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86 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Да ни е честит празникът
и да бъдем здрави!

Скъпи съюзни членове, приятели и съмишленици на най-голямата организация, обединяваща хората с увреден слух
в страната, приемете моите
сърдечни поздрави по случай
86-годишнината на Съюза на
глухите в България!

Т

ази година, за първи път,
откакто е създадена организацията ни, в името на здравето на всички, не можехме да
отбележим любимия си празник
заедно, сред райските кътчета на
родината или в клубовете.
Вие знаете много добре,
че то, здравето, е най-ценното

Николай Нинов

нещо; че то не се купува с пари
и не може да се замени с нищо.
В условията на пандемия от коронавирус в името здравето
всички ние се принудихме да
ограничим до минимум контактите помежду си, да общуваме
предимно онлайн, спазвайки
наредбите на правителството.
Именно заради това се чувствам длъжен не само да ви честитя тази скъпа на всеки съюзен
член дата – 12 юли; но и да ви
поздравя – за проявената дисциплинираност, отговорност и
стоицизъм; за разбирането и
търпението, които проявихте от
март месец до сега в името на

12 юли – нашият ден!
Ден за гордост,
достойнство и чест!

здравето! Благодарение на това
до момента няма нито един
установен случай на заразен от
вируса наш член и е много показателен факт на фона на нарастващия брой заразени българи.
Сигурен съм, че както предишните пандемии, така и тази
ще отмине. И тогава всички ние
отново ще сме заедно на нашите
национални туристически, културни и спортни инициативи и
прояви – заедно!
Ще се радваме, че отново се
виждаме с приятелите си от цялата страна; ще се представим
подобаващо в състезателната

надпревара; ще покажем и докажем безспорния талант и неуморимия си дух на сцената…
Вярвам, че за всички ни ще
настъпи по-добро бъдеще. И
съм уверен, че както досега,
така и занапред Съюзът на глухите в България ще продължи да
върви успешно през времето в
бъднините. СГБ ще го има и ще
пребъде!
Честит празник!
Бъдете здрави!
Николай Нинов,
председател на
Съюза на глухите в
България

СОЦИАЛНИ НОВИНИ
Относно ТЕЛК решенията

ВАС окончателно отмени
текстове от методиката
за определяне на ТЕЛК

Петчленният състав на
Върховния административен
съд (ВАС) потвърди отмяната
на текстове от Методиката
за определяне на процентите
за трайно намалена работоспособност (ТЕЛК), съобщиха от
ВАС. Решението е окончателно.
Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленния състав на ВАС от 31 януари
2020 г. за отмяна на т.ІІІ от Методиката за определяне на процентите за трайно намалената
работоспособност. Тя засяга вида
и степента на увреждането в проценти от приложение № 2 към
чл. 63, ал. 3 от Наредбата за ме-

дицинската експертиза.
Вследствие на решението на
ВАС, от 9 юли т. г. НЕЛК и ТЕЛК
спират да работят, докато не
получат конкретни указания от
Министерството на здравеопазването.
Според последните уверения
на министрите Ананиев и Сачева, сроковете на ТЕЛК и НЕЛК
решенията, които изтичаха на
13 юли, ще бъдат удължени с
допълнителен текст, публикуван
в „Държавен вестник” и близо
5 000 хора с увреждания ще могат да получат в пълен размер
пенсиите си.
Четете
подробности на стр. 5

Вирусът не си отива

Няма нито един от нас, който на този
ден да не се е чувствал празнично! Вярно,
тази година по принуда останахме по-затворени. Но празникът си беше празник.
Дори и у дома, всеки е вдигнал тост със семейството си за най-хубавия ден.
Далече бяхме един от друг физически

на този 12 юли, но толкова повече бяхме
близо с душите си. Защото нас нищо не
може да ни раздели – от 86 години и досега!
Четете на стр. 2, 3 и 4 за празника,
такъв, какъвто ни го описаха нашите
кореспонденти от страната.

Искахме, искахме и така
се надявахме, че това
проклето нещо Ковид
-19 ще ни остави вече
на мира. Обаче – не.
„Загнезди” се в живота ни, Стана част от
нас. И колкото и да ни
се иска да свикнем да
живеем с него – противно ни е.
Заболелите се увеличават
- почти четиринадесет милиона
са вече по света (повече от два
пъти на населението на България). Вярно – за хората в млада
възраст не е опасен. Не е, ама ги
изважда в изолация за лечение
поне за месец-два. За хората в
активна възраст, това си е „спирачка”.

И сега надеждата на
хората по света вече се
измести – след като
не си отива, дори
и след най-ужасяваща изолация, да
бъде намерено лекарство, ваксина или
друго, за да се спре
вирусът.
Учените си „блъскат
главите” защото тяхна е тази
задача и цел сега. Много са постигнали. Много предизвикателства все още остават...
Вижте някои любопитни
подробности от изследванията на учените до този момент. Дано нещо от това да
даде резултат скоро.
Четете на стр. 6

ТИШИНА

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Честит празник,
скъпи читатели и приятели!

А една весела сплотена група от приятели и близки
от РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ДУПНИЦА,
сред които беше и председателят на Спортната федерация на глухите в България Николай Бозев, решиха
да почетат подобаващо 55-годишната на председателя
на районната организация на глухите в Дупница Петър
Тричков и осъществиха празнуване „2 в 1” – на 11 юли
се събраха в базата на „Тих труд” в близост до Рилския
манастир, за да поздравят юбиляра; а на следващия ден
проведоха спортни и забавни игри по повод 12 юли, рождения ден на съюза. Прекараха за пореден път незабравимо, сред чист въздух, омайна природа и си тръгнаха с
чудесно настроение.
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12 юли – нашият ден!
Отново дойде 12 юли – денят, в който се е родила
организацията ни, обединила глухите хора в България.
За първи път от 86 години насам, откакто съществува СГБ, този ден ще остане с един горчив спомен. Да,
именно горчив, защото тази година хората не само
тук, в България, а и навсякъде по света, бяха поразени
от поредния вирус, който взе много жертви. И който
наложи да се въведат екстремни ограничителни мерки, не позволяващи в името на здравето масови събирания на едно място...
И въпреки това, независимо от удължаването
на срока на извънредната епидемична обстановка в
страната, още в ранните сутрешни часове на 12 юли
членовете на районните организации по места не пропуснаха да се поздравят за празника, да си пожелаят
само хубави неща и изразят вярата и надеждата си в
по-добри дни.
Първи направи това Диян Демиров, член на Управителния съвет на СГБ, заместник председател на СГБ и
председател на РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ
ВЪВ ВАРНА.

