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НОВИНИ

* На 15 октомври влиза в 
сила електронната информа-
ционната система за контрол 
на медицинската експертиза, 
или информационна база дан-
ни (ИБД) за ТЕЛК, която ще об-
служва цялостния процес по 
освидетелстване/преосвиде-
телстване пред органите на 
медицинската експертиза.

* Всички направления за 
ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъ-
дат въвеждани и управлявани 
през нея. 

* Системата е създадена в 
изпълнение на проекта „Разра-
ботка, внедряване и поддръж-
ка на Информационна система 
за контрол на медицинската 

експертиза” на Министер-
ството на здравеопазването, 
като целта е да са гарантира-
ни проследяването и високото 
ниво на контрол на процесите 
по подаване и обработка на до-
кументи за освидетелстване и 
преосвидетелстване на граж-
даните.

Системата ще поддържа елек-
тронен профил на всички лица, 
които са били или са обект на ме-
дицинската експертиза. Чрез нея 
гражданите ще могат да получа-
ват издадените от общопракти-
куващите лекари направления за 
ТЕЛК. 

Единственият минус на сис-
темата е, че се изисква квалифи-

циран електронен подпис (КЕП), 
чрез който гражданите ще могат 
да подават заявления за освиде-
телстване/преосвидетелстване и 
пак така по електронен път да се 
изпращат и различни уведомле-
ния между страните. Проблемът 
е, че КЕП е платен и се иска при-
тежаване най-малкото на таблет 
и интернет, за да се сдобиеш с 
него.

В реално време всеки ще 
може да проследи напредъка по 
обработката на документите си 
на адрес: 

https://ibd.mh.goverument.bg/

Продължава на стр. 2

ВЛИЗА В СИЛА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Пандемията усложни работа-
та на ТЕЛК и подновяването на 
медицинските експертизи, кое-
то доведе до напрежение пре-
ди няколко месеца сред хората 
с увреждания. Как ще работят 
комисиите, какви са сроковете, 
обясняват от здравното минис-
терство. От социалното минис-
терство пък допълват какъв е ре-
дът за получаване на инвалидни 
пенсии и сроковете за кои помо-
щи се удължават служебно.

Експертните решения на ТЕЛК 
и НЕЛК, чийто срок изтича по 
време на извънредната епиде-
мична обстановка, ще продъл-
жат действието си три месеца 
след нейното изтичане. В мо-
мента извънредната епидемич-
на обстановка в страната е до 30 
ноември включително, което оз-
начава, че срокът на всички екс-
пертни решения на ТЕЛК, които 
изтичат по време на извънредна-

та епидемична обстановка, авто-
матично се удължава до края на 
февруари.

На страница 2 в този брой 
на вестника четете внима-

телно  за всички важни  нови-
ни, свързани с ТЕЛК И НЕЛК. Там  
може да се информирате за 
всичко, което ви интересува – 
в публикациите, подготвени 
от Петра Ганчева.

Коронавирусът Ковид-19 в 
есенно-зимния сезон завзе вни-
манието на света след летните 
месеци, които се оказаха  „глътка 
спокойствие”  за всички,  когато хо-
рата заживяха нормално и се рад-
ваха да бъдат заедно. Но коварни-
ят вирус отново рязко и агресивно 
напомни за себе си.

През последните дни  много 
държави по света отбелязаха „пик” 
на заболеваемостта.  За съжале-
ние, това се случи и в България.

Ясно е – ще живеем още време 
с Ковид-19, ще живеем и със за-
плахата, която грози здравето ни. 
Защото го има!

Но е ясно и друго – че този ви-
рус не е толкова страшен за всички, 
а може да бъде и съвсем уязвим – 
с интелигентност, с култура на хи-
гиената и с разум за предпазване. 
Убива го обикновеният сапун, а 
на метър и половина разстояние е 
съвсем безпомощен.

Иначе е гаден – защото болни 
не стават всички заразени, но за 
другите, които си е избрал, болес-
тта е мъчителна и не всички пече-
лят битката с него.

А досега? Досега какво ли не 
прочетохме за вируса, какви ли не 
теории и безразсъдни умозаклю-
чения и фантасмагории ни се пред-
ставяха за него. Нищо от тях обаче 

не е достатъчно вярно и не пома-
га, казват тези, които са лекували 
болните от Ковид-19. Лекарите от 
така наречената „първа линия”  
открито роптаят срещу всякакви 
псевдо-теорeтици и други, които с 
изказванията си може би дори вре-
дят. Защото истината, самата исти-
на е при тях – лекарите!

На стр. 3 днес ви предлагаме 
да прочетете един разказ на ле-
карка, която повече от половин 
година всеки ден е с такива бо-
лни. Мъката им е нейна мъка. 
А разсъжденията й направо 
„стъпкват” възмутително вся-
какви напъни за изява на недока-
зани учени и политици. 

Прочетете и за най-важният 
съвет: 

„Пазете се с отговорност – 
сами!”

От 2 до 4 октомври 2020 г. в гр. Стара Заго-
ра, с любезното съдействие на община Стара 
Загора, която за поредна година предостави 
безвъзмездно спортните съоръжения, се прове-
де Държавното първенство по футзал за глухи. 
Първенството е включено в спортния календар 
на СФГБ за 2020 г. и се финансира от Министер-
ството на младежта и спорта по Програмата 
за развитие на спорта за хора с увреждания.

В навечерието на празника на Стара Загора – 5 
октомври, в града  пристигнаха десетки любители 

на футбола от глухата общност в България. Те бяха 
тук за да подкрепят деветте отбора, участници в 
първенството.

Гост на първенството беше г-жа Красимира 
Чахова, заместник кмет на община Стара Загора, 
която отговаря за спортната дейност. Тя поднесе 
към участниците поздравите от кмета на града, г-н  
Живко Тодоров.

За всичко, което се случи на това забележи-
телно първенство и за победителите – четете 
на стр. 4

„По стъпките на Алеко с приятел”
Tретото издание на единственото по рода си от-

борно планинско състезание със социален характер 
„По стъпките на Алеко с приятел”,  се проведе на 3 
октомври на Витоша. Над 50 души бяха ангажирани 
в организацията на събитието, в това число и Съ-
юзът на глухите в България, който участва с отбор  
„DEAF POWER” и осигури жестов превод по време 
на събитието. 

На старт-финала в центъра на с. Владая бяха разположени десетки щан-
дове на организации и фирми, свързани с туризма и здравословния начин на 
живот. Щанд имаше и Съюзът на глухите в България. На него бяха представе-
ни всички съществуващи речници на жестов език, историята на СГБ, както и 
специално приготвени за събитието брошури с дактилната едноръчна азбука.  

