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Бойко Борисов: 
„Жестомимичен превод в 

телевизиите поне веднъж на ден“
На извънредното заседание 

на Министерския съвет, про-
ведено на 8 юни т. г., на което 
правителството взе важни стра-
тегически решения за страна-
та, след мерките по време на 
пандемията през тази година, 
в дневния ред, бе поставен и 
проектозаконът за жестовия 
език.

Лично премиерът Борисов 
изиска от телевизиите задъл-
жението поне веднъж на ден 
да имат жестомимичен превод 
на новините. Премиерът призо-

ва да работят по-бързо в тази 
посока, защото е научил, че 
над 200 000 българи не могат 
да разберат новините и доба-
ви, че е поел ангажимент такъв 
превод да има.

  Това тяхно задължение  ще 
бъде регламентирано в Закон 
за жестовия език, по който в мо-
мента работят екипи на социал-
ния министър Деница Сачева и 
на министъра на образование-
то Красимир Вълчев, заедно с 
представители на организации-
те на хората с увреден слух.

 „В този закон, чиято под-
готовка ще бъде максимално 
ускорена,  ще залегне текстът: 
„В новините на телевизиите да 
има жестомимичен превод за-
дължително един път на ден, 
заяви министър Сачева.

Росица Караджова

Четете на стр. 3 стратегиче-
ския анализ по темата: „Жес-
товият превод и неговото ог-
ромно значение за глухите 
хора”, подготвен от Петра Ган-
чева

УСКОРЯВА СЕ ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК

Съобщаваме Ви,  че хотел „Тишина” започва да приема своите 
гости, членове на Съюза на глухите в България, от 21 юни тази го-
дина.

С грижа за своите членове  Съюзът на глухите в България съоб-
щава, че за записалите се предварително за първите две смени от 
графика за почивка в хотел „Тишина” има съответни изменения и 
отстъпки.

Всички, които са се записали за почивка в извънредната смяна 
от 10 юни, ще могат да почиват при същите цени и условия в смя-
ната от 21 юни.

Освен това – благодарение на доброто сътрудничество с уп-
равителя на хотела г-н Костов, беше направена и друга отстъпка. 
Всички записали се за почивка в смяната от 21 юни, ще почиват 
при същите условия и цени, както в извънредната смяна.

За всички останали смени се запазват сроковете и цените.
От ръководството на СГБ

Съобщение

На заседание на Министерския 
съвет на 10 юни, по предложение 
на националния оперативен щаб 
беше взето решение от правител-
ството извънредната ситуация да 
бъде удължена с 15 дни. „Няма да 
има никакви нови мерки. Маските 
остават задължителни в градския 
транспорт, но на закрито ще са само 
препоръчителни”, обяви премиерът 
Бойко Борисов. „Час и нещо умува-
хме. Повишението на заболелите от 
коронавирус считаме, че се дължи 
на огнищата в Доспат, Сърница и 
село Ясенец. Овладяваме ги, без да 
затваряме градовете, без да създа-
ваме паника и страх и да затваряме 
производствата. Нищо положител-
но не се е случило, нищо различно 
отпреди месец или два няма, пан-
демията се увеличава. Радостният 
факт е, че и излекуваните се увели-

чават в условията на почти норма-
лен начин на живот на културата, 
икономиката, бизнеса и всички ос-
танали. Дисциплина, дистанция и 
дезинфекция трябва да се спазват. 
Имаме най-либералните мерки в 
света и, ако успеем с тях ще сме за 
пример”, допълни той.

 Удължаването на извънредна-
та епидемична обстановка с 15 дни 
стана при спазване на изисквания-
та, в които се предвижда главният 
държавен здравен инспектор да 
представи оценка и доклад, обяви 
министърът на здравеопазването 
Кирил Ананиев. „Считаме, че при-
лаганите сега мерки  трябва да про-
дължат и през следващите 15 дена. 
Заповедите ми остават да действат. 
Те са в 3 основни направления. Про-
дължава да действа временното 
ограничаване на влизането на граж-

дани на трети страни на територия-
та на страната, с изключение на 
няколко балкански страни – Черна 
гора, Босна и Херцеговина и Сър-
бия. За останалите страни очакваме 
общо европейско решение. Второто 
направление е свързано с противо-
епидемичните мерки. Те включват 
социална дистанция, хигиена на ръ-
цете, дезинфекция и носене на мас-
ки. Решихме, че на закрити общест-
вени места можем да препоръчаме 
носенето на маски, като се спазва 
съответна дистанция. Единствено 
задължително остава носенето на 
маски в публичния транспорт. Тре-
тата мярка е свързана с въвежда-
нето на ограничение на масовите 
мероприятия. Новото, което влиза 
в заповедта, е, че на закрити места 
капацитетът ще е 50% или заемане 
на местата през една седалка.”

В предишния брой на вестник 
„Тишина” публикувахме две ва-
жни съобщения. И двете се от-
насяха пряко до решението на 
съюзното ръководство главно за 
опазване на живота и здравето 
на членовете и именно заради 
това УС на СГБ реши че тряб-
ва да се съобразяваме както с 
решенията на правителството 
относно мерките против Ко-
вид-19, така и с стриктното им 
спазване именно с тази цел – да 
оцелеем. В едното съобщение 
се казваше:

„Във връзка с противоепиде-
мичните мерки, предприети с 
извънредното санитарно поло-
жение у нас, които ще продъл-
жат до 30 юни, ръководството 
на Съюза на глухите в Бълга-
рия даде следните указания 
за работа в клубовете на ра-
йонните и териториалните 
организации на глухите по 
места.

Необходимо е в клубовете 
да  бъде въведена организация 
за работа, която да осигурява 
най-добри условия за предпазва-

не хората и неразпространение 
на вирусната инфекция. За тази 
цел е нужно:

- да не се допуска струпване 
на много хора вътре в помещени-
ята. Посещенията да стават при 
строго спазване на заповедта на 
министъра на здравеопазването 
за социална дистанция и проти-
воепидемични мерки;

- в клубовете да се извършват 
индивидуални консултации и 
услуги на членовете, като задъл-
жително се използват предпазни 
шлемове (маски) и се спазва дис-
танция не по-малко от 1.5 м.;

- да се извършва регулярна 
дезинфекция на помещенията и 
на често докосвани повърхности 
– дръжки, врати, парапети, както 
и редовно да се проветряват по-
мещенията.”

То остава в сила до промяна на 
обстоятелствата, ако правител-
ството реши да направи такава.

Във второто съобщение се каз-
ваше, че:

„Управителният съвет на СГБ 
взе решение за отмяна на пред-
варително планираните съюзни 

мероприятия и национални про-
яви за по- късни дати.

Ще бъдат отложени трите ме-
роприятия:

1. Провеждане на насрочено 
общо годишно отчетно събрание 
на пълномощниците на СГБ.

2. Провеждането на държав-
ното първенство по спортен ри-
болов за глухи съвместно със 
СФГБ.

3. Провеждането на държав-
ното първенство по шахмат за 
глухи съвместно със СФГБ.”

В тази връзка, съобщеното във 
видеоклипа с Росица Караджова, 
публикуван във фейсбук страни-
цата на СГБ, а именно - че турис-
тическият събор се отменя, е точ-
но така, няма да има тази година 
събор, за съжаление...

Нека бъдем разбрани правил-
но: взетите от ръководството на 
СГБ решения за съюзната дей-
ност са в името на опазването на 
живота и здравето на членовете. 
Това е най-важното и се надява-
ме да бъдем правилно разбрани. 

Бъдете здрави!
От ръководството на СГБ

Хотел „Тишина”
отваря врати на 21 юни

Правителството реши – до 1 юли се удължава 
извънредната епидемична обстановка 

Относно провеждането на националните 
съюзни прояви през тази година
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НОЩ обяви: актуална информация за 
Ковид-19  търсете на сайта ни

Въпреки че вече няма да има прес-
конференции, националният опера-
тивен щаб (НОЩ) ще продължи да ра-
боти до края на годината, „за да има-
ме готовност и да чакаме, ако дойдат 
по-лоши събития”, обясни премие-
рът. По думите му „идеята с прибира-
не на щаба е чисто психологически да 
не влияем и да не напрягаме народа, 
но нещата не са приключили – ако 
се налага, отново ще се въвеждат 
ограничения.” Бойко Борисов пояс-

ни още, че решението за отпадането 
на ограничителните мерки след 15 
юни е повече политическо отколкото 
експертно: „Политическото решение 
е мое. Както има, за съжаление, вся-
какви болести и всеки от нас може да 
се натъкне на тях, трябва да свикнем 
с мисълта, че това съществува, тежко 
е заболяването, няма ваксина, няма 
лекарство и трябва да се пазим”, за-
яви премиерът.

На стр. 2
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От стр. 1

Относно противоепидемиологичните мерки, Мутафчийски обясни, 
че те остават във вида, в който са в заповедите на министър Ананиев. 
Още от 27 април Мутафчийски съобщи, че очаква в близките дни да се 
включи националната информационна система (НИС) за автоматично 
отчитане на резултатите, за да може да се виждат във всеки един мо-
мент колко са направените тестове. 

От 26 май информацията за коронавируса в страната може да се 
види на www.coronavirus.bg, без възможност да се правят справки за 
различни неща, като изследванията в определен период, например.

Носенето на маски – 
по желание

От 15-ти юни носенето на маски на закрито ще бъде по желание на 
хората и препоръчително за онези, които имат грипоподобни симпто-
ми, обяви премиерът Бойко Борисов на последния редовен брифинг на 
Националния оперативен щаб във връзка с пандемията от коронавирус.

„За най-кратко време постигнахме най-добри резултати, това се 
дължи и на дисциплината на българите”, заяви още премиерът, като 
благодари на всички лекари, социални работници, полицаи, на щаба и 
всички хора, спазвали мерките.

„Дистанция, дисциплина, дезинфекция е формулата, спасила Бълга-
рия от по-тежко разпространение на коронавируса”, допълни Борисов.

Благодарност към колегите си от щаба, медиците на първа линия, 
медиите, доброволците, полицаите и хората, спазвали мерките, отпра-
ви и ген. Мутафчийски: „Благодаря на правителството за навременните 
и решителни мерки, които спомогнаха да не се случат неща, които се 
случиха в други страни като Италия, Испания и т. н.”, каза той. На медии-
те пък Мутафчийски благодари и за представянето на различни мнения, 
за да могат гражданите да направят своя информиран избор – дали да 
повярват на едната, или на другата страна: „Щастливи сме, че те по-
вярваха на тази страна, която им спомогна да съхранят много животи”, 
обобщи генералът.