В празничния ден на страницата във фейсбук на РОВарна той публикува своя видео поздрав към съюзните
членове със следните думи:
„Приятели, здравейте!
Искам да ви честитя нашия празник – 12 юли. Знам, че
това е една болка за всички нас – тази година не успяхме
да се съберем, за да го отпразнуваме както трябва.
Откакто съм член на Съюза на глухите в България, до
този момент всяка година на 12 юли ходехме някъде, за
да празнуваме заедно с глухите приятели, за да се видим,
да се повеселим от сърце на забавните игри и състезания.
Но…, тази година, вие виждате каква е ситуацията в
България. И тази извънредна епидемична обстановка
развали цялата програма на Съюза на глухите в България.
Така, че тази година празник няма как да организираме, няма как да се срещнем…
Но въпреки това искам да ви пожелая да сте живи и
здрави!
Пазете се!
Аз вярвам, че догодина нещата ще се оправят. И че
пак ще имаме възможност да се съберем, да празнуваме
и да се забавляваме!
Благодаря ви за вниманието.
Още един път – честит празник, скъпи приятели! Бъдете здрави!”
И РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ГЛУХИТЕ В ПЛОВДИВ не пропусна с прекрасен цветен
колаж и мили слова да поздрави членовете си:

„Честит рожден ден на СГБ!
Честит празник на всички членове на СГБ!
Бъдете живи здрави, сплотени и силни!
Да си пожелаем щастливо бъдеще и да се преборим
за него!
Нека СГБ и ние да пребъдем!
Да бъде!”

АСОЦИАЦИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН
СЛУХ – АРДУС, пък пусна в страницата си във фейсбук албум с прекрасни снимки от реализираната инициатива
,,Алпийски тролей и рапел”, осъществена също в празничния ден. „На 12 юли на хижа ,,Чудните мостове” децата и родителите от АРДУС, гр. Пловдив, съвместно с Клуба
за планинско-приложни спортове ,,Агарта” участваха в
,,Алпийски тролей и рапел”. Бяха изключително смели.
Сърдечни благодарности на инструкторите Анна Ройдова, Крум Сираков, Димитър Кунев, Кремена Каназирева,
Костадин Костадинов и Деян Славов!”

А Иван Бугов от РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ЯМБОЛ беше сложил един трогателен цветен поздрав:
„Честит празник на всички членове на СГБ! Да са живи
и здрави! Много късмет!”

Публикацията подготви Петра Ганчева

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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Ден за гордост, достойнство и чест!
Бургас

Празнувахме сред уникалната красота на
Странджа планина

А когато стигнахме до извора с приказното име „Живата вода”, бяхме удивени – неизвестно
кой и кога е направил там гранитен чучур за водата във формата на змейска глава. Кристално
чистата и невероятно вкусна вода излиза на тласъци с променлива сила, като понякога напълно
секва. Легендите разказват, че водата спира, когато се приближи грешен човек.
Науката пък твърди, че карстовият извор събира водите си в подземна кухина, преди да излезе на повърхността. И когато кухината се изпразни, е нужно време, за да се напълни отново.
Подобен феномен се среща много рядко. В Европа е известен само още един подобен извор във
френските Алпи.
След излета се събрахме в ловната хижа, където си организирахме и почерпка за празника.
Мъжете събраха дърва и запалиха голямото барбекю. Майсторски приготвиха и скарата. А после
– знае се, настроението беше прекрасно, като за празник!
Галина Генчева

Плевен

Отново заедно и единни

В това странно и различно време, при спазването на всички епидемиологични мерки, членовете на районната организация на глухите в Бургас се събрахме да отбележим 86-а годишнина
от основаването на СГБ в Странджа планина, при изворите на река Младежка, в близост до село
Младежко. Мястото за пикник с беседка беше украсено с флагчета в чест на празника.
След като пристигнахме, решихме най-напред да се разходим по екопътеката „Извори и пещери”. До изворите на реката има сравнително лесен и живописен пешеходен маршрут, като
през цялото време се върви покрай поречието й. На малко по-стръмните места имаше дървени
парапети за опора. Мястото е прохладно и много приятно, с дървени мостове над реката. Водите
на реката са кристално чисти и тук-там има малки водоскоци. До самите извори са две от пещерите (в целия район те са общо 19). Наляхме си и пихме от изворната вода. Не пропуснахме да
влезем и разгледаме пещерите.
Отправихме към местността Голямото кале, където са открити останки от най-голямата византийска крепост. До тях стигнахме през мрежа от маркирани пътеки. Изкачването беше стръмно. Достигнахме до дървена кула за наблюдение, откъдето се върнахме обратно и продължихме
нагоре до един скален връх, обграден с бойници, с кула за наблюдение. Те дадоха възможност
за панорамни наблюдения и благодарение на тях се насладихме на красивите гледки наоколо.
Оттам по една стръмна пътека стигнахме до друга природна забележителност – Каменната целувка.
С тази екскурзия искахме да отбележим делото на първите български глухи, повели борба
за осигуряване на труд, социална защита, пълноценен живот на нечуващите хора. Затова и се
върнахме за официалната част на празника. Прочетено беше поздравление от името на ръководството на районната организация към всички присъстващи.
Не пропуснахме и забавната част. Хората с желание се включиха в игрите. И тъй като бяхме
сред природата, част от забавлението беше да се използват природни материали – като например най-бързо да се наберат цветя, да се направи нещо интересно с клонки и други.
Изразяваме своите сърдечни благодарности към ръководството на „Тих труд - Бургас ЕООД”,
което дари почерпката за празника.
Традицията да се отбелязва 12 юли трябва да продължи, защото по този начин изразяваме нашето преклонение пред делото на първооснователите, които в далечната 1934
година положиха началото на по-добър живот и по-добро бъдеще за глухите хора в България със създаването на дружеството на глухонемите, чийто правоприемник е Съюзът на
глухите в България.
Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