 Вижте на стр. 4

Удължават с 3 месеца срока за 
експертните решения по ТЕЛК и НЕЛК

Държавно първенство по футзал за глухи

За Ковид-19 – с нежелание

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Осми национален 
пациентски спортен 
фестивал „Играй с мен”

Пациентски организации, регис-
трирани по закона за ЮЛНЦ, прове-
доха традиционната ежегодна проя-
ва – спортния фестивал „Играй с мен”. Ученици от столичното училище за 
деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” ентусиазирано се включиха в 
състезанията на фестивала, при спазването на всички противоепидемични 
мерки. А накрая на победителите бяха връчени медали и награди.

Представяме участието на децата на стр. 5
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От стр.1

Припомняме, че ТЕЛК могат да вземат решение 
само по документи, без преглед на място, допъл-
ват от Министерството на здравеопазването (МЗ). 
Оттам уточняват, че: е изпратено изрично указание 
в условията на извънредната епидемична обста-
новка у нас, всички ТЕЛК да се произнасят само 
по медицинската документация на лицата, без да 
изискват явяването за преглед, когато това е при-
ложимо.

На председателите на ТЕЛК е препоръчано сво-
евременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се 
произнася само по документи, т. е. че не е необ-
ходимо да се явяват за преглед пред комисиите. В 
случаите, в които гражданите трябва да изпратят 
допълнителни изследвания и консултации и това 
е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответни-
те лица писмено, с известия за доставка на пис-
мото.

Пак така служебно се удължават и индивидуал-
ните оценки на потребностите на хората с уврежда-
ния, въз основа на които те ще продължат автома-
тично да получават месечна финансова подкрепа, 
помощни средства, приспособления, съоръжения 
и медицински изделия, финансова подкрепа за 
покупка на лично превозно средство, приспособя-
ване на жилище, балнеолечение и/или рехабили-
тационни услуги и/или наем на общинско жилище. 
Също така НОИ ще продължи да изплаща отпусна-
тите пенсии за инвалидност до края на февруари 
2021 г., а при постъпило ново експертно решение, 
което дава право на пенсия за нов срок, НОИ ще се 
съобрази с него, уверяват от МТСП.

 Сроковете на издадените направления за пре-
доставяне на лична помощ също ще бъдат удълже-
ни автоматично до края на февруари 2021 година, 
както и и договорите на личните асистенти. В мо-
мента при заявено оценяване на потребността 
от лична помощ не се допуска осъществяване на 
личен контакт с човека с увреждане, посещение 
в дома му за установяване на реалните затрудне-
ния и потребности. Това става с интервю по теле-
фон или по електронна поща.

Ако междувременно хората с трайни уврежда-
ния са преосвидетелствани и им е издадено ново 
експертно решение на ТЕЛК, те трябва да подадат 
нови заявления за осигуряване на правата им, 
уточняват от МТСП.

Освен това автоматичното удължаване на срока 
на ползване на съответните социални права не се от-
нася за хората с трайни увреждания, чиито експерт-
ни решения на ТЕЛК/НЕЛК са с пожизнен срок и из-
готвените им индивидуални оценки по отменения 
Закон за интеграция на хората с увреждания или по 
Закона за хората с увреждания изтичат в периода на 
извънредната епидемична обстановка. За да полз-
ват правата си, те задължително трябва да подадат 
нови заявления в „Социално подпомагане”.

Родителите на деца с увреждания ще продъл-
жат да получават месечни помощи до 28 февру-
ари 2021 г. в случай, че ТЕЛК/НЕЛК решенията 
на децата им са изтекли в периода на извънред-
ното положение и извънредната епидемична 
обстановка и те не са преосвидетелствани към 
30.11.2020 г. Удължаването на срока на експерт-
ните решения на ТЕЛК/НЕЛК дава възможност на 
родителите на деца с трайни увреждания да кан-
дидатстват за предоставяне на еднократна помощ 
за първокласник и еднократна помощ за ученици, 
записани в осми клас без доходен тест.

Служебното удължаване на срока на решенията 
ще даде възможност да продължи предоставяне-
то на социални помощи по Закона за социално 
подпомагане. При кандидатстване за целева по-
мощ за отопление за хората, чиито решения на 
ТЕЛК/НЕЛК изтичат в посочения период, ще бъде 
определен по-висок коефициент за достъп до 
този вид помощ.

По този повод Веска Събева, председател на 
Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, 
коментира следното разяснение относно индиви-
дуалната оценка: „Отпада индивидуалната оцен-
ка само за финансовата подкрепа. Но тя е разписа-
на в Закона за хората с увреждания и се определя 
на базата на вида и степента на увреждане.” Тя 
поясни, че подпомагането се определя на базата 
в коя от петте групи попада човек и финансовата 
подкрепа, извън пенсията, варира от 27 лв. и сти-
га до над 200 лв., като размерът й се определя на 
базата на процент от линията на бедност в страна-
та: „Индивидуалната оценка по Закона за личната 
помощ си остава. За влизането в услуга – също се 
прави индивидуална оценка, както и за закупува-
не на автомобил. Тя се прави от агенция „Социал-
но подпомагане”. Отпада и възможността човек 
да прави самооценка на възможностите си: „Тя 
щеше да създаде много колизии между социал-
ния работник и човека, който прави самооценка”, 
добави тя и уточни, че всички съществуващи до 
момента положения остават в сила. Веска Събева 
обяви още, че отпада и идеята Агенцията за хора 
с увреждания, която предстои да стане държавна, 
да прави индивидуална оценка на потребности-
те: „Записано е в закона, че ще стане държавна, 
само че се отлага за 2021/2022 г. Дотогава трябва 
да се разпише всичко за тази агенция и 2022 г. да 
влезе окончателно в сила. В момента агенцията е 
изпълнителна, а тогава ще стане държавна и ще 
има функцията да координира политики”, обясни 
Събева. Тя коментира още, че е против индиви-
дуалната оценка на потребностите да се прави от 
Агенцията за хора с увреждания, защото няма как 
този, който прави политиките да ги изпълнява и 
контролира.

ВЛИЗА В СИЛА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

От стр.1 
Освен това на гражданите 

е осигурена възможност за из-
вършване на справки относно 
специалността и правоспособ-
ността на лекарите и зъболека-
рите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. 
За целта системата е интегрира-
на с регистрите на Българския 
лекарски съюз и Българския зъ-
болекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира 
и съхранява експертните решения 
на комисиите и ще ги изпраща до 

АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работо-
датели, когато последното е не-
обходимо, съгласно действащото 
законодателство. Чрез системата 
институциите ще генерират раз-
лични справки, на база които да 
правят последващи анализи.

Регистрираните заявле-
ния или направления преди 
15.10.2020 г.. както и стартира-
ли производства по оценката на 
ТНР/ВСУ (вкл. и тези. които са в 
съдебна фаза до постановяване 
на влязъл в сила акт на органи-

те на медицинската експертиза), 
ще продължат по досегашния 
ред чрез текущата система ЕИС-
МЕ, до приключване на процеса 
на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на 
чл.82. ал. 5 от Закона за хората с 
увреждания, в случай, че лице с 
увреждания не открие в профила 
си актуализирани данни, може 
да подаде заявление за актуали-
зация към органите на медицин-
ската експертиза. Актуализация-
та ще се извършва през ЕИСМЕ.