Премиерът обясни също, че засега няма да се отменя задължител-
ната карантина за граждани от европейските държави с голям брой за-
разени, а относно съседните ни държави се очаква на 15 юни да бъде 
разрешено движението между България и Гърция.

Последна информация 
и всичко за коронавируса - 
15 юни

Броят на потвърдените случаи на коронавирус в България вече 
е доста по-нисък за последните 24 часа. Според данните от единния 
информационен портал, за вчерашния ден са открити 24 случая – с 51 
по-малко, при това при сериозен брой направени PCR тестове – 1409. 

Общият брой на потвърдените случаи с коронавирус в страната е 
3290. Направени са общо 104 486 PCR теста. 

В болница са 244 души, но в интензивно отделение – само 15. 
Оздравелите за последните 24 часа са 7, с което те вече са 1730. По-

чинали за последното денонощие са двама души, общият им брой е 
174. 

Най-много нови случаи има в Шумен – 9, след това е Търговище с 4 
случая. Досега там имаше само 3 потвърдени случая. В София откритите 
болни са само 3, а в Софийска област – 2. Също 2 случая има в Пловдив, 
по 1 има в Добрич, Кърджали, Ловеч и Смолян. 

Има 318 случая на заразени медици. Под карантина са 18 573 души т. 
е. тук има вече намаление спрямо края на седмицата с близо 600 души.

В Европа 
Великобритания се намира вече преди Испания в негативната кла-

сация по разпространение на заразата, ако броим и PCR тестовете, и 
тези за антитела. Болните на Острова са между 295 889 и 297 342, като 
долната граница е на Worldometers, горната е на „Джонс Хопкинс”. 
Смъртните случаи са между 41 698 и 41 783 съответно по данните на 
двата източника, като за 14 юни според Worldometers са починали 36 
души т. е. третата най-висока смъртност като абсолютен брой хора след 
САЩ и Бразилия и 145 по-малко на дневна база. Worldometers няма ста-
тистика на оздравели, на „Джонс Хопкинс” е за 1283 оздравели. Според 
Worldometers новите случаи са 1514, т.е. 89 повече от 13 юни.

Испания твърдо е по-назад от Русия по разпространение на заразата 
в Европа, независимо дали говорим и за статистиката на взети тесто-
ве за антитела, която обаче Мадрид официално вече извади. Нещата 
вече са същите и по отношение на сравнението с Великобритания, 
която вече изпревари Испания. Според Worldometers, потвърдените в 
Испания случаи са вече 291 008. Смъртните случаи са 27 136. От все 
още активните случаи (65 914, 99% са в леко състояние, а под 1000 са в 
болница – 617 – число, което не се променя вече над 2 седмици. Нито 
един човек не е починал по официална статистика за последното де-
нонощие, след като Испания промени методологията за отчитане на 
починали заради COVID-19. 

В Италия статистиката е еднозначна и по двата източника – 236 
989 случая, от които 176 370 оздравели и 34 345 починали – второто 
най-високото ниво в Европа и четвърто в света след САЩ, Бразилия и 
Великобритания. От все още активните случаи – 26 274, 99% са с леки 
симптоми, а в тежко състояние са 209 души – 27 по-малко за 3 деноно-
щия. Смъртните случаи за денонощието са 44, 34 по-малко от 13 юни. 

За Франция статистиката на Wolrdometers и „Джонс Хопкинс” е с го-
ляма разлика – потвърдено болните са 157 220 според Worldometers, 
след като до 3 юни бяха 189 220, и 194 153 според „Джонс Хопкинс”, 
Worldometers посочва 72 859 за оздравели т. е. 710 нови за 3 деноно-
щия, а американският университет – 72 982. Смъртните случаи вече са 
29 407 според Worldometers и 29 410 според „Джонс Хопкинс”. Новите 
случаи са 407, т.е. 119 по-малко на дневна база. 869 души са в критично 
състояние в болница, т. е. 34 по-малко за 3 денонощия. 

За Германия двата статистически източника отново са с раз-
лични данни – 187 518 според „Джонс Хопкинс” и 187 671 според 
Worldometers, оздравелите са 172 200 според Worldometers т.е. 1000 
нови за 3 денонощия и 172 089 според „Джонс Хопкинс” т. е. 1128 оз-
дравели за 72 часа. Починалите са 8 801 според „Джонс Хопкинс” и 8 
870 според Worldometers. За 14 юни според Worldometers има потвър-
дени 248 разболели се, т. е. 74 случая повече на дневна база и 3 смърт-
ни случая, т. е. 1 по-малко от 13 юни. 

В Турция потвърдените случаи са 178 239, от които 151 417 са оздра-
вели т.е. 3557 нови за три денонощия, а 4807 са починали. Само за 14 
юни новите случаи са 1562, т. е. 103 повече на дневна база, а трети ден 
поред вече границата от 1000 нови случая на ден е стабилно прехвър-
лена, с дневни увеличения от 100-250 души. Смъртните са 15, 1 повече 
от вчера сутринта. 

Румъния остава на второ място на Балканите по брой случаи – 21 
999, от които вече 15 719 оздравели т.е. 436 нови за три денонощия 
и 1410 починали. Новите случаи за 14 юни са 320, т. е. 45 повече от 13 
юни. Има 16 смъртни случая, 2 повече от 13 юни.

В Сърбия има 12 310 случая, от които 11 511 оздравели т. е. 163 оз-
дравели за 3 денонощия и 254 смъртни. Новите случаи за 14 юни са 59, 
т. е. 17 по-малко на дневна база. 

В Гърция потвърдените случаи станаха 3121, от които 1374 оздра-
вели и 183 смъртни. За 14 юни има 9 нови случая т. е. 5 повече и без 
смъртен случай от 9 юни насам. 

В Хърватия случаите са 2252, от които 2134 оздравели и 107 почина-
ли т. е. 3 нови случая за 3 денонощия и 1 през последните 24 часа. Така 
заразените в страната са 11. 

В Северна Македония потвърдените случаи са 4057, от които 1710 
оздравели т.е. 28 нови за 3 денонощия и 188 починали, а за 14 юни има 
162 нови случая, т. е. 32 по-малко на дневна база и 9 смъртни. 

В Албания потвърдените случаи са 1521, от които 1044 оздравели т. 
е. 43 нови за 3 денонощия и 36 починали. 

По света
Потвърдените случаи на коронавирус (болестта COVID-19) в свето-

вен мащаб са вече между 7 893 700 и 7 988 615 според американския 
университет „Джонс Хопкинс” и Worldometers – съответно долната и 
горната граница. От тях оздравелите са между 3 766 886 и 4 107 520 
души, а смъртните случаи – между 432 922 и 435 446 души. 

Според „Джонс Хопкинс”, в САЩ потвърдените случаи са 2 093 508, 
а според Worldometers – 2 162 144. Смъртните са 115 732 според аме-
риканския университет и 117 853 според Worldometers. За оздравели се 
считат 867 849 според Worldometers, но само 561 816 според „Джонс 
Хопкинс”. Смъртните случаи са 326 т. е. 376 по-малко от 13 юни.

В Китай нещата почват да изглеждат притеснително – има 49 нови 
случая за 15 юни според Worldometers. Изглежда става въпрос за огни-
ще в столицата Пекин, като там е почнало масово тестване и се очаква 
да бъдат изследвани около 46 000 души. Общо потвърдените са 83 181, 
като заразените се увеличиха със 112 за 3 денонощия и вече са общо 
177. Няма обаче човек в критично състояние. Оздравелите са 78 370 т. 
е. 5 нови за 3 денонощия, смъртните случаи са 4634 т.е няма нов случай 
от 17 май. 

В Русия потвърдените случаи са 528 964 според Worldometers, от 
които 280 050 оздравели и 6948 смъртни. Но според „Джонс Хопкинс” 
потвърдено болните в Русия са 528 267, т.е. 697 по-малко, оздравелите 
са 279 536, а смъртните са 6938. Има и 119 смъртни случая, което е 5 
повече на дневна база. 

В Бразилия според „Джонс Хопкинс” са открити 867 624 случая, а 
според Worldometers – 867 882. Според „Джонс Хопкинс” са оздраве-
ли 468 843, според Worldometers – 437 512. „Джонс Хопкинс” отчита 
43 332 смъртни случая, а Worldometers – 43 389. За 14 юни според 
Wolrdometers са открити 17 086 нови случая т. е. 3808 по-малко. 

Южна Корея регистрира 36 случая на новозаразени с коронавирус 
за 15 юни, 2 повече от вчера. С това общият брой на заразените нарасна 
до 12 121, 277 души са починали т.е. без нов смъртен случай за деноно-
щието. Оздравели са вече 10 730, т. е. 61 нови за 3 денонощия. 

В Иран потвърдените случаи на COVID-19 са 187 427, от които 148 
674 оздравели и 8837 починали. 2781 души са в болница, т. е. 9% от 
активните случаи са в лечебно заведение и се увеличават. 

Индия твърдо е на четвърто място в света по разпространение на 
заразата според Worldometers – 333 008 потвърдени случая, от тях 169 
689 оздравели т. е. около 13 000 за 3 денонощия и 9520 смъртни случая.

От 10 юни разрешават спорт с 
публика на открито, 
а от 15 юни - и на закрито

Считано от 10.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални 
спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всич-
ки възрастови групи, на открито, с публика, при заетост на местата до 
30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко 
през 2 седалки или при спазване на дистанция от 1,5 м, съобщават от 
здравното министерство.

Считано от 15.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални 

спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всич-
ки възрастови групи, на закрито, с публика, при заетост на местата до 
30% от общия им капацитет и при настаняване на зрителите най-малко 
през 2 седалки.

„Субсидия за заплати” – 
от 1 юли

Мярката 60/40 ще се отвори за почти всички фирми от 1 юли до 30 
септември, като условието е те да могат да докажат 20% спад. За целта 
ще има ново постановление, което ще се изпрати до социалните парт-
ньори, я след това и за одобрение от Европейската комисия, обясни 
социалната министърка Деница Сачева пред ресорната парламентарна 
комисия.

Вече няма да има списък с икономическите дейности. Без помощ 
обаче ще останат отново секторите „Селско стопанство”, „Финанси и за-
страховане” и „Държавно управление”.

В образованието и здравеопазването ще се направят изключения, 
но само за подсектори, които не получават държавни финансиране, 
обясни още социалната министърка.

Новият момент ще бъде, че по схемата ще могат да се наемат и без-
работни служители. Те обаче задължително трябва да са регистрирани 
в бюрата по труда.

От 1 до 15 юли пък започва кандидатстването и за новата помощ от 
290 лв. на работник за автобусните компании. Тя ще е за срок от 6 ме-
сеца. Условието е фирмите да са преустановили поне част от дейност-
та си по време на извънредното положение или след него. Допустимо 
било и да са възстановили работа с непълно работно време за всички 
служители или за част от тях. Така, ако се прибави и помощта по 60/40, 
то помощта за автобусните превозвачи вече ще е в съотношение 80/20.