Перник

Празник сред природата

Териториалната организация на глухите в Перник винаги с много любов и признателност е
отбелязвала празника на СГБ 12 юли.
Тази година, поради ограниченията от пандемията, ръководството реши да отбележи този
знаменателен ден с един прекрасен излет сред природата.
Посетихме село Боснек, известно като „белия дроб” на Перник и местността „Живата вода”
до него.
Бяхме заедно с приятели, а веселото ни настроение допълни и един красив лабрадор. Насладихме се на невероятната красота по пътеките през гората, по малките ливади до рекичката,
където се пръскахме с вода, поради голямата жега.

12 юли е ден изключително значим не само за членовете на районната организация на глухите в Плевен, но и за хората с увреден слух, защото от този ден преди 86 години започват сериозните промени в България в живота на глухите хора. През годините след това той започва да се
променя и все повече те придобиват самочувствие, стават активни в обществото и все повече –
уважавани.
На този ден имаме вече над 10-годишна традиция – ръководството организира и събира всички свои членове, независимо дали в клубовете на териториалниге организации или в клуба на
РО. Тези срещи винаги са чакани и много приятни.
Тази година се събрахме заедно в Плевен и в Лом, съвместно с приятели от други наши организации, като в Плевен срещата се проведе на открито, сред красивата природа на язовир
„Опанец”. От ранна утрин до късно следобед приятели от ТО-Ловеч, ТО-Свищов и ГО-Плевен
бяха заедно, хапваха, забавляваха се и си припомняха различни забавни случки. Рибарите пък
опънаха въдиците и създадоха не една комична ситуация. Шегите продължиха и по-късно около
барбекюто.
Весела бе срещата и в Лом. Организаторите се бяха постарали да придадат на клуба тържествен вид след месеците, в които беше затворен заради извънредните мерки. И наистина бяха
успели. Накрая с гордост се снимаха. И отново си пожелаха да бъдат заедно – но по-често и още
по-многолюдни. Нека има радост в очите и спокойствие в душата ни!
Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

Стара Загора

Знаменателен ден за всички ни

В чест на 12 юли, празника на Съюза на глухите в България, в който се навършват 86 години
от основаването му, ние, от районната организация на глухите в Стара Загора, организирахме и
проведохме малък поход на 11 юли до „Богородична стъпка” в района на Старозагорските минерални бани.
Сборният пункт за среща беше в центъра на баните, който всички го знаят, в 9.00 часа сутринта. Групата ни беше разнородна по възраст и всеки нямаше търпение да се запъти към святото
място.
Продължава на стр. 4
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12 юли – нашият ден! Ден за гордост, достойнство и чест!
От стр. 3
На това място със сигурност Бог е
докоснал земята. Легендите разказват, че самата Божия майка Богородица е оставила отпечатък с ходилото си, стъпвайки върху скалата с младенеца на ръце. Явила се, за да помогне на силно вярващ християнин,
измъчван от римски войници. Оттогава в скалата останала вдлъбнатина
с формата на човешки крак, в която
Богородица изкъпала новородения
Исус. И нарекли местността „Богородична стъпка”.Там, сред скалите, има
тясна цепнатина. Преданието разказва, че ако успееш да се провреш през
нея, греховете ти ще са простени. Не
успееш ли, значи грехове тежат на
съвестта ти и трябва да се покаеш. На
„Богородична стъпка” дори казаните
наум желания се сбъдват… По стените на скалата вярващите са видели
изображения на икони, нарисувани
от природата, които са очертали и изрисували допълнително. Поставили
са и голям метален кръст. В близост
лежи каменен саркофаг, датиращ
от римско време. Под прохладните
сенки са оформени места за отдих,
които бяха много приятни за кратките почивки, които правихме по време
на похода.
На връщане се събрахме с още
наши членове пред нашата съюзна
база. Насочихме се към обширния
парк в центъра на курорта на Старозагорските минерални бани и организирахме няколко състезания, в които взехме активно участие – скачане с чували, надуване на балони, дърпане на
въже. След това уморени и весели, седнахме в бистро „Централ”, любезно поканени от г-н Петко
Младенов, управител на съюзния хотел.
Председателката на РО на глухите отправи сърдечен поздрав към всички присъстващи, след
което някои от организаторите раздадоха награди на печелившите в проведените игри. Имаше и
забавна томбола с различни изненади.
Всички останаха силно впечатлени и възхитени от организацията на този знаменателен ден,
който отлетя за миг. Накрая, привечер, някои се разходиха край езерото, за да се насладят в пълна мяра на вълшебната му гледка. Чудесен завършък на един незабравим ден!
Антония Хубенова, председател на РО на глухите в Стара Загора

Търговище

Три в едно – поход, спорт и релакс

По повод 12 юли, денят на СГБ, на 13-и
юли се събрахме 15 души от ТО в Търговище, за
да осъществим нашия дълго мечтан поход до
хижа „Младост”, която се намира в околностите на нашия град. Времето беше топло и слънчево и ни предразположи благоприятно.
След като пристигнахме на мястото, Христо
Христов, председател на ТО-Търговище, поздрави всички присъстващи с празника, като им
пожела крепко здраве, успехи и да са все така
да са задружни.
С шеги и закачки вървяхме, събирахме коприва и глухарчета, набрахме си букетчета от
полски цветя.
Отдъхнахме с чаша кафе сред природата.
Някои се отдадоха на пълен релакс; други пък –
на сладка раздумка с приятели; а трети отидоха да се разходят и да се полюбуват на природните хубости. За всеки имаше възможност да
прави това, което обича и му е приятно. И така
всички се отдадохме на приятни развлечения.
Ние, хората с увреден слух, го можем, и то
успешно – хем да празнуваме и спортуваме,
хем се веселим от сърце!
Диана Савова,
организационен секретар
на ТО на глухите-Търговище

