 
от влошаване на здравословното 
състояние. 

В България ранната имуниза-
ция срещу туберкулоза се прак-
тикува без прекъсване вече от 70 
години. Този факт може би е част 
от обяснението за по-високата 
резистентност на българското на-
селение срещу разпространение-
то на коронавируса.

 Ролята на БЦЖ