Досега над 15 хил. фирми са поискали помощ по 60/40 за над 251 
хил. работници. Националният осигурителен институт пък е изплатил 
над 66 млн. лв., отчете Сачева.

Въпреки че все още няма внесен законопроект за обявената в по-
неделник нова помощ за семействата на деца, записани в 8-ми клас, 
министър Сачева обясни, че се предлага помощта да се изплаща по съ-
щия начин, както помощта за първокласници – на две части, като една-
та се превежда в началото на годината, а другата – в началото на втория 
срок. Подоходният критерий също ще бъде до 450 лева на член от се-
мейството за последните 12 месеца, а предвиденият финансов ресурс 
ще позволи изплащането на помощи на около 40 хиляди домакинства.  

Разрешиха и провеждането на 
семинари и изложения

На 30 май министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде 
заповед, с която позволява провеждането на конгресно-конферентни 
мероприятия, семинари, изложения, в т. ч. мероприятия на изложбе-
ната индустрия, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет 
и при спазване на въведените противоепидемични мерки, съобщиха 
от здравното министерство. По този повод премиерът Бойко Борисов 
коментира, че: „През последната седмица нивото на заболеваемост не-
прекъснато намалява. От данните, с които разполагат здравните власти, 
може да предприемем поредната стъпка за разхлабване на мерките и 
да се разрешат пореден тип мероприятия”, коментира премиерът Бо-
рисов.

От 1 юни - влизане в страната 
без карантина

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповеди, с които от 1 
юни България премахва задължителната 14-дневна карантина за хора, 
пристигащи от повечето страни от Европейския съюз, но не и за тези 
с най-големите огнища на коронавирус, като например за тези, идва-
щи от Република Северна Македония. В числото на лицата, които мо-
гат да влизат без карантина, са: а) българските граждани, гражданите 
на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското спо-
разумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, 
Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия, чле-
новете на семействата на български граждани, както и лицата, които са 
във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут 
на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на тери-
торията на Република България и членовете на техните семейства; б) 
медицински специалисти, медицински научни работници, социални 
работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е с 
свързана упражняваната от тях професия; в) работници, които участват 
в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични 
предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инстали-
рането и поддръжката ѝ; г) транспортен персонал, ангажиран с между-
народен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни 
средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен 
персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съ-
дове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове; д) 
чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководите-
ли, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, 
както и дипломати, служители на международни организации, воен-
нослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред 
и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; е) 
лица, пътуващи по хуманитарни причини; ж) представители на търгов-
ско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко 
отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване 
на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на 
Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона 
за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални 
инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, 
удостоверени с писмо от министъра на икономиката или друг минис-
тър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в ко-
рабостроенето и кораборемонта, членовете на екипажите на плавател-
ни съдове – български граждани.; з) сезонни земеделски работници и 
работници в областта на туризма; и) погранични работници, шофьорите 
на автобуси, извършващи международен превоз на пътници и шофьор-
ите на товарни автомобили, които извършват или приключват между-
народен превоз на товари и стоки.

Информацията подготви 
Петра Ганчева по данни от НИС  и медиите
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В последните няколко дни много 
от медиите тиражират новината, че 
в проектозакона за българския жес-
тов език преводът на новините по 
телевизиите щял да стане задължи-
телен: „Жестомимичният превод да 
стане задължителен в тв ефира поне 
веднъж на ден. По тази промяна в 
Закона за жестомимичния език ра-
ботят социалното и образователното 
министерство. Новото правило се 
налагало заради големия брой хора 
с проблеми със слуха. От въвеждане-
то на извънредното положение у нас 
заради пандемията от коронавируса 
през март голяма част от телевизи-
ите въведоха жестов превод в еми-
сиите си. Той ще остане и след края 
на извънредната обстановка, като 
решението за това е взето отдавна – 
Нова тв ще пуска превод в 16 ч., а Би 
Ти Ви – в 19 ч. От министерството на 
образованието уточняват, че „Зако-
нопроектът все още не е публикуван 
за обществено обсъждане, прави го 
работна група към МОН, с участието 
на представители на заинтересова-
ни министерства и на институции, 
ангажирани с темата, и най-вече – на 
представители на организациите на 
хората с увреден слух.”

В това няма нищо лошо – напро-
тив, дори е радващо, че най-после 
именно телевизиите, едни от широ-
ко популярните медии, ползвани от 
глухите хора, правят такава чудесна 
крачка напред в предоставяне на 
достъпна информация за тях. Надя-
вам се само това да стане като в при-
казката „една лястовичка пролет не 
прави” и жестовият превод в тези 
медии да се разшири постепенно не 
само за новините, но и за актуални-
те и публицистичните предавания и 
всичко, което представлява интерес 
за зрителите, вкл. развлекателните 
шоута (на времето в предаванията 
Иван и Андрей ползваха жестовия 
превод на Альоша Станимиров!), а 
ако може и скрити или явни субтитри 
– би било просто прекрасно! Защото 
новините, които са важни, са не-
достатъчни, за да се почувстват глу-
хите хора равноправни. За да стане 
ясно какво имам предвид, ще дам 
пример със скорошните технически 
проблеми на Нова тв със звука, кой-
то изчезна от някои емисии. Телефо-
ните им прегряха тогава от възму-
тени зрители, а социалните мрежи 
буквално бяха залети от критики… 
Доказателство за това какво е да си 
лишен от достъп до всичко, което се 
излъчва! Е, глухите хора са точно  в 
такава ситуация, дори и сега.

За широката общественост е не-
известен фактът, че първият жес-
тов превод на новини, иницииран 
от Съюза на глухите в България и 
по-конкретно от водещия на Спе-
циализираното предаване за хора с 
увреден слух Христо Семерджиев, е 
излъчен в следобедната новинарска 
емисия на Канал 1 на БНТ през да-
лечната вече 1995 г. И това продъл-
жава и досега, БНТ винаги е била 
съпричастна  към проблемите на 
глухите и тежкочуващите хора и не 
случайно в точно тази телевизия е 
реализирано това предаване, чието 
начало е поставено през 1975 г., по 
идея на вече покойния бивш депу-
тат, сурдопедагога Иван Куртев (то-
гава завеждащ културно-просветния 
отдел в централното управление на 
Съюза на глухите в България). В кон-
цепцията на предаването, изготвена 
от него, основната цел е не само да 
предоставя информация на хората 
с увреден слух, но и да запознава 
обществото с проблемите им, да 
разказва за техните възможности и 
изяви като пълноценни личности. 
Шест години по-късно, след упори-
ти и настойчиви усилия на съюзното 

ръководство, с постановление № 6 
от 1981 г. Българската национална 
телевизия се задължава да започне 
излъчване на предаването, което е 
включено към дирекция „Информа-
ция”, направление „Вътрешна по-
литика” към БНТ, канал 1. Съгласно 
споразумението между двете ръко-
водства – на СГБ и БНТ, СГБ поема 
задължението за частичната му из-
дръжка и прехвърля от щата си две 
бройки за преводачи на жестов език 
за Христо Семерджиев от отдел „Кул-
турно-просветен” и Христина Баца-
рова от Центъра за слухово-говорна 
рехабилитация.

И, за протокола – първата емисия 
на специализираното предаване е 
осъществена на 14 януари 1982 г., 
като оттогава Христо Семерджиев и 
Веселина Александрова, бивша го-
ворителка от БНТ, заела мястото на 
напусналата Христина Бацарова, за-
едно с режисьора Добрин Кересте-
лиев и асистент режисьора Антония 
Радичева години наред всеотдайно 
реализират емисиите съвместно с 
екип от технически сътрудници и по-
мощници.

Втората крачка напред в подпо-
магането на глухите хора до дос-
тъпна информация – е през 1995 г., 
когато по Канал 1 на БНТ започват 
да се излъчват следобедни нови-
ни, придружени с жестов превод. 
Доайенът на това начало е Христо 
Семерджиев.

Дългогодишните и доказани пре-
водачки Вера Василева и Мария 
Михайлова, натрупали телевизио-
нен опит в специализираното пре-
даване, поставиха началото на пре-
вода с жестов език на новинарските 
емисии в Нова телевизия. Силвия 
Маринова, също преводачка, про-
дължи тази инициатива в „Евроком”; 
а Мария Димитрова – в някогашната 
телевизия „7 дни”. Активно участие 
по различно време имат и Таня Ди-
митрова, Румяна Радулова, Нина 
Дамянова, Альоша Станимиров…

Регионалните телевизии скоро 
последват примера на столичните и 
започват да излъчват новини с жес-
тов превод, като в Пловдив това се 
осъществява от Спаска Джангозова 
и Христина Гъркова, в Шумен – от 
младата Надие Илян Мусин.

Голям е приносът на всички тези 
съюзни преводачи от и на жестов 
език, които вече над половин век 
безкористно и всеотдайно помагат 
на хората с увреден слух да получа-
ват необходимата им информация, 
както и да обогатяват с нея духов-
ния им живот. Невъзможно е да из-
броя имената им, те са над 150.

Няма официална статистика кол-
ко са хората с увреден слух в страна-
та ни, предполага се, че те са над 120 

хиляди души. В България има около 
450 обучени преводачи на жестоми-
мичен език, преминали през обучи-
телните курсове на Съюза на глухите 
в България, но практикуващите са 
много малко. По тази причина учи-
лища, университети, здравни заве-
дения все още са трудно достъпни 
за хората със увреден слух.  хората с 
увреден слух. 