Хасково

Отново сред природата

По традиция членовете на РО на глухите гр.Хасково посрещат празника на СГБ 12 юли на път
из красивите кътчета на България.
Този 12 юли обаче беше особен – „с корона” (короновирусен). Предвид извънредната епидемична обстановка, ръководството на районната организация реши да проведе поход до парк
„Кенана” – хем е близо до града, хем сред зеленина в гората и най-важното – ще сме на разстояние метър и половина един от друг, за да спазваме ограниченията, наложени от Министерството
на здравеопазването.
И така, в неделната слънчева утрин се събрахме около 15 души членове - най-смелите, пред
паметника на свободата в началото на парка и тръгнахме по алеята.
Любувахме се на природата, дори видяхме и катеричка. Бяхме толкова изненадани, че всички
побързахме да извадим телефоните си и да я снимаме. След близо 40-50-минутно ходене стигнахме до параклиса „Св.Трифон”. Влязохме вътре, запалихме по свещичка за здравето на целия
български народ, отправихме молитва този коронавирус да отмине по-скоро… След като изслушахме уредничката, която ни разказа как и от кого е бил възстановен параклисът, се отправихме
към язовира „Сивата вода” близо до парка.
Там поседнахме под прохладните дървета на сянка да почиваме и избрахме да останем покрай язовира. Както си му е редът, председателят на РО Митко Иванов поздрави присъстващите с
празника, пожела здраве на тях и техните семейства. Сред нас имаше и двама ветерани-юбиляри
– Славчо Делчев на 85 години и Йорданка Босашка на 80 г. Поднесохме им скромни подаръци за
спомен и им пожелахме и на следващия 12 юли пак да бъдат сред нас.
Под песента на птичките и тишината, която цареше в гората, всеки извади каквото носеше
и започнахме пикника. Не усетихме кога времето е минало и трябваше неохотно да си тръгнем,
заредени с енергия от лятната красота на природата, макар и само за един ден.
Така ние, хасковските членове с увреден слух, и тази година, макар и по-малобройни, се откъснахме от сивото си ежедневие, от грижите и проблемите покрай необичайната обстановка от
пандемията. И отбелязахме празника!
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

Шумен

Горди сме, че съхраняваме традициите

Поради обявеното извънредно положение в страната от месец март до м. май, както и
последвалата извънредна санитарна обстановка, важеше забраната за събиране на хора в затворени помещения. Ето защо танцовият състав към районната организация на глухите в Шумен
направи своята първа репетиция едва в средата на месец юли.
Репетиция като репетиция, биха казали повечето хора. Но за нас това беше знаменателно
събитие. Защото тогава за първи път облякохме шопските носии, които закупихме през март.
Средствата за тях събрахме от благотворителния концерт с базар, който организирахме през
месец ноември миналата година. Помогнаха ни и от верига магазини в Шумен, които дариха
останалата сума за носиите.
Бяхме щастливи. Много щастливи се чувствахме в новите си премени! Знаехме, че и по-рано
можехме да ги облечем и да танцуваме с тях. Но сега, точно заради дългото очакване, чувството
беше невероятно!
Районната организация в Шумен винаги е искала да съхрани красотата и магията на българския народен танц. И не случайно по време на националните събития на СГБ сме се представяли
с най-много народни танци, с най-много участници. И с най-много деца! Децата, които възпитаваме в любов към българския фолклор и неговите традиции и в красотата на българските носии.
Смело можем да заявим, че се потрудихме много, за да ги имаме тези прекрасни носии. А
сега разбрахме и друго – че умората, потта и трудът са нищо пред това да си горд, че си успял
да допринесеш за сплотяването на хората чрез съхраняването на традициите и на българския
народен танц.
Ние в Шумен се гордеем с това!
Членовете на нашия състав за художествена самодейност вече танцуват с новите носии. И
това ги прави горди и щастливи. А младите, разбира се, са най- вдъхновени. И нека е така, защото
те са бъдещето на живота.
Нашият живот, който искаме да продължава достойно и с чест!
Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен
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НОВИТЕ ЛИЧНОСТИ НА СГБ

АТАНАС КАЛИНОВ И НЕГОВИЯТ ТРУДЕН ИЗБОР
Намираме се във време на
световна пандемия от COVID-19.
Именно сега осъзнаваме колко са важни близостта и думите
– показва го историята на един
бъдещ учител по английски, който е тежкочуващ и преподава на
езика на Шекспир на глухи деца.
Неговият урок по английски език
е по-различен.
Хенис, на която помага да усвои английския език, също има
проблеми със слуха. Свързва ги
езикът на жестовете.
АТАНАС КАЛИНОВ е тежкочуващ, а неговата сестра-близначка София е глуха. Като деца в
масовото училище в родния Асеновград знаят, че трябва да са
по-добри от останалите.
„Вкъщи постоянно ни говореха, че няма напразни усилия, че
един ден те ще бъдат възнаградени.”
И двамата имат подкрепата на семейството си, но се
сблъскват със системата –на
матурите през 2009 г. Атанас и
София избират английски език,
но им казват, че не може, защото единият компонент е със
слушане и разбиране. Тогава
семейството се захваща да промени правилата. „Бяхме много
разочаровани, припомня си
Атанас, но твърдо решени да си
търсим правата. За щастие, ре-

агирахме навреме и получихме
положително разрешение на
проблема и успехът е, че вече
изпитът може да бъде адаптиран и за глухи зрелостници.”
Майката на Атанас и София е
жестомимичен преводач и е израснала с глухи баба и дядо. Разказва, че едно глухо дете, което
иска да учи чужд език, на практика учи три: „За тях жестовият език
е първият език, те впоследствие
се научават да говорят и то съвсем целенасочено. С много работа и продължително време. Вече
оттам нататък българският език
им е като втори език, а след него
идва и изучаваният чужд език.”
Сега, години по-късно, Атанас
е на прага да завърши английска