Във връзка с предложението 
на КНСБ ниските пенсии да се 
увеличат двойно повече от висо-
ките, социалният министър Де-
ница Сачева заяви, че се „обмис-
лят две увеличения на пенсиите 
през 2021 г. При първата стъпка 
минималната пенсия ще се вди-
гне от 250 на 300 лева, а макси-
малната от 1200 до около 1400. 
Това се залага от 1 януари след-
ващата година. След това от 1 
юли ниските пенсии до 369 лева 
ще се индексират с още 10%, а 
сумите над тях – с 5 на сто. Ми-
нималната пенсия ще достигне 
330, а максималната 1470 лева. 
„Това, което със сигурност можем 
да кажем е, че ще предложим 
минималната пенсия да е 300 
лв., а максималната малко над 
1400”, обясни Сачева. 

В тази връзка Сачева обяви, 
че добавката от 50 лв. върху 
всички пенсии заради пандеми-
ята, ще продължи да се изпла-
ща, според решение на прави-
телството, до месец март 2021 
година, когато у нас предстоят 
редовни парламентарни избори. 
Тя обясни, че според статистиче-
ските изчисления пенсионерите 
дават за лекарства около 56 лева 
на месец, а с тези допълнителни 
50 лева възрастните хора ще бъ-
дат компенсирани за най-неот-
ложните си разходи. 

Другото предложение, до-
пълни още Сачева, e да няма 
подоходен критерий и за помо-
щта за учениците от 1-ви и 8-ми 
клас, като тя ще се увеличи с 50 
лв. и от следващата година вся-
ко дете ще получава 300 лева 
помощ. „Това са помощи, които 
се изплащат веднъж в година-
та, но на две части – в началото 
на първия срок и в началото на 
втория, за да се гарантира, че 
детето продължава да посещава 
часовете. Условието досега беше 
семейството да има доход до 450 
лв. на човек, а срокът за канди-
датстване е 15 октомври. Тази 
учебна година се очаква да бъдат 
подпомогнати около 44 000 пър-
вокласници от общо 59 000, тол-
кова е и приблизителният брой 
на подпомогнатите осмокласни-
ци. Окончателно бе потвърдено 
от премиера Бойко Борисов, че 
догодина ще има и детски за 
всички деца, независимо от до-
хода на семейството.”

Пенсиите до 369 лв. ще се 
увеличат с 10% догодинаУдължават с 3 месеца срока за 

експертните решения по ТЕЛК и НЕЛК

НОВИНИ

Страницата подготви Петра Ганчева
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Продължение от стр. 1

Скъпи приятели-читатели, най-напред нека ви 
обясня заглавието, защото съм сигурна, че много от 
глухите хора няма да го разберат. Изразът „от пър-
во лице” най-общо означава, че това, което четете, 
е разказано от човек, който лично е преживял това, 
което разказва. По- долу разказът е на моя позна-
та лекарка, българка, живее и работи във Франция, 
разказът й се появи на стената ми в профила ми във 
фейсбук. Постът на Елена е реакция срещу всички глу-
пости, казани и написани за Ковид-19 от „Фейсбук екс-
пертите” (Елена има предвид изказванията на Ман-
гъров и статията на Антония Първанова). Преди да 
премина към нейния разказ (пост), само ще добавя, че 
го правя, защото все по-ярко става разделението на 
хора, които смятат, че вирусът Ковид-19 е измислен 
и че всичко, свързано с него е една огромна манипула-
ция; и други хора, които са минали буквално през ада, 
като Елена. 

Ето какво е написала Елена Радева, без никаква ре-
дакторска намеса:

„За тези, които малко ме познават, съм лекар с 30-го-
дишна практика, от които 20 във Франция. Последните 
шест месеца прекарах плътно в Ковид отделения в три 
различни болници, в това число – гериатрично, юржанс и 
rééducation. Поразена съм от наглостта и липсата на абсо-
лютен професионализъм, колегиалност, лекарска етика и 
търсене на евтина сензация от персони като Мангъров 
и Първанова. В шок съм!!! Как хора в обкръжението ми, 
които съм считала за образовани и интелигентни; при-
ятели; пишат и правят генерални глупости и нелепости, 
протестират срещу носене на маски, спорят и се майтапят 
с този вирус?!? Тези, които ги лекуваме и гледаме фрон-
тално всеки ден (не тези, които го гледат от телевизора), 
можем да ви кажем, че за него ВСЕ ОЩЕ се знае твърде 
малко – не за друго, а защото тепърва се отчитат късните 
му многобройни поражения. Вие няма как да ги знаете, 
защото не сте ги видели.

В България до момента не е имало и първа вълна, 
в сравнение с това, което преживяха Испания, Италия, 
Франция.

Затова просто СИ ЗАТВОРЕТЕ УСТИТЕ, престанете да 
ръсите небивалици и фантазии, защото нито сте учили 
медицина поне 10 години от живота си, нито сте носили 
отговорност за здравето на друг човек, а камо ли да сте се 
сблъсквали с коронавирус.

Далеч и извън всякаква статистика, първо съм кли-
ницист. Докато другите смятат, аз лекувам. И това, което 
мога да кажа е, което можем да кажем със съпруга ми, 
също лекар, с колегите ми, българи или французи е, че та-
кова нещо не сме виждали НИКОГА досега. В момента, в 
който го видите, не го забравяте никога. Диагнозата е на 
лицето на болния. Ако сте виждали паднал, стар, едва ди-
шащ кон, със зачервени очи, почти изскочили от орбити-
те – това е. Никой не знае кога, след колко дни (най-често 
7-14) този болен ще се влоши, дори и в привидно здра-
ве и леко покашлящ. Болни по 72 дни в интубация. Хо-
ра-зомбита. Живите мъртви. Седем листа епикризи на 
30-годишни пациенти. Спасени, не могат да ходят, с де-
генеративни неврологични промени. Излизат от ритъм. 
Правят епилептични гърчове.

Преживените ми шест месеца (най-вероятно ще са по-
вече, защото в момента реанимациите на север се пъл-
нят с болни от Бордо и Марсилия, където пламва) са ми 
най-ценните в живота, защото никога не съм се чувствала 
толкова ЛЕКАР, и няма да позволя на никой да се гаври 
с тях, защото попрочел две статии в жълтите вестници. 
Плакала съм, защото колеги си отидоха. Един колега 
в Щатите каза: „Елено, с жена ми работим в различни 
болници и вече не правим секс, от страх да не заразим 
другия...” На фона на тези безкрайни, безумни, безмерни 
усилия на колегите ми, на този ГЕРОИЗЪМ и висша себе-
отдаденост, на ВЗАИМОПОМОЩ и работа до припадък, 
визирам целия медицински персонал - няма да позволя 
НА МИЛИМЕТЪР!!! цинизъм, безумие и липса на елемен-
тарен респект от който и да било.