През 2017 г. съюзното ръковод-
ство успя да инициира чрез парла-
ментарната група на БСП проекто-
закон за българския жестомими-
чен език, под № 754-01-6 внесен 
от Георги Гьоков и група народни 
представители на 17 май 2017 г., 
който беше разгледан и обсъден на 
заседание на Комисията по труда, 
социалната и демографска полити-
ка, проведено на 31 май 2017 г. На 
това заседание народния предста-
вител Георги Гьоков разяснява, че в 
България живеят над 120 000 лица 
с различна степен на увреждане на 
слуха, като по данни на Европейския 
съюз на глухите броят на ползващи-
те българския жестомимичен език е 
50 000 души. За преобладаваща част 
от лицата с увреден слух, глухите и 
сляпо-глухите жестомимичният език 
е основно средство за комуникация 
и за пълноценно осъществяване 
на техните човешки и граждански 
права. Гьоков подчертава и факта, 
че Конвенцията на Организацията 
на обединените нации за правата 
на хората с увреждания е ратифи-
цирана от Европейския съюз на 23 
декември 2010 г., а на 10 февруари 
2012 г., с обнародването на Закона 
за ратифициране на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с ув-
реждания, в Република България 
окончателно се гарантира предим-
ството на нормите на конвенцията 
пред вътрешното законодателство. 
Прилагането на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреж-
дания (КПХУ на ООН) като част от 
вътрешното право на страната ни 
изисква да се уреди законодателно 
използването на жестомимичния 
език. Така ще се регламентира ро-
лята и мястото на преводачите от и 
на жестомимичен език. В комиси-
ята бяха получени и предоставени 
на вносителите на законопроекта и 
членовете на Комисията становища 
на Министерството на труда и соци-
алната политика, Министерството на 
образованието и науката, Агенци-
ята за хората с увреждания, Нацио-
налната агенция за професионално 
образование и обучение, Съюза на 
глухите в България, Националната 
асоциация на преводачите на жестов 
език в България, Националната асо-
циация на сляпо-глухите в България 
и Асоциацията на гражданите с увре-

ден слух в България. За съжаление, 
надеждите на съюзното ръководство 
за приемането на проектозакона 
бяха попарени – той бе отхвърлен на 
първо четене от депутатите.

Впоследствие, във връзка с изпъл-
нението на плана за действие (2012–
2014), който съдържа мерки за при-
веждане на нормативната уредба и 
на политиките, насочени към хора-
та с увреждания, и в съответствие 
с разпоредбите на КПХУ на ООН, 
като очертава конкретните стъпки 
на отделните държавни органи и 
заинтересовани страни, работна гру-
па в МОН започна подготовката на 
изготвяне на текст на проектозакон 
за българския жестов език. Една от 
тези стъпки е изготвянето и одобря-
ването на концепция във връзка с 
прилагането на чл. 21 „Свобода на 
изразяване и на мнение, свобода на 
достъпа до информация” – Въвежда-
не на жестовия език. В концепцията 
на МОН, публикувана на сайта на 
министерството, се казва следното: 
„През последните две десетилетия 
политиките относно хората с увреж-
дания коренно се променят. Мерки-
те по-долу трябва да намерят свое-
то място в съответните нормативни 
актове и документи. Те трябва да се 
прилагат, като се отчитат основните 
права на човека, основните свобо-
ди и човешкото многообразие. Те 
трябва да осигурят на децата и въз-
растните с увреден слух признава-
нето или упражняването на всички 
права и основни свободи наравно с 
всички останали граждани. В много 
страни в Европа е уредено, че разхо-
дите за преводачи на жестов език се 
поемат от съответното правителство. 
Поемането на разходите е съществе-
на предпоставка за равноправното 
участие на хората с увреден слух в 
живота на обществото. 

Мерките включват (те са много 
и ще цитирам само най-важните): 
Признаване на българския жестов 
език като начин на комуни кация, рав-
ностоен на вербалната комуникация; 
Законово регулиране на разходите за 
преводи на жестов език и ако е необ-
ходимо – изменение на съответното 
законодателство; Осигуряване на 
средства за преводачески и интер-
претаторски услуги; Осигуряване на 
средства за обучителни модули на 
интерпретатори за сляпо-глухи като 
надграждащо обучение за премина-
ли обучението по български жестов 
език; Осигуряване на средства за обу-
чение по жестов език за преводачи и 
интерпретатори по алтернативни ме-
тоди за комуникация за сляпо-глухи; 
Осигуряване на средства за обучение 
на учителите на деца с увреден слух, 
на работодатели, родители на деца с 
увреден слух, както и на служители 
в различните държавни институции; 
Осигуряване на финансиране за пре-
водачески услуги за лица с увреден 
слух. Предвиждане на писмена ин-
формация, предлагана от различните 
институции, което ще спести пробле-
мите при отчитането по устните и ще 
игнорира риска от грешки в разбира-
нето. Въвеждане на жестовия език 
като език (учителите задължително 
да го владеят) и калкиращата жесто-
ва реч като избираеми средства за 
преподаване и учене в специалните 
училища, чрез което да се гарантира 
достъп до учебното съдържание съо-
бразно езиковите и комуникативните 
потребности на учениците с увреден 
слух. Подобряване на условията при 
обучението на студенти с увреден 
слух в българските висши училища 
чрез представяне на информацията 
по време на лекциите с помощта на 
презентация с текст - аудио и видео-
запис с жестов превод и посредством 
осигуряване на преводач. Осигурява-

не на жестов превод по национални-
те телевизии за хората с увреден слух, 
както и поставяне на субтитри при но-
вини, политически, културни програ-
ми, научно популярни предавания и 
филми); Използването на специални 
технически средства, които да на-
правят литературните произведения, 
филмите и театрите достъпни за лица 
с увреден слух; Осигуряване  на  фи-
нансова  помощ  при  закупуване  на  
технически комуникационни сред-
ства (компютър, смартфон, таблет със 
специален софтуер – онлайн жестов 
преводач) на лицата с увреден слух.”

В заключението на концепцията 
се казва: „Свободата на изразяване и 
на мнение, както и на достъпа до ин-
формация са декларирани в КПХУ на 
ООН като основно право на хората с 
увреждания, чрез упражняването на 
което те могат да функционират като 
пълноценни личности в обществото 
независимо от своята различност. 
Българската държава като страна по 
Конвенцията трябва да насърчава и 
да подкрепя тези политически, ико-
номически, образователни, култур-
ни и други предпоставки, които ще 
осигурят свобода на изразяване на 
хората с увреждания чрез техните 
типични или атипични, но уникални 
физически, умствени, комуникатив-
ни, езикови, творчески, професио-
нални и др. компетентности, като 
укрепват социо-културната им иден-
тичност и себеуважение.”

И нещо много важно е казано в 
концепцията за значението на жес-
товия език за хората с увреден слух 
в България: „Жестовият език има 
значителен потенциал за осигуря-
ване на достъпа до информация, 
предназначена за широката публи-
ка, или до услуги за населението, за 
улесняване на официалното общу-
ване на хората с увреден слух с по-
мощта на съвременните технологии, 
средствата за масова комуникация, 
интернет, преводачи и други подоб-
ни. Жестовият език дава възможност 
на хората с увреден слух да участват 
равноправно в обществото. Въвеж-
дането и използването на жестовия 
език разширява възможностите на 
съвременния човек за себеизразя-
ване, за споделяне на мнение и за 
достъп до информация от различно 
естество. Информационната недос-
тъпност може да задълбочи про-
пастта между хората с увреден слух 
и останалите граждани.”

Накрая бих искала да завърша с 
един факт от съществено значение 
– през септември 2016 г. Хелга Сти-
вънс, евродепутат, която е глуха, съ-
бра над хиляда глухи хора от цяла Ев-
ропа на конференция под надслров 
„Многоезичие и равни права в ЕС: 
ролята на езиците на знаците” в Ев-
ропейския парламент. На нея те при-
зоваха за подобряване на статута 
на преводачите на жестов език и за 
по-широко признаване на техните 
езици на знаците. И приеха резолю-
ция, която бе представена на Евро-
пейския парламент по-късно същата 
година. Конференцията беше преве-
дена на всичките 31 жестомимични 
езици и на всичките 24 говорими 
езика на ЕС. Над 60 евродепутати от 
различни политически групи изрази-
ха подкрепата си тогава.

Сам по себе си този факт гово-
ри за голямото значение на жесто-
вия език. И силно се надявам, че в 
близко бъдеще българският жес-
тов език не само ще бъде признат, 
но и че след това ние, българските 
граждани с увреден слух наистина 
ще получим пълноценен достъп до 
всичко, което засяга всички сфери 
от живота ни, а не само до новинар-
ските емисии.

Петра Ганчева

МНЕНИЕ

Жестовият превод и неговото 
огромно значение за глухите хора
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КАК СВЕТЪТ СЕ БОРИ С ВИРУСА ПРИ ВТОРА ВЪЛНА

СЗО ВЪЗОБНОВЯВА ТЕСТОВЕТЕ С ХИДРОКСИХЛОРОХИН

ЛЮБОПИТНО ОТПРЕДИ ДВА ВЕКА

Най-опасното място – 
асансьорът

Асансьорът и входът са най-опасните 
места, където можете да се заразите с 
коронавирус, смята проф. Анча Барано-
ва от университета „Джордж Мейсън”. И 
пояснява защо – в асансьора може вече 
да е бил болен от COVID-19 човек, който 
е оставил частици от вируса във въздуха 
заради затвореното пространство. „Освен 
това, по време на движение, въздушният 
слой, което е бил отгоре, се спуска към 
вас и вие на практика преминавате през 
него”, пояснява Баранова. Тя препоръчва 
да се използва стълбището, особено ако 
има изход към улицата. 

Фитнес залите 

Фитнесите отвориха отново врати на 
18 май и макар и капацитетът им да е 
ограничен, то опасността от заразяване с 
COVID-19 никак не е малка. „Не забравяй-
те, че болен човек преди вас може да е 
кихнал и да е докоснал повърхността, коя-
то пипате. След това вие можете да докос-
нете окото или устата си и да се заразите”, 
алармира американски лекар.

Моловете

На този етап всички клиенти могат да 
пробват дрехи, но задължително условие 
е това да се случва през една пробна. Въ-
преки това, не забравяйте, че дрехите се 
пробват от десетки клиенти, което увели-
чава опасността да се заразите с корона-
вирус.

Фризьорските салони

В държави като Италия и Турция фри-
зьорските салони отвориха врати през май. 
В Европа се очаква да започнат да отварят 
и салоните за маникюр. И при двете места 
рискът от заболяване от коронавирус е го-
лям, тъй като дистанцията между клиенти-
те и коафьорите/маникюристите е малка.

Детските площадки
От 14 май у нас е разрешен достъпът до 

детски площадки. Макар и струването на 
много деца и родители на едно място да е 
забранено, не бива да забравяме, че дет-
ските площадки се използват от много хора.

СЗО: 
НОСЕТЕ НАВСЯКЪДЕ МАСКИ С ПОНЕ 3 СЛОЯ

Световната здравна организация (СЗО) промени позицията си за предпазните маски 
и вече препоръчва те да се носят навсякъде, където е трудно да се спазва дистанция. 
Като пример за такива места генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус посочи 
общественият транспорт, магазините и всички места на закрито, на които се събират 
много хора.

В новите си насоки СЗО включва и изисквания за качеството. Маските трябва да са от 
поне три слоя различен материал. Социалната дистанция и хигиена остават приоритет. 
Рискът от зараза нараства, ако хората пипат маските с мръсни ръце. 

Гейбрейесус уточни, че самите маски не защитават от вируса, причинил пандемията, 
а са само едно от редицата средства, които могат да намалят риска от широкото му 
разпространение. 