филология в Пловдивския университет. Иска да стане учител на
глухи деца и сега им помага на
доброволни начала в уроците по
английски.
На въпрос на репортера Елица Попова „На какво, освен английски, искате да научите Вашите ученици?”, Атанас отговаря:
„Някои мислят, че когато човек
е глух, явно не може, няма да успее – но всъщност е точно обратното - всичко се постига с много
усилия и желание.” И разказва,
че понякога се е губил в думите
на другите: „Понякога ми е трудно да общувам с хора, защото
едни говорят много бързо, а други – по-тихо и не чувам всичко,
като че ли от парчета разбирам

казаното и понякога питам пак, а
те се обиждат и дразнят, че пак
ги питам…” Майката на Атанас
допълва: „Затова е много болно,
когато забележиш, че говорят на
детето ти и се дразнят, че трябва
да повторят казаното, а не знаят,
че той всъщност ги пита, защото
не е успял да ги чуе.”
„Без комуникация няма нищо,
няма резултат – твърди Атанас. –
Много е важно как го казваш, как
го поднасяш, как питаш и отговаряш.”
Когато е с учениците си, понякога Атанас им разказва собстве-

ната си история, за да им вдъхне
кураж. Любимият му девиз е:
„Обединението прави силата” –
защото всичко става с хора, обединени от общата кауза, без хора
нищо не става.”
И така, във времената, когато
хората трябва да спазват дистанция в името на близките си, остават думите…
Текстът е от излъчената
по бТВ емисия за
Атанас Калинов

ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА ГЛУХИТЕ

Честит юбилей на ветераните на районната организация на глухите в Хасково!
Двама от дългогодишните
деятели-ветерани на съюзното дело в началото на юли
тази година отпразнуваха
своите почетни годишнини.
На 4 юли щастлива 80-годишнина отбеляза Йорданка Босашка, или както я наричаме всички
ние – Данчето. 80 години мъдрост, 80 години сбъднати мечти,
80 години прекрасни преживявания!
Дълги години скромно и всеотдайно тя служи на съюзното
дело. Започнала своята работа
в системата на СГБ първоначално в предприятието „Тих труд”
-Хасково, продължила след това
в РО като отговорник по социално-битовата дейност, а през 1976
г. беше избрана за председател и
цели 26 години успешно ръководи хасковската организация.
Днес, години след пенсионирането си, Данчето Босашка
продължава да участва активно

в живота на РО. Както се казва в
едно стихотворение на Тодорка
Маринова:
„Отговорност, честност, справедливост, все хубави черти тя
притежава.
За организацията с чудна упоритост работи неуморно,себе си
раздава!”

Всеотдайна и доброжелателна, Данчето винаги печели симпатиите на хората, с които е общувала и с които животът я среща.
Въпреки своята 80-годишна
възраст, която никак не й личи,
Данчето е все така жизнена и
активна в желанието си глухите
членове (а и не само те) на хасковската организация да живеят
по-добре.
Ние, нейните приятели и колеги, й пожелаваме тези 80 години да й бъдат като талисман и да
й дават много сили и късмет за
всяка следваща година. Да продължава със същия хъс и настроение - бавно,но славно!
На 11 юли т.г. нашият дългогодишен член Славчо Делчев
Славов навърши почетните 85
години.
Основател на някогашното районно дружество на глухите в Хасково и на първия танцов състав,
Славчо е вторият председател на

ващите. Под негово ръководство
организацията ни е печелила
десетки медали. Не е пропуснал
нито един туристически събор и
мероприятие, организирани от
ръководството на СГБ.
Неговият живот и дейност в
служба на хората с увреден слух
е пример, достоен за подражание.
Ръководството и членовете
на районна организация на глухите Хасково го поздравяват по
случай юбилея и му пожелават
да има още дълги години здраве,
сили и много радост! Нека късметът да е винаги с теб, Славчо!
организацията от 1964 до 1975 г.
Пътят му е борба и себераздаване. Но никога не се е предавал.
Той беше и един от най-добрите ни спортисти по туристическо ориентиране, участвал е във
всички състезания, организирани
както от СГБ, така и от туристическото дружество в града при чу-

Мили юбиляри, всички ние,
които през годините бяхме до
вас и с вас от цялото си сърце
ви поздравяваме за вашите хубави празници (юбилеи) и ви пожелаваме още дълги години да
сте сред нас!
Дора Христозова,
координатор на РО-Хасково

СОЦИАЛНИ НОВИНИ

Относно ТЕЛК решенията

ВАС окончателно
отмени текстове
от методиката
за определяне
на ТЕЛК

От стр. 1
Отменената разпоредба гласи: „Когато са
налице няколко увреждания, независимо дали
са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които
в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката
на трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане се определя, като се взема
най-високият процент по съответната отправна
точка на най-тежкото увреждане. Останалите
проценти за съпътстващите увреждания не се
вземат предвид при оценката, но се изписват в
мотивната част на експертното решение.“
Петчленният състав на ВАС приема мотивите на тричленния състав, че в промените на
наредбата са допуснати съществени нарушения на административно-производствените
правила.
Не са изпълнени изискванията да
има причините за промените, за целите които

се поставят; финансовите и други средства, за
прилагането на новата уредба, както и очакваните резултати от прилагането, включително и финансовите, както и анализ на съответствие с правото на ЕС.
Обявената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не може да се постигне с
едностранчив и неаргументиран подход по
отношение на некоректността на използваната
досега математическа формула за изчисляване
на степента на увреждането.
Не е представена и надлежна финансова
обосновка на проекта за изменение. В докладите се твърди, че този проект няма да доведе
до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Според магистратите, това
изявление не е изпълнение на изискването да
бъдат посочени финансовите средства, които
ще са необходими за прилагане на акта.
Това окончателно решение на ВАС означава, че е отменен като незаконосъобразен
текстът, цитиран по-горе, от който имаше