Конкретно за абсурдните изявления:
1. PCR тестовете доказват частици РНК на вируса, кои-

то СА ЗАРАЗНИ.
2. Не е ясно защо има безсимптомни носители, както 

не е ясно какви са късните последици на вирусоносител-
ството.

3. Няма придобит имунитет, възможно е повторно за-
разяване.

4. PCR не доказва, а потвърждава диагноза. Имали сме 
случаи с трикратно негативен PCR, но доказани частици в 
бронхоалвеоларен секрет с аспирация с бронхоскоп.

5. Диагноза се поставя само със скенер (нативен) и 
установяване на повлекла от интерстициален процес, 

които след 3-месечен контрол все още не изчезват, което 
силно отличава короната от грипа.

6. Такава тежка, драматична и най-вече НЕУПРАВЛЯЕ-
МА клинична картина не е имало при никой друг грип в 
света досега. Неуправляема, защото с дни и седмици си 
привидно подобрен, и после пак те интубират.

7. Относно носене на маските – маските от хирурги-
чен тип не предпазват от заразяване. Те са сигурност за 
човека срещу теб, че ти самият, ако си случайно заразен 
от вчера и си в инкубационен период, няма да заразиш 
и УБИЕШ съседа си, възрастен, онкоболен или просто хи-
пертоник. 

8. От Ковид-19 се умира. Не се умира с Ковид-19. По-
редното тъпоумие, защото по неясен закон, Ковид-19 
убива и млади хора. 16-годишно момиче в Париж беше 
първото с три негативни PCR и четвърти позитивен, без 
нито едно придружаващо заболяване, което си отиде за 
няколко часа, за ужас на майка й, която й лекувала ка-
шличката с хомеопатия. Може и друг случай да разкажа, 
защото мъжът ми е ортопед – пак 30-годишен млад мъж, 
паднал от мотор. Тези внезапни „падания”, между друго-
то, са доста чести. Ходиш си и внезапно падаш, поради 
кислороден глад, даже и без да кашляш. Оперират ти фе-
мура успешно, но след три дни умираш от сърдечно-съ-
дов срив, интубиран с Ковид-19. 

На фона на това поредният бълвоч, изсипан от Ман-
гъро-първановци и средностатистическия прототип на 
бай Ганьо, с дискусии от типа „кажи ти ся на мен, къв ле-
кар си ти, като не знайш колко мен, дето детето ми го РЕ-
ПРЕСИРАТ, разбираш ли, погазват му свободата на избор 
да не носи маска, кво ме интересува кой бил умрял и аз 
знам много, дето са умрели, и всички ще умрем, ти ако 
искаш и бурка, и скафандър си сложи, щото ти си във ви-
соко рискова среда, а пък те са в училище и това е обик-
новен грип и…, и…, и…” не ме сриват, не ме убиват, не ме 
и изумяват, не ме и съсипват.

Не че имам желание да споря, не че не мога да споря 
до издихание. Не че има какво да си кажем, не че сме 
на едно ПРОФЕСИОНАЛНО ниво изобщо да провеждаме 
разговор.

Не че е смешно, не че е до покруса тъжно, не че е и 
безумно, защото то е!!

Нищо от това не е...
Просто е обич, много обич, мълчалива, прошка, уме-

нието да си НАД това, да бъдеш лекар, какъвто си, въпре-
ки необразоваността, назадничавостта, изостаналостта, 
неосведомеността и неграмотността (защото колкото по-
вече зная, толкова повече разбирам, че нищо не зная, и 
как да обориш тогава Ганка и Светланка, която е шофьор 
във варненска фирма със завършен икономически техни-
кум и специалист по мрежата от международна конспи-
рация, действаща и специално създала ковида, за да сри-
не България, но тя няма да се даде)…

Защото лекарят и медицинският кадър си гледат ра-
ботата, истински си я гледат, заразяват се и умират на 
работното си място, лекувайки – и тъпака, и простака, и 
престъпника, по еднакъв начин - до последен дъх и с це-
ната на СОБСТВЕНИЯ си живот.”

Ваша Елена Радева

***
Дано поне някои от вас, които сте си направили труда 

да изчетете написаното докрай, се замислят над него. 
Защото, само допреди месец ние, глухите хора, бяхме 
горди от факта, че сред нас нямаше нито един заразен 
или вирусоносител – но ето, че на наскоро проведено-
то първенство по футзал в Стара Загора се оказа, че е 
имало един, и то болен от Ковид-19. В резултат на това с 
докладна до Николай Бозев, председател на спортната 
федерация на глухите, проф. д-р Георгиев информира, 
че всички, участвали в първенството, трябва да влязат 
под домашна карантина до 12 октомври. След което да 
си направят тестове и ако се окажат отрицателни, могат 
да се върнат на работа или на тренировки. 

Силно вярвам – защото съм жив свидетел, виждала 
съм го с очите си, че глухите хора са изключително дис-
циплинирани и ще спазят карантината, след която ще си 
направят тестовете.  

По този повод Иван Бургов от фондация „Взаимно” и 
Борислав Денков, председател на ТО на глухите в Благо-
евград апелират за самодисциплина и отговорност във 
видеоклиповете си и се надявам, че и занапред всички, 
които ще участват в различни инициативи и прояви на 
своите организации или в национални съюзни прояви, 
ще спазват стриктно противоепидемичните мерки – в 
името на тяхното и всеобщото здраве.

От сърце пожелавам: останете със здраве! Дано 
доживеем деня, когато вече няма да се страхуваме за 
здравето си!

Петра Ганчева

ЗА ВИРУСА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Иван Бургов

Борислав Денков
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От 2 до 4 октомври 2020 г. в гр. Стара 
Загора, с любезното съдействие на община 
Стара Загора, която за поредна година пре-
достави безвъзмездно спортните съоръже-
ния, се проведе Държавното първенство по 
футзал за глухи.  Първенството е включено 
в спортния календар на СФГБ за 2020 г. и се 
финансира от Министерството на младе-
жта и спорта по Програма за развитие на 
спорта за хора с увреждания.

В навечерието на празника на Стара Загора 
– 5 октомври, в града  пристигнаха десетки лю-
бители на футбола от глухата общност в Бълга-
рия. Те бяха тук за да подкрепят деветте отбора 
състезатели, участници в първенството:

1. Футболен клуб на глухите
2. Спортен клуб на глухите – гр. София
3. Шахматен клуб на глухите в България
4. Спортен клуб на глухите – гр. Дупница
5. Спортен клуб на глухите – гр. Шумен
6. Спортен клуб на глухите – гр. Стара За-

гора
7. Спортен клуб на глухите – гр. Ямбол
8. Спортен клуб на глухите „Албатрос” – гр. 