НАТО:
ПЛАН ЗА БЪРЗ ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКО 
ОБОРУДВАНЕ

Командването на НАТО същевременно подготвя 
мерки за реакция при ново разпространение на коро-
навируса. Генералният секретар на НАТО Йенс Стол-
тенберг уточни, че планът е да се „подготвят доста-
тъчно ресурси за транспортиране на медицински ма-
териали и да се създадат складове за бърз достъп до 
медицинско оборудване”. Планът ще бъде официално 
представен след средата на юни на виртуално съве-
щание на министрите на отбраната от алианса.  

Световната здравна организация обя-
ви преди дни, че ще възобнови клинич-
ните изпитания на медикамента хидро-
ксихлорохин против малария  за възмож-
но лечение на пациенти с коронавирус.

„Въз основа на наличните данни за 
смъртността, изпълнителната група ще 
комуникира с главните изследователи в 

процеса относно възобновяване на клин-
чите изпитания на хидроксихлорохин”, 
съобщи на брифинг генералният дирек-
тор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

СЗО прекрати изпитанията с антимала-
рийното лекарство преди седмица, пора-
ди опасения, че то увеличава смъртността 
и влошава сърдечния ритъм при пациен-

тите с коронавирус. 
Но разследване на британския вест-

ник „Гардиън” установи, че компанията, 
която е предоставила на „Ланцет” и „Ме-
дицинския журнал на Нова Англия”, тези 
противоречиви данни за хидроксихлоро-
хина, разполага само с няколко служите-
ли, които нямат научен опит.

Лекарството „Хлолохин” се прилага 
при болнично лечение на заболели от 
Covid-19 в България.

 Неотдавна, както ви съобщихме във 
в. „Тишина”,  държавата отдели много 
средства за доставка на субстанции за 
производство му в  българската  фир-
ма „Бул Био – НЦЗПБ”.

Игнац Земелвайс е  човекът, който 
още през 19 век откри панацеята за 
всички зарази – САПУНЪТ!

Странно е, че днес, в 21 век, една пан-
демия ни научи да... си мием ръцете.  
Пандемия на планетата, предизвикана 
от един  мъничък вирус,  изключително 
агресивен и унищожаващ живота. И в 
същото време, толкова крехък и слаб, че 
може да се измие и унищожи с... обик-
новен сапун. Толкова елементарно.

През 19 век, когато медицината е 
била слаба и все още „прохождаща” и 
като наука, и като практика, един лекар 
съвсем практически разбира, че зарази-
те се предават от непочистени ръце.

Унгарецът Игнац Земелвайс, който то-
гава  работи в родилно отделение на ви-
енска болница, вижда в практиката си, 
че много жени умират при раждането 
или след това от родилна треска. Тогава 
всички отдавали това на мръсния въздух 

в градовете. Той обаче изтъква съвсем 
друго.

Наблюденията на Земелвайс са след-
ните: в едно от отделенията заради ро-
дилната треска загиват 10 на сто от паци-
ентките, докато в друго – 4 на сто. Един-
ствената разлика е, че в едното отделе-
ние бебетата са израждани от лекари, а 
в другото – от акушерки. Изненадващо, 
но лекарите са били тези, които губят по-
вече животи.

Оказало се, че лекарите веднага след 
като са извършили друга интервенция, 
отиват да израждат родилки, без да из-
мият ръцете си. В същото време акушер-
ките почистват ръцете си преди манипу-
лация.

След като осъзнава това, през 1847 
г. Земелвайс нарежда на лекарите в 
болницата да започнат да мият ръцете 
си. След неговата заповед смъртността  
намалява значително – от 18 до 2 про-
цента.

Въпреки това колегите на лекаря в 
онези години се отнасят с подигравки 
към него. Идеята, че медиците донасят 
смърт с ръцете, с които помагат, изглеж-
дала абсурдна за тогавашните представи. 
Следват години на спорове, които в край-
на сметка довеждат до психически срив 
на Земелвайс. През 1865 г. той  умира.

Днес, повече от 150 години след смър-
тта му, учението на Земелвайс е прието 
и лекарят получава заслуженото му при-
знание от научната общност.

А сега,  въпреки, че знаем много по-
вече за патогените, които ни  разболя-
ват, отново признаваме и прибягваме 
до най-добрите оръжия, които остават 
срещу тях: 

САПУНЪТ, ВОДАТА И 20-СЕКУНДНА ПЕ-
СЕН ПО ВАШ ИЗБОР.

ЛЕКАРСТВЕНАТА МАФИЯ МАЙ СЕ ПРОВАЛИ

Лекарят, който откри, че миенето 
на ръце спасява животи

Местата с риск от зараза, 
след отпускането на мерките
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По време на  изолацията и 
пандемията ние помогнахме на 
много приятели

#ВремеЗаТеб е кампания, 
която създадохме, за да пока-
жем на младите хора чрез уе-
бинари как да оползотворят 
времето си вкъщи по време на 
изолация и пандемия.

Представихме  теми, които 
ги засягат, както и възмож-
ности, които да им помогнат 

за развитието на различни ка-
чества и подтиквайки ги да се 
развиват.

Надяваме се да сме успели 
да ги вдъхновим, докато бяха в 
уюта на своя дом, както ние се 
вдъхновявахме, работейки по 
изграждането на кампанията.

Разбира се, искаме да благо-
дарим на всеки един от съмиш-
лениците ни, които стоят зад  25-
те предложения за оползотворя-
ване на  времето на изолация.

Създадени бяха 6 уебинара 
на теми, които засягат младите 
хора.

Изключителна е заслугата за 
това на звено „Обучители” към 
Национален младежки форум. 

За всички участници беше оси-
гурен жестов превод от страна на 
Младежката организация на СГБ 
по време на всички уебинари. 
Тези форуми за онлайн комуни-
кация бяха създадени и благода-

рение на специалните участни-
ци, които виждате на снимката и 
на които благодарим.

 Специални благодарности за 
включването в кампанията из-
казваме към:

Младежка организация към 
СГБ,

Young Improvers for Youth 
Development – YIYD,

Daniel Troev, 

AIESEC in Bulgaria, 
АСМБ - СУ / Association of 

Medical Students in Bulgaria - 
Sofia University,

АСМБ-ВАРНА/Асоциация на 
Студентите Медици в Бълга-
рия-гр.Варна,

Дружество за ООН в Бълга-
рия / United Nations Association 
of Bulgaria, 

Сдружение ЗА ТЕБ,  The Social 

Teahouse, Зона 21,
Learning for Change Foundation 

/ Фондация Учене за Промяна,
Team Europe Junior Bulgaria / 

Младежки Екип Европа,
NC Future now, 
Младежко сдружение за 

мир и развитие на Балканите 
- МСМРБ

Благодарим и на Европейски 
парламент в България, че помог-
наха кампанията ни да „напусне” 
България и да даде добър при-
мер на младите хора в Европа. 

Изказваме благодарност на 
Съюза на глухите в България, 
на неговите сътрудници и пре-
водачи, както и на вестник „Ти-
шина”, за разгласата на наша-
та работа.

Следете нашите страници 
във фейсбук и по-нататък, за 
да разберете какво ново  под-
готвяме! 

Национален 
младежки форум

По случай Дена на детето – 1 юни от 11 до 15 ч. по идея на Васил 
Попов от асоциацията за социална, здравна и правна помощ в Пло-
вдив, в Гребната база беше предоставена възможност за плаване с 
каяк на децата със слухови нарушения.

Благодарение на Анна Ройдева и Тилка Кайрякова, беше осигурен 
и жестов превод по суша и вода за всички.

Текст и снимки фейсбук страницата на 
РО на глухите в Пловдив

Думите на тази наша народна 
поговорка  бяха първите, които си 
припомних,  когато гледах масово-
то „нахлуване” на нашите жестови  
преводачки в публичното простран-
ство.

Аз, която цял живот съм живяла и 
работила с идеята да го има жесто-
вият език като помощно средство не 
само в моя живот, но и в живота на  
хората с увреден слух в нашата дър-
жава. Държава, в която жестовият 
език все още не е узаконен!

И въпреки това, през всичките 
тези години той живее, действа, до-
казва правото си на съществуване. 
Спомням си, че преди няколко  годи-
ни, когато търсехме опита на други-
те държави, прочетох, че в Норвегия 
жестовият език е просто признат, 
без някакви  сложно написани до-
кументи с дълбокомислени фрази. 
Просто го признали, че съществува, 
че е необходим на  хората,  лишени 
от слух,  както например, че на чо-
век, лишен от крака,  му е необхо-

дима количка ,,за да се придвижва”. 
За какво тук трябва да се умува?! 
Просто – трябва! Да си спомним, че 
по едно време в пресата  разказаха 
как на едно куче с отрязани задни 
крака му направили количка, за да 
може да се движи!

 А ние, нечуващите в България, 
колко години вече чакаме да ни се 
признае необходимостта от жесто-
вия език и да се вземе съответното 
решение държавата да реши как да 
се финансира тази необходима ус-
луга за хората, които не чуват, за да 
са в крак със ставащите събития по 
света?!

Трябва един вид да благодарим 
на пандемията от коронавируса, че 
направи видим за цял народ, който 
гледа телевизия, жестовия превод, 
който отдавна е въведен в другите 
държави и който години наред  сра-
межливо се появяваше тук и там при 
някои национални събития. Сега с 
цялата си светлина блесна за всички 
трайната необходимост от жестовия 

език за хората, които не чуват малко 
или много, за да се ориентират за 
бедствието, което еднакво е връхле-
тяло всички ни.

Заедно с това тряба да сме благо-
дарни и на тези, които допринесоха  
жестовият език да навлезе в пуб-
личното пространство, надяваме се 
и който  вече трайно се настани на 
екраните на телевизора ни, както и 
на тези, които осъществяваха  жесто-
вия превод  в условията на  рискова 
ситуация. Наистина  сполетя ни „зло 
за добро”.

Именно за нас, които  от 1995 го-
дина, откакто нашият вестник „Тиши-
на” съхранява на страниците си пре-
поръките на тогавашния  министър 
на образованието Илчо Димитров 
– жестовият език да се изследва на-
учно и да бъде усвояван от учители-
те, които обучават нечуващите деца 
в специалните ни училища. Колко 
години са оттогава и колко още ще 
трябва да чакаме?!

Миряна Мошева

Тези думи на  редакторката  Пе-
тра Ганчева  ме хванаха за сърце-
то! Два месеца в изолация ми бяха 
достатъчни, за да усетя колко ми е 
липсвал нашият вестник! Въпреки, 
че можех да го прочета онлайн, съв-
сем друго е да го видиш реално, да 
го държиш в ръцете си и да го четеш 
на хартия!