много ощетени хора с увреждания, за сметка
на бюджета. Т. е., че се събират процентите от
всички заболявания, без да има изискване да
са налични най-малко на две с поне 50% инвалидност и при няколко множествени увреждания с под 50% инвалидност, които правят
сбор 50 и повече от 50%, ще бъде определена
трайно намалена работоспособност по съответна формула – но каква ще е тя, не се знае.
Министерството на здравеопазването,
обаче, взе решение да не се съобразява с
решението на Върховния административен
съд. До момента не е ясно ще се връща ли
старата методика (коя по-точно - също).
Според последните уверения на министрите Ананиев и Сачева, сроковете на ТЕЛК и
НЕЛК решенията, които изтичаха на 13 юли,
ще бъдат удължени с допълнителен текст,
публикуван в „Държавен вестник” и близо
5 000 хора с увреждания ще могат да получат
в пълен размер пенсиите си.
Публикацията подготви Петра Ганчева
по данни от онлайн медиите
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Връщат част от противоепидемичните мерки

На видеоконферентна среща след обсъждане на актуалната обстановка с COVID-19, докладвана от здравния
министър Кирил Ананиев, се взе решение да се върнат
част от противоепидемичните мерки.
Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито и закрито ще се провеждат без публика. На открито се допускат посещенията при
заетост на местата до 50% от общия им капацитет при
спазване на физическа дистанция от 1,5 м и другите изисквания. Не се разрешават също групови празненства с
присъствие над 30 човека на открито и на закрито.
Премиерът даде разпореждания на областните управители чрез щабовете да продължат да следят капацитета на болниците и да предприемат нужните действия.

Извънредната епидемична
обстановка - до края на юли
Взето е решение да се продължи извънредната епидемична обстановка до края на юли. Целта е в зависимост от развитието на обстановката, да има условия за
намаляване на нивото за разпространение на вируса.

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел
Кунчев разясни, че дори на закрито човек може да е без
маска, ако става въпрос за професионална изява – реч,
презентация, пресконференця. Това е така, защото в
тези случаи обикновено има дистанция между говорителя и публиката, а изявата изисква да се чува ясно и
разбирането на това какво говори човек е свързано и с
артикулация.
На въпроси на журналисти относно разминаването
в резултатите на PCR тестовете проф. Тодор Кантарджиев уточни, че за да се приеме, че пациент е болен от
коронавирус, трябва да има положителен лабораторен
резултат и диагноза от лекар по епидемични показания
и клинични данни. За да бъде изписан от болница или
освободен от домашно лечение, пациентът трябва да
има два отрицателни PCR теста: „Много често пациенти
повече от месец продължават да отделят вирус, заради
което се правят нови тестове. Но всеки положителен
тест не се регистрира като нов случай”, категоричен бе
Кантарджиев. Министър Ананиев допълни, че в регистъра всеки човек влиза с уникално ЕГН и няма как да се
дублира резултатът.

Къде да ходим и къде –
не по време на пандемията
Учените от MIT (Масачузетския технологичен институт) – университет, известен с това, че там учат и преподават едни от най-умните хора на света, дават някои
насоки, на основа на направения анализ на 26 категории
дейности с по над десет критерия, обхващащи необходимост и посещаемост. Така са стигнали до извода кои
са най-важните и сигурни места и кои, съответно, не са,
като изследването им е с цел да предостави достоверна
информация кои места да се отварят и кои дейности да
се разрешат. Учените от MIT се надяват, че изследването им ще е полезно, ако се наложи отново да се затягат

мерките, като този път бихме могли да го направил по
информирано.
ДА (рискът си заслужава): банки; зъболекарски кабинети; колежи и университети.
ПРОПУСНЕТЕ (определено не си заслужава да се рискува): фитнес-зали; кафенета и сладкарници (3-о място
по най-висок риск от всички 26 дейности и локации); магазини за спортни стоки; магазини за алкохол и цигари.
ДЕЙСТВАЙТЕ ОНЛАЙН, АКО Е ВЪЗМОЖНО при: бакалии, хипермаркети, магазини за електроника, за дрехи и
обувки; ресторанти (най-високо ниво на риск); автосервизи и храмове.
ТРУДНО ДА СЕ КАЖЕ (среден риск, съпоставен с необходимостта от дейността): фризьорски салони и бръснарници; магазини за инструменти, мебели, офис материали
и универсални магазини.
МОЖЕ ДА ПРОПУСНЕТЕ (няма голям риск, но не са от
особена важност и за някои може да се действа онлайн):
книжарници; увеселителни паркове; кина; магазини за
офис материали; казина и музеи.

Пробив в борбата срещу COVID-19
ДЕКСАМЕТАЗОН

Спасява живот при
най-тежките случаи

Стероидът
дексаметазон е спасил живота при една
трета от най-тежките случаи на COVID-19, показват
резултатите от изследване, което представлява голям пробив в борбата срещу
болестта. Съобщението на
британски специалисти идва
като част от най-мащабното в света тестване срещу
COVID-19.
Според тях, ако се знаеше
ефективността на дексаметазона в началото на пандемията в страната можеше
да бъдат спасени до 5 хиляди
живота.
Изследователите от екип
на Оксфордския университет
са приложили широко достъпното лекарство на повече от
2 000 тежко болни пациенти
с COVID-19. Сред онези, които
са можели да дишат само с
помощта на вентилатор,
дексаметазонът е намалил
смъртните случаи с 35%.
Дексаметазонът е евтин и
масово достъпен медикамент,
който доказано спасява човешки живот на тежко болни от новия коронавирус. Смята се, че
ефектът ще е особено силен за
развиващите се държави, които не могат да си позволят скъ-

пи лечения.
Стероидът се използва при
лечение на много състояния
като ревматични проблеми,
редица кожни заболявания,
тежки алергии, астма, хронична обструктивна белодробна
болест, крупа, подуване на мозъка, очна болка след офталмологична хирургия и заедно с антибиотици при туберкулоза.
Клиничните изпитания са
част от проекта Recovery и се
водят от екип от Оксфордския
университет.
Медикаментът
вече се е използвал за намаляване на възпалителните процеси при други състояния, защото
спира щетите, които нанася свръх реакцията на имунната система, известна като цитокинна
буря.
„Това е единственото лекарство
досега, което виждаме да намалява
смъртността, и то
значително, това
е голям пробив”,
каза водещият изследовател проф.
Питър Хорби. Неговият колега проф.
Мартин
Ландри

обяснява, че един човешки живот може да бъде спасен на всеки 8, поставени на респиратор
и на всеки 20-25 на кислород.
„Това очевидно е много, много
ясна полза. Лечението продължава до 10 дни и струва около
5 паунда на пациент. Иначе казано, ни струва 35 паунда, за да
спасим човек”, допълва той.
Дексаметазонът, обаче, не е
медикамент, който да си купите
и занесете вкъщи. Няма данни
да помага на хора с леки симптоми, които не се нуждаят от
помощ заради затруднено дишане.