Варна
9. Спортен клуб на глухите  „Пловдив 

спорт”– гр. Пловдив
Забележителното на това първенство беше 

участието на един отбор – Шахматен клуб на 
глухите в България.  Човек би казал – какво общо 
между шаха и футбола? Спортният хъс, разбира 
се – това е! Когато на терена излизаха „шахма-
тистите”, публиката беше на крака. А в отбора 
най-активен участник беше... председателят на 
Съюза на глухите в България Николай Нинов. 
Раздаваше се на терена веднъж като нападател, 
веднъж като вратар. И никаква шега – страхотно 
беше. Е, медали не успяха да спечелят, но зато-
ва пък споменът ще остане завинаги!

Три дни спортните съоръжения бяха на 
разположение на глухите спортисти. Прекрас-
ни бяха и битовите условия в хотелите, където 
бяха настанени състезателите.

Разбира се, последният ден беше най емо-
ционален. Тогава се състоя финалът между от-
борите на Спортен клуб на глухите „Албатрос” 
от Варна и СКГ–София. Трибуните се изпълниха 
с привърженици, които радостно подкрепяха 
своите при всяка добри изиграна ситуация. 
Мачът протече в дружеска и спортменска 
обстановка.

А след последния съдийски сигнал,  започ-
на награждаването. Гост на тържеството бeше 
г-жа Красимира Чахова, заместник кмет на об-
щина Стара Загора, която отговаря за спортна-
та дейност. Тя поднесе и поздравите от кмета 
на града, г-н  Живко Тодоров. 

Главният съдия на първенството г-н Венци 
Гаврилов обяви наградите:

на първо място  се класира  
Футболен клуб на глухите;
на второ място -  
Спортен клуб на глухите гр. София;
на трето  място - 
Спортен клуб на глухите „Албатрос” – 
гр. Варна;

купата  ФЕЪРПЛЕЙ бе връчена на 
отбора на  СКГ  - гр. Шумен.
Голмайстор на първенството стана 
Ванко Недялков (с 11 гола).
Най-полезен състезател – 
Пламен Симеонов.
Най-добър вратар – Илиян Попов.
От името на състезателите и на Спортната 

федерация на глухите в България Николай Бо-

зев, председател на СФГБ, връчи благодарстве-
ни плакети на г-жа Чахова и на кмета на града 
Живко Тодоров. 

Текскт и снимки: 
Добрин Керестелиев

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Tретото издание на единственото по рода си от-
борно планинско състезание със социален характер 
„По стъпките на Алеко с приятел”,  се проведе на 3 
октомври на Витоша. 

Тази година се „отвори” и нова категория. Освен 
досегашните „Семейство” и „Приятели”, стартира и но-
восъздадената „Колеги”.

Инициативата беше организирана от туристическо 
дружество „Боерица” в партньорство със столичната 
община, район Витоша, район Панчерево, природен 
парк Витоша, фондация „София – европейска столица 
на спорта”. Надпреварата бе посветена на първото ту-
ристическо изкачване на връх Черни връх, направено 
от Алеко Константинов и Никола Тантилов.

Тази година състезанието се проведе по две тра-
сета – късо (11 км. по маршрут с. Владая – х. Панчо 
Томов – с. Владая) и дълго (28 км. по маршрут с. Же-
лезница – заслон „Синята стрела” – вр. Черни връх – м. 
„Офелиите” – с. Владая). Положителната денивелация 
в по-лекия вариант е 800 м., а времето за изминава-
не – около 5 часа. Във втория случай положителната 
денивелация е над 1200 м., а времето – около 9 часа. 
По двете трасета бяха предвидени контролни пункто-
ве, на които състезателите получиха вода и при нужда 
медицинска помощ, като в цялата организация бяха 
приложени мерки за сигурност спрямо актуалната си-
туация с COVID-19.

„Нашето мероприятие, бих казал, че не е толкова 
състезание, популярно сред хората, колкото е попу-
лярно като едно социално събитие. Заложили сме 
най-вече на това, че искаме да прекараме времето с 
най-близките си в планината”, сподели Димо Христов, 
председател на туристическото дружество „Боерица”.

Над 50 души бяха ангажирани в организацията 
на събитието, в това число и Съюзът на глухите 
в България, който излъчи отбор  „DEAF POWER” и 
осигури жестов превод по време на събитието. На 
старт-финала в центъра на с. Владая бяха разполо-
жени и десетки щандове на организации и фирми, 
свързани с туризма и здравословния начин на живот. 

Щанд имаше и Съюзът на глухите в България. На 
него бяха представени всички съществуващи речни-
ци на жестов език, историята на СГБ, както и специ-
ално приготвени за събитието брошури с едноръч-
ната азбука.  Официален представител от страна 
на съюза беше заместник председателят Диян Де-
миров, който пристигна от Варна специално за съ-
битието. Гости бяха Пламен и Милена Павлови от 
Дупница.

„Тази година имаме няколко отбора с хора със 
специални потребности, имаме състезатели от Съ-
юза на глухите в България, имаме и хора, които имат 
проблеми в аутистичния спектър. И всички тези хора 
проявяват смелост, да се запишат и участват наравно 
с другите, а ние им подсигуряваме максимално добри 
условия, за да се почувстват те комфортно”, допълни 
Димо Христов. 

За нас беше чест да участваме в тази инициатива 
и да поставим началото на много други подобни със-
тезания и походи като партньори на туристическото 
дружество „Боерица”. Може да разгледате техният 
сайт тук https://www.boeritsa.bg/. Всички знаем, че 
туризмът сред глухите винаги е бил и ще си остане 
предпочитан като възможност за срещи, общуване и 
споделяне на сродни проблеми сред природата.

Началото на туристическата дейност в СГБ е 
положено още при учредяването на организацията 
на глухите в България 1934 г. с поход до хижа „Мо-
мина скала” и до Черни връх на Витоша, организи-
ран от самите учредители. 

Организираното  туристическо движение оба-
че, започва своята дейност  през 1958 г. когато  по 
инициатива на майстора на спорта и алпинист, 
заслужилият деятел на БТС Панчо Томов, в София 
е създадена туристическата секция „Мальовица”. 
Оттогава и до днес периодично се провеждат Ту-
ристически събори на най-прекрасните места в 
страната.

Нека споделим нашият опит с новите ни парт-
ньори в бъдеще, защото колкото по-близо сме до 
планината, толкова по-човеци сме!

Силвана Павлова

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух и тази година взе участие 
в  „Национални дни на кариерата 2020”, като част от дейностите по проект с номер 
BG05M9OP001-2.011-0006 – „Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и тех-
ните семейства”, финансиран по оперативната програма „Развитие на човешките ресур-
си” 2014-2020., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

 „ДНИ НА КАРИЕРАТА” – информационни технологии, комуникации и аутсорсинг 
(поверяването на фирмени функции и дейности на външен изпълнител, бел. ред.) е 
част от годишния календар на JobTiger, който е най-големият доставчик на услуги за 
работодатели и търсещи работа в България. 

Единадесетото издание на изложението даде възможност на студенти и млади спе-
циалисти, които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии 
и телекомуникациите, да се срещнат с компаниите в сектора и да открият своето ново 
работно място или възможност за стажантска програма. Макар и проведена в услови-
ята на противоепидемични мерки, срещата беше ползотворна и създаде много нови 
контакти и бъдещи отношения.