Въпреки удобството, което ни 
предоставя дигиталната технология, 
съвсем друго е чувството да държиш 
вестника в ръцете си, да го прелист-
ваш страница по страница, да четеш 
отделни пасажи, да подчертаваш с 
маркер направили ти впечатление 
отделни текстове, към които да се 
връщаш отново и отново, и да ги 
препрочиташ! Това удоволствие не 
може да ти  даде онлайн четенето!

Като четеш на монитора на ком-
пютъра или на лаптопа, текстът ня-
какси  ти се разпилява, трепти пред 
очите ти и сякаш изчезва, след като 
загасиш  екрана на монитора.

Бяха ми разказвали, че нищо, 
записано дигитално, не изчезва и 
можеш да го възстановиш с едно 

натискане на  клавиша или да го 
запазиш на флашка. Да, ако непре-
къснато разполагаш с читава апара-
тура. А ако в момента нямаш такава, 
или внезапно изгасне токът, или по 
неясни причини текстът изчезне от 
страницата на компютъра/лаптопа 
и по никакъв начин не можеш да го 
възстановиш?

Така и ние двете с Петра Ганчева 
съставяхме и писахме юбилейните 
сборници на СГБ 70,75,80... защото 
всичко, случило се през годините, 
ние намирахме в  отпечатаните бро-
еве на вестник  „Тишина” чак от пър-
вия му брой през 1957 година! Петра 
хубаво го е цитирала:  „....ако вие не 
го напишете, то си остава, а нещо ка-
зано някъде  минава и заминава.....” 
Може да е записано дигитално! Но 
къде ще търсиш това записано след 
години ?  А напечатаното на хартия  
остава.

Затова, когато аз след два месеца 
изолация отново отидох в сградата 
на  нашата организация, с приятна 
изненада видях отпечатаните през 
това време броеве, пълни с пъстри 

снимки и графики. Почувствувах от-
ново реалността на нашата дейност! 
И побързах да ги прибера, за да се 
съхранят в музейната ни сбирка при 
другите подвързани и отпечатани 
броеве, за да се съхрани и това, кое-
то днес преживяваме.

Изненадана бях от факта, че дока-
то ние се измъчвахме от карантина-
та и бяхме в изолация по домовете 
си, главната редакторка  Йорданка 
Димитрова и редакторката Петра 
Ганчева с всеотдайност бяха успели 
да реализират пълноценно нашия 
вестник, не само за да го има, а за да 
може той да съхрани сегашните съ-
бития за бъдещите поколения!

Затова не мога да мълча и да от-
мина с безразличие труда им.  Няма 
да е пресилено, ако кажа – те напра-
виха почти героични усилия и  про-
дължават да правят, за да го бъде 
нашият вестник, който оцеля  повече 
от 60 години. Вестник, с който ние 
всички се гордеем!

Поклон за вашите усилия и все-
отдайност!         

Миряна Мошева

Национален младежки форум с 
кампания #ВремеЗаТеб

В ПЛОВДИВ

Воден празник за 
малчуганите

ЛИЧНИ 

„Всяко зло за добро”

СПОДЕЛЕНО

За да го има вестник 
„Тишина” сега и в бъдеще!
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В космоса не се чува
Затова  глухите хора винаги са имали 

умение за космически пътувания

ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА

Преди 60 години единадесет 
глухи изследователи от уни-
верситета „Галаудет” подпо-

могнаха първите стъпки на науката  
за гравитация  в космоса. Днес тех-
ните следовници са сред най-цене-
ните специалисти в НАСА.

 
Когато през 1979 година класиче-

ският филм на ужасите „Пришълецът“ 
е пуснат на екран, рекламата за него 
е с един лозунг: „В космоса никой 
не може да те чуе как крещиш”. 
Алюзия за факта е,  че извън земна-
та атмосфера няма въздух. Така, че 
там не може да се разпространяват и 
провеждат звуковите вълни. 

Пространството в космоса по 
принцип е безшумно. Няма звук. 

За глухите обаче, това въобще не 
е проблем.

Именно заради това, години 
по-рано учени от НАСА (Национално 
управление по въздухоплаване 
и изследване на космическото 
пространство (National Aeronautics 
and Space Administration, NASA)  се 
свързват с университета за глухи 
„Галаудет”. През далечната 1957 г. 
НАСА, която щеше по-късно да из-
прати първия човек на Луната, беше 
изправена пред проблем: всички 
чуващи кандидати за космическата 
програма не успявали да се справят 
със симулираната безтегловност. А 
това попречило на възможността да 
се проучва влиянието на липсата на 
гравитация върху човешкото тяло.

 При пътуване с автобус, самолет 
или кораб повечето хора се „разбо-
ляват” от стомашно гадене и повръ-
щане. „Хранене на риба“ е ласкава 
игра на думи за моряци, които насоч-
ват стомашното си съдържание към 
парапета. 

 Точно това е мъчело тогава и 
кандидатите за астронавти, които е 
трябвало да преминават тестове в ус-
ловия на въртене със специални уре-
ди, на симулации на морски вълни в 
продължение на часове и дори дни.

И тогава учените от НАСА се свърз-
ват с научните среди от университета 
„Галаудет”. Така 11 глухи хора стават 
доброволци в НАСА за проучване на 
влиянието на гравитацията в косми-
ческите условия. 

Тестовете за глухите хора се оказват 
напълно безпроблемни. Защото частта 
от вътрешното ухо, която предизвиква 
това гадене, при тях „не работи”. Така 
при участието им в тестовете и изпита-
нията, те показват завидни резултати 
на устойчивост, от които космическата 
наука се обогатява. И стават „пионери” 
на човешкия прогрес. Имената им и до 
днес са известни и се пазят като при-
мер за полезни научни изследвания. 
Десет от тях са имали ранен менингит, 
един е глух по рождение. Мъжете на 
възраст между 25 и 48 години, които 
станали известни като „Единадесетте 
от „Галаудет”, са били включени в 
експерименти с уреди, при които си-
мулираната  сила на гравитацията е 
била четири, до десет пъти по-голяма 
от нормалната.  Но също така са били 
изпитвани и в известния уред – върте-
лежка на всички страни, в дълго стое-
не в бавно въртяща се стая в продъл-
жение на дни, в симулация на полет 
със самолет със специални маневри за 
безтегловност, наречен на „Кометата 
на повръщането” („Vomit Comet”), и 
други. И през всичките тези изпитания 
глухите „Единадесет от „Галаудет” се 
чувствали прекрасно. Докато остана-
лите чуващи изпитатели и обслужва-
щият екип се скъсвали от повръщане.

 В хрониките на НАСА от онова 
време е записан един такъв случай.

 При симултнно плаване на кораб 
при огромно вълнение, глухите в 
кабината весело играели на карти и 
разговаряли, а чуващите учени, кои-
то били с тях, се разболели до такава 
степен от „морска болест”, че се на-
ложило опитът да бъде спрян.

 Е, още тогава, преди повече от 60 
години, вече е било ясно, че глухите 
хора могат да са прекрасни космона-
вти и да се чувстват отлично  в усло-
вията на безтегловност.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Глухият Дейвид Майърс, част от 
„Единадесетте от Галаудет”, по 

време на полет без тежести

Глухите участници се подгот-
вят за тест при полет в  безтег-

ловност
 
Уважението към тези глухи изпи-

татели никога не е прекъсвало.
 И никой от тях не е бил забравен 

в годините. А заради почитта към 
тях през  2017 година се открива по-
стоянна изложба в университета на 
Вашингтон, окръг Колумбия, посве-
тена на изследователите, наречени 
„Единадесет от „Галаудет”. Трима 
от тях, които все още са  живи, при-
съствали на откриването на 11 август 
2017 г.

Сред тези незабравими единадесет 
глухи обаче, има и световнозвестни 
личности, като  Джералд М. Джордан 
– който по-късно става първият аме-
риканец, ръководил  Международния 
комитет по спорт за глухите. (тогава: 
CISS) в продължение на цели 24 годи-
ни. Джордан описва себе си като „1000 
процента глух”. Починал е достойно 
през 2008 година.

Изложбата на „Галаудет едина-
десет” беше официално открита 

през 2017 година

Космическата наука тръгва от нас
Глухите хора обаче, са свързани 

с изследването на космоса много 
по-назад във времето. Един от пионе-
рите на космическите изследвания  е 
роден през 19 век. Това е Константин 
Едуардович Циолковски.

Той  е роден на 17 септември 1857 
г. в Ишевское, на 300 километра юго-
източно от Москва. На десетгодиш-
на възраст загубва слуха си и затова 
вече не му е позволено да посещава 
училище. Той обаче продължава да 
се образова и благодарение на голя-
мата помощ от семейството си, отива 
в Москва, където учи физика, астро-
номия и математика. Работил е като 

учител по математика и пише исто-
рии и книги  за научна фантастика. 
Всъщност, това не са само истории, 
а истински шедьоври на публицисти-
ката, в които се преплитат и истински 
научни съобщения и открития. По-
късно те дори се развиват като неза-
висими научни трактати.

 През 1886 г. публикува проучва-
не за поведението на газовете, а пет 
години по-късно сам разработва и 
конструира дирижабъл с метална 
обвивка. Изгражда и първия в Русия 
вятърен тунел за измерване на въз-
душното съпротивление на различни 
предмети – а това е толкова важно 
за аеродинамиката на ракетите. 
Открива пръв, още много рано, че 
класическото ракетно твърдо гори-
во е твърде тежко за използване в 
космоса и предлага да се използват 
течни горива. 

Но дори и като автор на научната 
фантастика, в книгите си предвижда 
– като че ли без да иска, много други 
космически развития.

Циолковски е написал над 35 кни-
ги и стотици статии, посветени на ае-
родинамиката. Но едва през 1924 г. 
е публикувана книга за него и светът 
го опознава. Заедно с Херман Оберт 
и Робърт Годард, глухият Циокловски 
оттогава се счита за един от пионе-
рите на съвременното космическо 
пътуване. 

 Той прогнозира началото на кос-
мическите пътувания през 50-е го-
дини на миналия век. И съвсем не е 
сгрешил, защото през 1957 г. се поя-
вява първият космически кораб – ру-
ският „Спутник”. 

 След смъртта му целият свят му 
отдава заслужена чест. На негово 
име е кръстен един от кратерите на 
Луната. Името му носи и един асте-
роид.  Бившият му дом в Калуга вече 
е музей, а през 1987 г. е изсечена 
възпоменателна монета с неговия 
портрет (профил на лицето). В квар-
тал Марзан в Източен Берлин една 
гимназия носи неговото име до 1990 
г. А през 2015 г. град Углегорск е пре-
именуван на Циолковски по инициа-
тива на руския президент Владимир 
Путин. 