ИВЕРМЕКТИН

Български екип е близо
до откриване на лекарство
срещу кронавируса

През май стартира клинично изпитване с „Ивермектин”. До момента за него са
набрани 30 пациенти-доброволци. Изпитването се провежда в 9 болници в България,“
уточни изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
по лекарствата магистър фармацевт Богдан Кирилов. Той
посочи, че България е първата
държава в ЕС, която стартира
такова изследване и поясни, че
медикаментът „Ивермектин” се
използва от десетки години при
инфекции, предизвикани от паразити: „Той е с познат профил
на безопасност. По отношение
на самото клинично изпитване
– в края на месеца, след като са
готови първичните данни и техния анализ, ще можем да дадем повече информация.”
Здравните власти имат надежда, че препаратът, който се
използва основно във ветеринарната медицина, може да се
окаже ключ към борбата с коронавируса. Но в същото време
остават и притесненията, които
имат и за всички други тествани
до момента лекарства. „Всеки
лекарствен продукт има показания и противопоказания.
Ако не се съобразяват проти-

Страницата подготви Петра Ганчева

вопоказанията и се прилага на
пациентите, на които не е подходящ, логично е да се получат
нежелани лекарствени реакции
и усложнения”, допълни Богдан
Кирилов.
В момента „Ивермектин”
се тества в Испания, Бразилия
и САЩ, но никоя от е тях не е
разкрила какви са резултатите
от изпитванията на препарата
върху заразени с коронавируса
пациенти. У нас повече информация за проучването ще бъде
представена в края на юли или
началото на август.
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ПРИЕХА ЕДИНОДУШНО ПРОМЕНИТЕ В
ЗАКОНА ЗА УНГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК
В края на юни в специално излъчено видео вицепрезидентът на ЕС, Гергели Таполчай обяснява подробно
измененията на закона на
унгарския жестомимичен
език, одобрени в унгарския
парламент. Самият закон
е приет преди десет години, а измененията в него
бяха подготвени от екип
на унгарската организация
на глухите SINOSZ през лятото на миналата година
и внесени през пролетта на
2020 г.
Приемането на внесените промени със 194 гласа
„За” е истински празник за
членовете на общността
на глухите в Унгария и за
всички онези, които десетилетия наред защитават,
развиват и популяризират
нейния жестов език. В специално изявление, публикувано в сайта на SINOSZ по
повод на това голямо събитие се казва:
„Със закона ние отдаваме
почит на всички, които започнаха езика на знаците по този
път и до ден днешен се борят
с непрекъсната вяра, за да гарантират, че езикът на знаците, сплотената сила на нашата
общност, основата на нашата прекрасна глуха култура,
най-накрая получи езиков статус. След близо година и половина настойчиво и решително
лобиране успяхме да постигнем този забележителен успех и сме горди от това! Изменението на десетгодишния
закон за жестомимичния език
беше инициирано от SINOSZ с
цел той да се издигне по-високо ниво и да се разшири диапазонът на свързаните с него
възможности за подобряване
на качеството на живот. Горди сме, че парламентът вече
счита унгарския език на жестовете като част от унгарската култура. Този жест на правителствено равнище извади
езика на знаците от невидимостта и ни накара да се гордеем, да превърнем мислите
си с ръце в „думи” и смело да
съборим преградата за комуникация, поставена от съдбата. Току-що приетите промени
ни отведоха по този път.
Всеотдайната, десетилетна работа на социалните слу-

жители и на целия персонал
на SINOSZ, накараха външният свят да разбере, че езикът
на знаците е по-важен за нас,
отколкото някакъв набор от
жестове на ръце. За нас знаковият език е общият знаменател на живота, пулсацията,
ритъма, сплотеността. Глух
ли си, трудно чуваш, може
би чуваш? Важното е, че има
език, който ни свързва и напредва в комуникацията помежду ни!
SINOSZ по уникален начин
преподава унгарски жестомимичен език от 10 години според Общата европейска референтна рамка. Организацията
разполага с 30-40 квалифицирани инструктори за преподаване на унгарски жестомимичен език, които обучават
средно 800-1000 ученици на
различни нива всяка година.
10 души получиха степен по
преподаване на жестомимичен език в рамките на обучението по време на работа, организирано от SINOSZ.
Празнувахме културата на
глухите на множество вътрешни и международни събития
и благодарение на работата
на SINOSZ 9 ноември е денят
на унгарския жестомимичен
език. Също така, по наша препоръка, беше посветен специален празник на Дните на
знака на света (Международен ден на езиците на знаците) на 23 септември.
Публикации, спотове и
филми, популяризиращи жестомимичния език, бяха направени от и по инициатива на
SINOSZ за глухата общност.
Ние работим над 40 души
в нашите преводачески услуги на 13 места. Създадохме
услугата за устен превод на
KONTAKT, където имаме 1 893
регистрирани потребители,
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за които е налична и дистанционна интерпретация на
езици на знаци или превод на
текст чрез интернет, а услугата е достъпна и на 626 места
и обслужване на клиенти на
нашите 10 бизнес партньори. Почти всяка програма
по националната телевизия
за обществени услуги стана
достъпна. Интерпретацията
на унгарския жестомимичен
език на пресконференции с
участието на членове на правителството, направи този
език общоприет за милиони
унгарски телевизионни зрители.
През последните 10 години в SINOSZ проведохме
обучение на преводачи на
жестомимични езици и обучихме 36 преводачи в 3 групи.
Специалистите от унгарската
глуха общност разработват,
възпитават и изследват унгарския език на жестомимиката
повече от десет години. Стартираха няколко проекта под
ръководството на Института
по лингвистика на Унгарската
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академия на науките и с участието на Националната асоциация на глухите и слуховите
хора, която изследва и описва унгарския жестомимичен
език.
Дълъг е път зад нас, много работа пред нас. SINOSZ
благодари на своите колеги
борци за езика на знаците за
всичко, което са направили за
общността!”
Защо приемането на промените са толкова важни
в живота на членовете на
SINOSZ? Защото в тях се декларират 5 много важни неща:
След 1 юли 2021 г. може да
се вземе изпит за държавен
език на унгарския жестомимичен език.
На юридическо ниво унгарският жестомимичен език
определя и установява раждането на нова професия
– преводач на езика на глухите. Той урежда понятията,
които досега липсват, а законът вече официално използва тези термини: потребител
на майчин език, преводач на