Младежите с увреден слух, които посетиха дните на кариерата на 8 октомври в 
Националния дворец на културата в София и на 12 октомври в Международен пана-
ир-Пловдив, бяха подкрепени от мобилни консултанти „Подкрепена заетост”. Срещите 
между младежите, търсещи работа или стаж и потенциалните работодатели бяха под-
помогнати чрез превод от и на жестов език.

Мария Кръстева, председател на АРДУС

Държавно пъвенство по футзал за глухи

Първо място Второ място Трето място

 Отборът на Шахматен клуб на глухите

Голмайсторът Купата за Феърплей

Благодарствени плакети за домакините

Асоциация на родителите на деца с 
увреден слух (АРДУС) предлага услугата 

„Подкрепа на работното място” при 
наемане на хора с увреден слух

По стъпките на Алеко
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Само преди дни приключи-
ха инициативите, посветени на 
Международната седмица на 
глухите и Международния ден 
на жестовите езици, чието мото 
тази година защитава правото 
на жестов език за всички. По 
този повод споделяме с вас, скъ-
пи читатели, публикацията на 
журналистката Юлиана Колева 
от онлайн изданието „УНИЦЕФ”, 
в която се разказва за живота на 
Силвия Бозева и дъщеря й Ема; 
за борбата и стремежа на май-
ката да направи достъпен зао-
бикалящия детето й свят чрез 
жестовия език.

Силвия, майката на Ема и 
нейните съмишленици настоя-
ват за навлизане на жестовия 
език – и в училище, и в живота

„Няма „Не мога”!” Тази фра-
за, често казвана от 6-годишната 
Ема, тази увереност и подход към 
всичко в живота е нещото, което 
майка ѝ Силвия Бозева смята 
за едно от нейните най-ценни 
качества. „Всъщност всеки ден 
има толкова много неща, които 
тя прави и са съществени, има 
толкова много способности и 
качества”, казва младата жена, 
помолена да посочи това, което 
най-ярко описва дъщеря ѝ и ней-
ните способности.

Уверена! Тази характеристика 
изниква многократно през разго-
вора, в който Силвия разказва за 
малкото момиче, за себе си и за 
техния свят. „Светът на глухите”, 
както казва Силвия с жестове. 
Свят, който тя, нейни съмишле-
ници и самата Ема се надяват да 
става все по-разбираем за всич-
ки – както за чуващите хора, така 
и за чуващи родители на глухи 
деца, а също и за самите глухи, 
някои от които по думите на Сил-
вия се опитват да са като всички 
останали, като чуващите, да се 
правят, че са нещо, което не са.

Ема е посещавала масова 
детска градина в група с чува-
щи деца. Предстои ѝ да тръгне 
на училище от септември. Има 
много приятели, много от тях 
чуващи. Играе, мечтае, а поня-
кога дори самата тя става учител 
и трансформатор на нагласи – 
обяснява на другите деца какво е 
да си глух и как се общува с деца 
като нея. Със същата тази увере-
ност показва жестове, разяснява.

За да е успешно всичко това 
обаче, Ема има неизменна по-
мощ, която не всяко глухо дете 
има – човек, който й помага с 

жестовия превод на заобика-
лящия я свят. Човекът, който 
превежда чуващия свят за Ема 
в жестове е с нея в детската гра-
дина, ще бъде с нея и в училище 
– нещо, което Силвия сама оси-
гурява за дъщеря си. И казва, че 
това е единственият начин глухи-
те деца да са наистина интегри-
рани и равнопоставени в обще-
ството и в образованието.

„Ема каза първото си „мама” 
с жестове на 8 месеца”, спомня 
си с усмивка Силвия. И от този 
момент нататък малкото момиче 
не е спирало да говори с ръцете 
си нови и нови неща, да учи. Това 
е така, защото също глухата ѝ 
майка е започнала да ѝ говори с 
жестове още от раждането ѝ. За-
щото за Ема езикът на жестовете 
е нейният майчин език. А тя е би-
лингвална – както знае и учи ези-
ка на жестовете, така знае и учи 
български език. Подобно на мно-
го други деца, родени например 
от смесени бракове с чужденци.

За да е успешно всичко това 
обаче, Ема има неизменна по-
мощ, която не всяко глухо дете 
има – човек, който й помага с 
жестовия превод на заобика-
лящия я свят. Човекът, който 
превежда чуващия свят за Ема 
в жестове е с нея в детската гра-
дина, ще бъде с нея и в училище 
– нещо, което Силвия сама оси-
гурява за дъщеря си. И казва, че 
това е единственият начин глухи-
те деца да са наистина интегри-
рани и равнопоставени в обще-
ството и в образованието.

Много чуващи хора, вклю-
чително и много чуващи роди-
тели на глухи деца, мислят, че 
със слуховото протезиране или 
кохлеарна имплантация решават 
проблема и децата стават „като 

другите”, казва Силвия. А всъщ-
ност това нито е така, нито има 
смисъл да бъде така - ние никога 
не можем да сме напълно като 
чуващите, а и няма нужда, ние 
сме различни и трябва да бъдем 
приети и да сме равнопоставена 
част от образованието и обще-
ството със своите различия, до-
пълва младата жена.

За да се случи тази равноп-
оставеност, Силвия и нейните 
съмишленици от фондация „За-
слушай се” настояват за много 
по-масово навлизане на жесто-
вия език – и в училище, но и в 
живота. Включително в живота 
на глухите. Немалко чуващи ро-
дители, разбирайки, че бебето 
им е глухо, започват битка за 
това да го превърнат в чуващо – 
импланти, изследвания, лекари, 
специалисти, обясняват от орга-
низацията. И не че това е греш-
но, но е само малка част от това, 
което може и трябва да получи 
дете от глухата общност. И се за-
бравят, забавят основни етапи от 
неговото развитие.

Докато се съсредоточават 
върху това да направят детето 
„като останалите”, понякога ро-
дителите изоставят това да го 
учат – на думи, на изречения, на 
това да свързва думите с реал-
ността, да разсъждава, да мисли 
критично, казва Силвия. А детето 
учи още от първите си дни. И още 
от тогава за това да изгражда 
тези центрове в мозъка, отговор-
ни за мисленето, за правенето на 
думи и изречения, много помага 
жестовият език.

Много често говорът, думите, 
които произнасят деца и възраст-
ни с импланти и слухови апарати, 
не са на достатъчно добро ниво, 
в същото време те са изпуснали 

и шанса да бъдат учени на жес-
тов език и това повлиява целия 
им живот на всекидневно ниво, 
обясняват от организацията. 
Много често децата са пропуска-
ли цели години от развитието си 
и едва след слухово протезиране 
започват да учат думи.