Следният цитат, казан и запомнен 
от Циолковски е: „Вярно е, че земята 
е люлката на човечеството. Но чове-
кът не може да остане в люлката за-
винаги. Слънчевата система ще бъде 
нашата детска градина.”

Най-вероятно е това да се сбъдне!

Глухият руснак Циолковски се счи-
та за пионер на съвременното 

космическо пътуване

Всъщност, потвърждават го 
по-късно и едни от най-известните 
астронавти.

Бъз Олдрин, вторият човек, стъ-
пил на Луната.

Езикът на знаците е огромно пре-
димство в космоса

За известния астронавт Бъз 
Олдрин, вторият човек, стъпил на 
Луната, се знае, че е бил наясно, че 
езикът на знаците е огромно предим-
ство в космоса. И се е опитвал да го 
прилага и налага в космическия апа-
рат. „Тъй като никакви звукови вълни 
не се разпространяват във вакуум, 
това е предизвикателство за акус-
тичната комуникация. Ако кабелът 
за предаване на глас е повреден, не 
можете да комуникирате, но може 
да се осъществи контакт с очите и ръ-
цете. Виждането не е възпрепятства-
но от вакуума” – казва той. Според 
анекдот (кратка история) Олдрин е 
бил на Луната, когато дискът на шле-
ма му се е запотил. Не виждал почти 
нищо и останал напълно зависим от 
гласа на колегите си от слушалките. 
Твърди се, че тогава е казал на коле-
гите си, че инцидентът го е накарал 
да се замисли: „Ами ако можех да 
виждам, но не и да чувам?” 

Това му се струва напълно правдо-
подобно (разбираемо).И никак не 
искал да му се случи.

Трейси Колдуел Дайсън 
Никой и никога няма да забрави 

тази жена!
През 2013 година тя е един от 

астронавтите на кораба „Аполо”, 
който успешно се стикова с 
Международната космическа стан-
ция. От станцията в космоса Трейси 
Колдуел, става известна защото пре-
подава видео уроци на живо за деца-
та от Земята.  

Специален урок,продължил в 
рамките на близо три часа, тя пре-
подава на децата с увреден слух. 
Преподава го с езика на жестове-
те, който е научила, за да разберат 
всички глухи деца какво тя вижда и 
какво мисли там от космоса. И на-
края, изпраща своето послание към 
тях, което отдавна се е превърнало в 
послание въобще към глухите хора: 
„Научих, че глухите могат да напра-
вят всичко. Единственото, което не 
могат да правят, е да чуват. Но това 
не е беда за вас. Може би един ден 
ще летите в космоса и ще живее-
те на Международната космическа 
станция. Ако погледнете развитието 
и участието на хора в космическите 
изследвания, изглежда неизбежно 
в един момент глухите да станат ас-
тронавти!” 

Трейси Колдуел Дайсън

Съвременните последователи на 
„Единадесетте от „Галаудет”

Инженер Йохана Лухт и пилотът 
Джулия Веласкес: две глухи жени, 

които са се посветили на космиче-
ските пътешествия

Пътеката на „Единадесетте от 
„Галаудет” днес е смисъл на живота 
за една глуха жена, която сега  рабо-
ти в НАСА.

Йохана Лухт – първият глух инже-
нер в космическата агенция днес

 Йохана Лухт е  родена глуха в 
Германия през 1992 г.  Семейството 
й скоро след това емигрира в 
Съединените щати. Там за първи път 
на деветгодишна възраст получава 
преводач в своето училище в амери-
канския щат Аляска. Благодарение 
на него тя бързо усвоява езика на 
знаците. Завършва гимназия, а по-
сле учи компютърни науки в универ-
ситета в Минесота. Там тя получава 
първата си оферта от НАСА за стаж в 
техните служби. Не отговаря от при-
теснение. Едва когато за трети път 
получава същото запитване, тя прие-
ма. „Днес бих искала да се „изям от 
яд” , защото не приех първия път!”.

 Стажът бързо се превръща в ра-
бота на пълен работен ден. Работи в 
различни области, докато не се озо-
вава в отдела за „Полетни инструк-
ции и системна интеграция”, където 
работи и до днес. В работата си обик-
новено използва видеопреводач. 

Тя си спомня: „Когато през 2017 г. 
започнах да работя, си мислех какво е 
нужно да правя, за да не се различа-
вам от чуващите си колеги” . И успява 
да го намери: „Това, което първона-
чално затрудняваше сътрудничество-
то ни, беше само страхът ми от кон-
такт с колегите със слух, които никога 
досега не бяха работили с глухи хора.” 
Йохана Лухт разсейва с усърдие този 
страх. Днес тя е първият глух инженер 
на тази отговорна позиция, а много от 
колегите й дори не подозират, че не 
чува. Толкова е добра!

 Докато Лухт остава най-вече на 
земята, за да  наблюдава и ръководи 
полетите  на НАСА,

 Джулия Веласкес иска да бъде 
първата глуха астронавтка.

През 2017 г. калифорнйката пече-
ли конкурс за участие в симулирана 
мисия на Марс. По време на стажа й 
по този проект на НАСА тя се пред-
ставя блестящо и получава лиценз 
за космически пилот. Много години 
вече тя работи упорито и е пример за 
дисциплина и умения, защото след-
ва целта си: „Един ден ще полетя в 
космоса!”

Нейните успехи стават отлична 
предпоставка за включването и на 
други глухи хора в новите проекти 
за овладяване на космоса. И може 
би тя, с всичките свои способности, 
които е доказала, сигурно ще стане 
част от предвидените за 2025 година 
полети с хора до Марс.

 Какво пък, дали първо  глухи няма 
да стъпят на „Червената планета”?

Росица Караджова
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Имаме удоволствието да ви съоб-
щим, че излезе от печат поредната 
книга на Борис Павлов, човекът кой-
то вече петнадесет години е оформи-
тел и графичен дизайнер на нашия 
вестник „Тишина”. Всички го позна-
ваме като изключително добър коле-
га и професионалист в дизайна. Като 
човек, станал в тези години дотолко-
ва предан на делото на глухите хора 
– че всъщност вече е един от нас!

И хубаво е, че сега откриваме и 
още един негов талант. Като „май-
стор на перото”, който успява в кни-
гите си да предаде и мисли и чув-
ства, за онова, което според него 
става в нашия съвременен свят. 

Много истини има в книгата, която 
ви представяме сега. И всеки, който 
я прочете, сигурно ще намери и свои 
мисли и чувства, които би искал да 
каже.

Прочетете я.
А литературната критика е наис-

тина щедра за тази книга, която Бо-
рис Павлов осъществява в съавтор-
ство с друг  писател.

Ето част от казаното при предста-
вянето на книгата от редактора на 
изданието:

„Палецът на Лестър” от Борис Зл. 
Павлов и Чавдар Агайн е един смел 
литературен експеримент, който го-
рещо препоръчвам на читателите. 

Романът се чете буквално на един 
дъх.

Изпълнени с екшън и динамични 
обрати, страниците му ще ви разкри-
ят картината на един пост апокалип-
тичен свят, в който доброто и злото 
отново са вкопчени в битка за душа-
та на човека. Разтърсващо четиво, 
което ще допадне на почитателите 
на силни емоции. Написан изключи-
телно умело, този роман ще ви дър-
жи със затаен дъх от самото начало 
до края си.

Романът е трета книга на Борис 
Зл. Павлов,  след повестта „Моргата” 
и романа „Следваща спирка”, и де-
бют за Чавдар Агайн.

Аспарух Борисов, 
литературовед

Представяме ви днес един разказ, 
случайно попаднал на погледа ми, но 
може би поучителен за всеки един 
човек. Разказ за ценностите, които 
трябва да пазим,  и за глупостите, 
които никога няма да ни оставят на-
мира.

Това е разказ, но може би е поука за 
смисъла на живота. Сигурно е дошла 
някъде от  древността, някъде там 
от незнайно кой добър мислител, кой-
то ще обикнете сега. Прочетете!

„Осим Хаил” означава Наслаждавам 
се на живота”

Ето как започва разказът:
„Бях малко над 40, когато научих, че 

на обичайния въпрос „С какво се занима-
ваш сега?”, може да се отговори с „Осим 
Хаил” („Наслаждавам се на живота”).

За първи път чух този израз в Израел.
Градско кафене. Пладне. На съседна-

та маса възрастна двойка. Той и тя. Не са 

съпрузи, по-скоро приятели. Те неприну-
дено си говорят, пият кафе. Изведнъж те-
лефонът иззвънява. На другия край на ли-
нията някой го попита: „Какво правиш?” 
А той отговаря: „Осим Хаил! Не решавам 
проблеми, не печеля пари, не търся отго-
вори, не поставям цели и не ги постигам, 
не! Просто се наслаждавам в момента 
на живота!”  

Тази игра на думи буквално ме ома-
гьоса и аз разбрах, че искам да науча 
нещо повече за нея.

Първият урок ми преподаде един 
собственик на зоомагазин, когато рано 
сутринта отидох до него за храна на куче-
то. Той беше отворил магазина, но още не 
беше се разсънил и бавно си подрежда-
ше стоката. Аз, по стар навик, започнах да 
му обяснявам, че всичко ми трябва бър-
зо и веднага. Той ме погледна и от една 
клетка извади малко зайче и го сложи в 
ръцете ми. В този момент разбрах какво 
означава „Осим Хаил!” Времето за мен 

спря. Искаше ми се с часове да милвам 
тази пухкава топла топчица. И да я гле-
дам, да я гледам омагьосана от спокой-
ната, незабравима работа на продава-
ча. 

След това имаше и много други уро-
ци, всеки от които ми показваше и но-
сеше щастие. Аз разбрах какво означава 
„Осим Хаил!”: Наслаждавай се на живо-
та- тук и сега!

Богатството не е в това с какъв тоалет 
и какво кожено палто си облечен, нито 
каква кола караш, нито какъв модел е 
твоят телефон.

Богатството – това са живите родите-
ли, здравите деца, верните приятели и 
силното рамо на любимия човек. 

Ако вие можете да виждате, да хо-
дите, да говорите, да обичате и всяка 
сутрин да ставате от леглото, вие сте 
приказно богати. 

Когато се оплаквате от живота, помис-
лете за тези, които рано го напуснаха.

Когато се оплаквате от мъжа си, пред-
ставете си колко много са неомъжените 
жени, които мечтаят да се омъжат.

Когато се оплаквате от жените си, по-
мислете колко много са тези мъже, които 
са самотни.

Когато се оплаквате от непослушните 
си деца, помислете за тези, които всеки 
ден молят Бог да имат деца.