жестомимичен език, услуга за
преводач на жестомимични
езици. Това ни помага най-накрая да приемем правилния
речник на общ език в комуникацията.
Законът предвижда още,
че разходите за преводаческите услуги на жестомимичен език в системата на здравеопазването ще се поемат
от държавата. Преводачът на
жестомимичен език присъства в съдебното заседание за
лица, които използват език на
жестомимиката и разходите
се поемат от съда, не се изискват специални договори,
сключени пред нотариусите.
Законът предвижда също,
че списъкът на учителите по
жестомимичен език трябва да
бъде съставен така, че само
професионалисти, които имат
подходяща
квалификация,
да могат да преподават унгарския жестомимичен език
в курсове по жестомимични
езици, училища и специални
образователни институции.
Превод Петра Ганчева

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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НОВАТА „ПЕРЛА” НА СГБ

Съюзният хотел в Старозагорските
минерални бани е неузнаваемо обновен

В едно от най-хубавите
кътчета на България съюзните членове могат да имат условия за най-добър отдих – хотелът на СГБ в Старозагорските минерални бани предлага за
тях нов комфорт и уют за почивка и приятни развлечения.
Природата е уникална, въздухът е искрящо чист, спокойствието е гарантирано, а минералната
вода е навсякъде. Ако сме честни
– това си го знаехме, но сега ви
предлагаме да видите снимки на
хотела с новото, най-съвременно
оборудване на стаите и на санитарните помещения, на големия
салон на ресторанта.
Чудо е, но всичко това е вече
на наше разположение. И грехота е да не го ползваме. Вярно,
пандемията „развали” много
планове за почивка. Но животът
продължава. А в хотел „Тишина”
в Старозагорските минерални
бани може да видите „рая” на
живо, защото в това красиво кътче вирусите не „виреят”.
Управителят Петко Младенов
се грижи за базата от 2018 година. Оттогава, за това кратко време, с негови усилия, са подменени електрическата инсталация,
канализацията, вътрешните врати, баните, интериорът на стаите,
парапетите на терасите и терасите като цяло, общите части. Има
интернет и мултимедия. И, разбира се, подменен е и покривът.
Май само розите в градината са
останали същите…
- Приех голямото предизвикателство за обновяването на
базата - казва управителят. –

Сградата беше стара, липсваха
и някои документации за нея.
Но през цялото време държах
връзка с ръководството на СГБ,
с г-н Николай Нинов, с г-жа Мая
Георгиева и с г-н Георги Стефанов, които винаги ми оказваха
съдействие.
Управителят Петко Младенов
е готов заедно с екипа си да посрещне по достойнство всеки
гост. А тези, които все още не са
се записали, могат да го направят сега, за да прекарат няколко
прекрасни дни на чист въздух, в
близките топли басейни с минерална вода.
Цените за съюзните членове
са преференциални - с 50% отстъпка. През юли и август цената за легло в двойна стая е само
10 лв. (през септември е 9 лв.).
За деца до 2-годишна възраст е
безплатно, не ползват легло. А за
деца от 2 до 12-годишна възраст
цената е 7 лв. За храна с пълен
пансион – закуска, обяд и вечеря,
се заплащат само 16 лв. на ден,
след направена заявка, отразена
в резервацията.

СУДОКУ

За изхранването на гостите се
грижи бистро „Централ”, което е
в непосредствена близост. Осигурена е възможност както за
посещение на място, така и при
желание за доставка на храната до ресторанта на хотела. При
настаняване се заплаща минимална курортна такса.
Е, какво – при такива условия, не остава нищо друго, освен
да сложите банските в чантата,
слънчевите очила, леките обувки за ходене по тучните ливади,
и... да потеглите към това райско
кътче.
А за да бъдете сигурни, че там
ще ви очакват с почит и усмивка,
е необходимо да направите сега
резервация при управителя на
хотела Петко Младенов, на телефон 0899 82 38 95, който е с
отворена линия цял ден, като потърсите съдействие от координаторите на РО или чуващи близки.
Ще завиждаме на тези, които
ще бъдат там! Носете поздрав! А
ние ще очакваме ваши снимки!
Йорданка Димитрова

КРЪГОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 11/2020 г.

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка: 1. Прабългарски род,
сменил рода Дуло (VIII в.). 2. Наша поп фолк певица. 3. Регулатор на часовниково махало. 4. Древно стенобитно оръдие. 5. Част от квитанция, която остава към кочана. 6. Наш
книгоиздател, книжар и просветен деец (1828-1911). 7. Дребна тясноноса маймуна. 8.
Надстройка на стена над главния корниз на сграда. 9. Чугунена решетка, която служи
за дъно на печка. 10. Наш исторически град. 11. Наш писател, народен поет (1850-1921)
- „Под игото”.
Съставила: Василка Кирова