Но не става въпрос само за уче-
нето на думи, а за осъзнаването 
им, за осмислянето им, за осмис-
лянето на света и начина на рабо-
та на мозъка, на връзките в него, 
коментира още Силвия. Дете, за-
почнало да учи думички едва на 
3-4 години например, по-скоро не 
ги осмисля, а ги зазубря. Впослед-
ствие като по-голямо то наизустява 
и изречения. Затова често можете 
да чуете заучени клиширани фра-
зи, които не са плод на критично и 
собствено мислене, казват Силвия 
и приятелите ѝ от „Заслушай се”. 
Основната причина е, че глухите 
деца в България биват лишавани 
от правото си на жестов език, кой-
то е визуален и естествен за тях, 
смятат те.

Така децата започвали да из-
остават и в училище, това остро 
се забелязвало към 9-10-годишна 
възраст, задълбочавало се в бъ-
деще. Не толкова добрата реч пък 
ги прави неуверени и по-трудно 
адаптивни в клас. Нагласата, че 
трябва да са като другите, с която 
са израснали, но осъзнаването, че 
това невинаги е напълно възмож-
но, също силно повлиява децата, 
особено в тийнейджърска въз-
раст, изтъкват от организацията. 
И така децата започват да бягат 
от обществото, търсят такива 
като себе си, затварят се в свои 
отделни групи. И растат без само-
чувствие, със срам.

Според майката това, че Ема е 
толкова уверена, е пряко свърза-
но с факта, че от бебе учи и вла-
дее своя език, езика на жестове-
те. И като се замислите, от какво 
да я е срам - все едно другите да 
ги е срам, че говорят български 
или пък са в билингвално семей-
ство с баща или майка чужденец, 
допълва Силвия. С тази нагласа е 
израснала до момента Ема, зна-
ейки че е различна, също както е 
различно всяко отделно дете със 
своите индивидуални способ-
ности.

Ема има много чуващи при-
ятели и в нито един момент 
от общуването си с тях не се е 
чувствала засрамена, не е кри-
ла, че не чува, както понякога 
се случва с други деца като нея, 
казва майката. Да, случвало се е 

да я питат за глухотата ѝ, дори и 
да се опитват да я подиграят, но 
майка ѝ нито веднъж не я е виж-
дала да се засрами. Напротив, с 
увереност започва да разяснява 
на другите какво е да си глух, а 
виждайки срещу себе си дете със 
самочувствие, другите с интерес 
се опитвали и те да учат по някой 
и друг жест. А децата винаги на-
мират начин как да общуват, до-
пълва Силвия.

За да вижда тази увереност 
в способностите си и в много 
други глухи деца, Силвия и пред-
ставители на глухата общност от 
няколко години активно се борят 
за признаването на българския 
жестов език, за да може да се 
използва в обществото и в учи-
лище. От две години насам е до-
казано, че той е самостоятелен и 
естествен език със свои собстве-
ни правила и граматика. А сега 
предстои и да се приеме закон 
за българския жестов език, който 
скоро ще бъде обществено обсъ-
ден. С него ще се регламентира 
присъствие на специалисти по 
жестов език в паралелки с глухи 
деца. Нещо, което според „Заслу-
шай се” е жизнено необходимо 
не само в началния етап на об-
разование, но още повече дори в 
по-горните класове. Това е прак-
тика в много страни - често в ма-
сови училища, в които има малко 
повече глухи деца, в класната 
стая има специалист, който полз-
ва и разяснява на жестов език и 
подкрепя по всякакви други въз-
никващи въпроси, посредничи, 
разказват от организацията. По 
този начин глухото дете може да 
бъде пълноценно въвлечено в 
учебния процес. Надяват се след 
приемането на закона и след 
няколко години за подготовка 
на нужните специалисти това да 
стане реалност и в България.

От „Заслушай се” говорят и 
за нуждата от онлайн платформа 
за обучителни ресурси, на която 
естествени носители на жестовия 
език, тези, за които той е майчин, 
да разясняват във всички аспе-
кти „света на глухите” както за 
специалистите, за учителите и не 
само, но и за чуващите родители 
на глухи деца.

За да стане приобщаването 
реално – не напасване на децата, 
адаптирането им спрямо остана-
лите, а приемането на всеки от-
делен човек с неговите индиви-
дуални различия и способности, 
казва Силвия Бозева.

Снимка личен архив

СВЕТЪТ НА 6-ГОДИШНАТА ЕМА, ЗА КОЯТО НЯМА „НЕ МОГА”

Пациентски организации „Заедно 
с теб”, Алианс на трансплантираните и 
оперираните (АТО) „Бъдеще за всички”, 
Асоциация за репродуктивно здраве, 
бременност и грижа за децата „Усмихни 
се” и Асоциация на пациентите със сър-
дечно-съдови заболявания – пациентски 
организации, регистрирани по Закона за 
ЮЛНЦ, проведоха традиционната еже-
годна проява - спортният фестивал „Иг-
рай с мен”.

 Стартирал за първи път през 2012 г., 

Фестивалът се осъществи с подкрепата 
на пациентските организации „Заедно 
с теб“, столичната община, Спортната 
федерация на трансплантирани, диали-
зирани и оперирани, федерацията „Бад-
мингтон”, къщата за зависимости „Била-
ни”, асоциацията на пациентите със сър-
дечно-съдови заболявания, асоциацията 
за детско и женско здраве „Усмихни се”, 
института по иновации и алианса на хо-
рата с редки болести.

Фестивалът се провежда в състезания 

по спортовете бадминтон, шах, тенис на 
маса и дартс.

Ученици от столичното училище за 
деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо 
Денев” ентусиазирано се включиха в 
състезания, при спазването на всички 

противоепидемични мерки. А накрая на 
победителите бяха връчени медали и на-
гради.

 По данни от онлайн медии и сним-
ки от фейсбук страницата на ССУДУС 

представи Петра Ганчева

Осми национален пациентски спортен фестивал „Играй с мен”
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Животът днес ни поставя почти 
всекидневно в състояние на 
стрес. Понякога не го усещаме 

веднага, понякога обаче, нощите стават 
безсънни. И всеки сам изживява това. 
Обикновено не споделя с другите – да не 
ги тревожи, или просто защото не иска да 
покаже слабост.

Стресът обаче не е нито  мимолетно, 
нито случайно състояние на душата ни. А 
и се натрупва. Защото човек винаги иска 
да е перфектен. Иска другите да го забе-
лязват, да го хвалят за делата му. И когато 
това не се случи, търси начини да избег-
не страданието. Обикновено слага скъпи 
дрехи, купува агресивен парфюм и... при-
добива вид на успял. Дали е така обаче?

Днес ви предлагаме да прочетете 
една притча.  Много мъдрост има в нея. 
И всеки, който я е разбрал, ще намери 
ценностите, които ще направят живота му 
по-щастлив. Четете с удоволствие. 

Чаша  кафе
Група отдавна дипломирани студенти, 

утвърдени в своите професии се събрали, 
за да посетят бившия си професор от уни-
верситета.