Ценете това, което имате!
Има три „капана”, които крадат ра-

достта и спокойствието - съжаление за 
миналото, тревога за бъдещето и недо-
волството от настоящето.

Ако намерите някой, с който можете 
да се прегърнете и да „затворите очите 
на света”, значи ви е провървяло!

„Ние се раждаме с вик, умираме със 
стон, остава ни само да живеем със смях” 
- казал го е великият Виктор Юго.

Бъдете щастливи!  „Осим Хаил!”
Обичайте се и бъдете обичани!

Подготви за вас Вера Василева

В предишния брой на вестник „Ти-
шина” публикувахме краткия разказ 
на Георги Панталеев, осъществил ве-
лосипеден поход със семейството си в 
Дунавската равнина, в близост до Пле-
вен. В следващите седмици след вело-
похода Георги с жена си и децата са се 
разходили из пещерите край Реселец, 
Карлуково и Радомирци. Ето какво раз-
казва той за видяното и преживяното, 
като на снимките, направени от него,-
се виждат гледки, неизвестни досега 
на много от запалените планинари и 
туристи.

Първото, което посетихме беше един 
тектонски гребен, известен като Пропада-
лото/Калето край с. Реселец. За разлика 
от Хайдушката пещера, този обект е по-
пулярен и за него има достатъчно инфор-
мация. За наша радост, пътеката е ясна и 
добре се следи, но не препоръчвам да се 
ходи по  нея, когато е мокро или наскоро 
е валяло – има опасност от подхлъзване в 
някои участъци.

Когато навлязохме в пещерата Темна-
та дупка, ни лъхна студена струя въздух, 
която идваше от дълбините й. Общо взе-
то, гледката си заслужаваше – доста стра-
ховита…

Край Реселец се натъкнахме и на един 
изключително забележителен обект – 
една огромна разцепена скала, висока 
колкото десететажна сграда! Направих 
доста снимки, като се зарекох да я посе-
тим пак, но в есенно време, защото нао-
коло е много красиво и впечатляващо. 

В района на Карлуково е пълно с инте-
ресни места – внушителни пещери, скал-
ни феномени и скални манастири. Една от 
тях, пещерата „Свирчовица” наистина си 
заслужаваше вниманието и посещение-
то. Но не може и дума да става за сравне-
ние с великолепната пещера „Проходна”. 
Чудна е... Всъщност за мен не е пещера, 
а същински скален мост с голяма ширина 
– над 300 м. Очите на „Проходна” са све-
товноизвестни, наричани още „очите на 
Бога”… Следващата ни прекрасна гледка, 
на която се насладихме след Проходна, 
беше скалният манастир „Света Марина”. 
Разходката до него стана по малко екс-
тремна пътека, но напълно обезопасена. 

Останах приятно изненадан от видяното, 
особено от църквата. В района има още 
два скални манастира, които мисля да 
посетим в бъдеще. Всъщност поне още 
минимум две еднодневни екскурзии си 
записах за района край Карлуково. 

Продължихме към Задънен дол, който 
се минава на две части – отгоре и отдолу, 
защото по средата го разделя неприс-
тъпен скален венец. Добре, че наблизо 
имаше село, което ни послужи един вид 
като базов лагер за отдих...

А после не можехме да се наситим на 
невероятните гледки - скалният феномен 
Струпаница, Провъртеника и скалния 
мост Седларката, кацнал на един сух дол 
над р. Барата, приток на р.Вит. 

Накрая се снимахме за спомен при 
вековния бряст край село Радомирци. 
Недалеч от това старо дърво има стар 
сводов мост, известен като Белия мост – 
изграден през 1691 г. Този мост все още 
функционира, ние минахме по него с ко-
лата на път за вековния бряст.

Текст и снимки 
Георги Панталеев

Представяме Ви

Неусетно изтича животът, 
момиче, остаряваш... 
Сякаш вчера ли беше –
сред поляните слънчеви 
тичаше до забрава... 
А дните отлитат - да ги спреш 
не успяваш. Гледаш лицето си –
чуждо и помъдряло, 
с първите бръчки, уморено 
и недоспало... Остаря 
неусетно момиче, 
а назад се обръщаш: 
гледаш доброто в очите 
и сълзите преглъщаш.
Бледнеят следите от дните -
добри или лоши… 
Колко от тях ще си спомняш 
в самотните нощи?
Колко от тях ще покрият 
тревите напролет 
или ще станат пътека –
като светла диря от полет?

Петра Ганчева

През 
времето

Животът е труден. Но е само един. 
Как да му се наслаждаваме във всеки ден, 

дори и да му се сърдим понякога?

В търсене на красивата родина 
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Отговор от бр. 10/2020 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

КРЪГОСЛОВИЦА

От клетките с чертича по посока на часовниковата стрелка:  1. Наша филмова и те-
атрална артистка (1938-2000) - „Крадецът на праскови”. 2. Вид дъб, от чиято кора се 
правят запушалки и други предмети. 3. Наш музикален деец и композитор (1886-1969), 
автор на първата българска симфония. 4. Домашно преживно животно. 5. Известна 
наша драматична актриса, народна артистка. 6. Игрище за тенис. 7. Американски кро-
кодили. 8. Пъстроперест папагал. 9. Наш националреволюционер, учител, четник в Бо-
тевата чета.

Съставила: Василка Кирова

Всяка година, точно сега в 
средата на юни, българските 
сортове череши узряват и 
стават най-омайния плод, от 
чиито витамини се нуждаем 
всички.

Разбира се, най-полезни са 
пресни, току-що откъснати 
от дървото. Но черешовото 
дърво е толкова щедро на 
плодове, че колкото и да яде 
човек, не ще му стигнат сили-
те и стомахът

Ето защо открай време до-
макините са използвали вся-
какви похвати да ги съхранят 
по-дълго. От череши се при-
готвят компоти за зимата, 
приготвят се сушени за чай, и 
още много...

Но класиката е СЛАДКОТО 
ОТ ЧЕРЕШИ. Никой не е казал 
досега, че не го обича. Омай-
ният му вкус дори води до 
пристрастяване през зима-
та.

Днес ви представяме една 
рецепта за сладко от череши. 
Изпитана рецепта, която ни 
даде ВЕРА ВАСИЛЕВА. И коя-
то всички приготвихме с удо-
волствие. Опитайте и вие.

СЛАДКО ОТ 
ЧЕРЕШИ

Необходими продукти: 2 кг. 
череши, 1 и 1/2 кг. захар (ако че-
решите са много сладки – 1 кг. 
захар), 50 мг. ром, 1 чаена лъ-
жичка лимонтузо.

Приготовление: черешите се 
изчистват от костилките поста-
вят се в съда, в който ще се вари 
сладкото, след което се посип-

ват със захарта и се оставят да 
престоят една нощ. 

Варят се на слаб огън, като 
непрекъснато се отстранява 
пяната с решетъчна лъжица. 
Пробва се дали се е сгъстил си-
ропът на сладкото, като се капва 
капка върху чиния. Ако капката 
не се разлива, това означава, че 
сладкото е готово.

Преди да се свали от котлона, 
се добавя 50 мг. ром „Атлантик” 
и 1 чаена лъжичка лимонтузо.

Сладкото се разсипва в бур-
кани, без да се вари, като бур-
каните  се обръщат с капачката 
надолу.

Вера Василева

Джинджифилът е предизвиквал 
вниманието на учени и лечители 
още в древността. Постоянното от-
криване на нови и нови полезни не-
гови качества постепенно премес-
тило това удивително растение от 
кулинарните книги в лекарствените 
справочници.

Джинджифилът съдържа около 
115 полезни вещества. Той е богат 
на витамин С и витамини от групата 
В, които стимулират имунитета. Ето 
защо е нужно сега да му обръщаме  
по-голямо внимание:

1. Създава имунитет и по-бър-
зо възстановяване след боледува-
не.

Главно внимание при изследва-
нията се обръща на джинджеролите 
– алкалоиди, които едновременно 
стимулират отделянето на топлина 
и намаляват възпаленията. Проуч-
вания в Колумбийския универси-
тет показват, че джинджеролите, и 
по-специално джинджерол-6 има 
потенциал при облекчаване дори 
на бронхиална астма. Това се случ-
ва благодарение на способността на 
джинджерол-6 да разширява брон-
хите, с което подпомага действие-
то на препаратите при бронхиална 
астма. Противовъзпалителното му 
свойство втечнява секрета в дробо-

вете и гърлото, облекчава симпто-
мите на простуда и грип. 

2. Борба с патогенни бактерии 
и микроби.

Счита се, че джинджифилът 
подпомага оттока на лимфата, по-
добрява отделянето на токсини от 
тялото, които ни правят податливи 
към инфекции. Някои дори срав-
няват  антимикробната дейност 
на джинджифила с действието на 
антибиотиците хлорамфеникол, те-
трациклин и ампицилин. Но джин-
джифилът потиска растежа на пато-
генните бактерии в пъти по-бързо от 
съответните антибиотици. 

3. За добро храносмилане.
Приет сутрин, джинджифилът 

може да облекчи сутрешното га-
дене, да помогне при метеоризъм, 
болки в корема, запек. Това се дъл-
жи на способността да отпуска глад-
ката мускулатура на червата и сто-
маха. Добре известно е благоприят-
ното му въздействие върху регули-
ране на правилното производство 
на храносмилателни ензими.

4. Срещу болки.
Способността на джинджерола 

да се свързва с нервните окончания 
на рецепторите за болка превръща 
джинджифила в отличен натурален 
анестетик. Съдейства за облекчава-

не болката и влияе благоприятно 
върху тонуса и енергията

5. Влияние върху онкологични 
заболявания.

Лабораторни изследвания показ-
ват, че джинджифилът съдейства 
за блокирането растежа на ракови 
панкреасни, простатни и яйчнико-
ви клетки. Това му свойство спира 
на растежа на колоректални и яйч-
никови туморни клетки в живи ор-
ганизми, хранени с джинджероли в 
продължение на 3 седмици.

6. Детоксикация и отслабване.
Джинджифилът съдържа уни-

калните биоактивни компоненти 
6-шогаол и джинджерол, чието 
действие напомня това на капсаи-
цина от лютия червен пипер. Тези 
алкалоиди именно  предотвратя-
ват задържането на мазнините в 
организма. Благодарение на цен-
ните вещества, които съдържа, 
джинджифилът стимулира кръво-
обращението, изгаря излишните 
мазнини, ускорява обмяната на ве-
ществата. Подпомага изхвърлянето 
на токсини и пречиства тялото. Ба-
лансира лошия холестерин, който 
често съпътства увеличаването на 
килограмите. 

От интернет – 
Галина Генчева

ЗДРАВЕ

6 причини да включим в менюто 
си джинджифил още сега

Дойде сезонът на 
черешобера