Разговорът скоро се превърнал в низ 
от оплаквания за стреса на работата и в 
живота.

След като предложил на гостите си 
кафе, професорът влязъл в кухнята и се 

върнал с голяма кана кафе и множество 
различни чаши. Те били порцеланови, 
пластмасови, стъклени, кристални, някои 
изглеждали обикновени, други – скъпи, 
трети – изтънчени. Казал им да си налеят 
кафе. Щом всички студенти взели по чаша 

с кафе, професорът казал: „Ако забеляза-
хте, всички красиви и скъпо изглеждащи 
чаши бяха взети веднага, а обикновените 
и евтините останаха непокътнати. Дока-
то продължавате да искате само най-до-
брото за себе си, това ще бъде източник 

на стрес и проблеми. Бъдете сигурни, че 
самата чаша не променя качеството на 
кафето. В повечето случаи тя просто го 
прави по-скъпо, а и понякога скрива какво 
същност пием. Това, което всички иска-
хте, беше кафе, не чаша, но всеки от вас 
съзнателно пожела най-хубавата чаша. А 
после започнахте да оглеждате чашите на 
другите...

Сега, помислете върху това, казал 
професорът. Животът е кафето, а работа-
та, парите, социалното ви положение са 
чашите. Те са просто инструменти, които 
удържат и съдържат живота, и видът чаша, 
която имаме, не определя, нито променя 
качеството на живота ни. Понякога, кон-
центрирайки се върху чашата, забравяме 
да се насладим на кафето, което ни е дал 
Бог...Насладете се на кафето си!

Най-щастливите хора не притежават 
най-доброто от всичко. Те просто създават 
най-доброто от това, което ни заобикаля.

Четири са нещата, на които следва да 
обръщаме внимание в живота:

живей просто; 
обичай щедро;
пожелавай от сърце; 
говори спокойно и приятелски.

Подготви: Вера Василева 
по материали от интернет

Помните ли, че през лято-
то откриха окървавеното 
тяло на 37-годишния глух ве-
лосипедист Месут Мустафа 
от Горско Дюлево? То било 
видяно на 500 метра от раз-
клона за с. Загорско от пъту-
ващи към границата и основ-
ната причина за смъртта му, 
както се установи по-късно, 
е, че е бил блъснат от кола 
и захвърлен в канавката след 
това, като шофьорът из-
бягал.  Счупеното колело на 
Месут беше открито на 15-
20 метра от мястото на фа-
талния удар. Впоследствие 
разследващите заловиха уби-
еца на Месут – Веждин Или-
ев, който влезе в предвари-
телния арест до излизане на 
присъда.

Наскоро окръжният съд в 
Кърджали му постанови ус-
ловна присъда от 2 години 
„лишаване от свобода” с 5-го-
дишен изпитателен срок (!!!). 
Магистратите решиха още, 
че осъденият няма да има 
право да шофира за срок от 4 
години.

Експертизите по делото 
показаха, че скоростта на 
колата е била много висока 
- около 100 километра в час. 
Веждин призна всички факти 
и обстоятелства в обвини-
телния акт и делото стар-
тира при съкратената про-
цедура. Заради самопризна-
нията присъдата на Веждин 
бе намалена с 1/3.

Семейството на загина-
лия обаче настоя за ефек-
тивно наказание, защото 
„Обвиняемият е напуснал 
мястото на произшествие-
то, в продължение на дни се 
е укривал”, каза адвокатът 
на близките Ясен Сариев. За-
щитата обаче отговори, че 
и жертвата има вина за ин-
цидента – 37-годишният ко-
лоездач е бил без светлоот-

разителна жилетка, екпер-
тизата е установила и 1,47 
промила алкохол в кръвта 
му. Въпреки това адвокат 
Сариев заяви, че присъдата 
ще бъде обжалвана, като на 
по-горна инстанция ще се на-
стоява за ефективно наказа-
ние. „Ударил го е и е избягал, 
а Месут е бил жив цяла нощ! 
Поне да се беше обадил на 112 
или с колата да го закара до 
болницата. Искаме затвор!”, 
каза през сълзи майката на 
жертвата-Елмаз Али.

Когато прочетох за реше-
нието на съда, не вярвах на 
очите си – Месут е бил жив 
цяла нощ, могло е да бъде спа-
сен!!! Едно обаждане по те-
лефона само е трябвало да се 
случи… Вместо това каралият 
с над 100 км. в час шофьор го 
захвърлил като парцал и избя-
гал!!! Под напора на силната 
емоция публикувах съобще-
нието за решението на съда в 
профила си във фейсбук, като 
написах,  че в България няма 
нито справедливост, нито пра-
восъдие… 

Каква беше изненадата ми, 
когато една от чуващите ми 
приятелки, лекар по професия, 
написа под поста ми, че „Ме-
сут сам си бил виновен, защото 
карал без светлоотразителна 
жилетка, при това пил. Ако е 
бил с жилетката, щели са да го 
забележат и нямало да загине.” 
Не се сдържах и отговорих, че 
шофьорът го е захвърлил по-
лужив и избягал; а другото, не 
по-малко важно е, че не всички 
глухи знаят, че трябва да носят 
светлоотразителна жилетка, 
особено тези, които са израс-
нали и живели на село, където 
дори няма преводач на жестов 
език, който да им обяснява за 
правилата и законите. 

Допълних, че за случилото 
се вината не е на човека – глу-
хият – а на държавата, която 

над половин век не даде зелен 
светофар на правото на глу-
хите да ползват жестов език и 
преводачи на жестов език още 
в ранна детска възраст. И доба-
вих, че поколения глухи израс-
наха и излязоха от уж специал-
ните училища без грам образо-
вание, с вписаната в дипломи-
те им с оценка 6, независимо, 
че не можеха да четат и пишат. 
И, излезли от училището, всич-
ки тези завършили среднисти 
нямаха никакъв шанс нито да 
си намерят работа, нито да се 
образоват допълнително или 
да имат достъп до разбираема 
за тях информация за каквито 
и да било елементарни неща 
от живота. Обясних, че до мо-
мента все още глухите хора са 
лишени от нормален живот 
– и то само защото на повече-
то не им се позволява още от 
бебешка възраст да общуват 
с родителите си и да ползват 
като средство за общуване 
именно жестовия език! Да не 
говорим за самите преводачи 
на жестов език, някои от които 
не са на нивото, на което глу-
хите да ги разбират напълно, 
защото ползват предимно кал-
киращ жестов език... Затова и 
проблемите на глухите хора 
си стоят нерешени и то само 

защото никой никога от прави-
телството не си направи труда 
да навлезе по-дълбоко в тези 
гигантски дебри, свързани с 
умственото и интелектуално-
то развитие на глухите хора и 
най-вече – с правото им да са 
част от така нареченото нор-
мално общество.

В отговор приятелката ми 
заяви, че използвам глухотата 
на Месут като един вид оправ-
дание за незнанието му. Но аз 
заявих категорично, че почти 
на 100% тези хора са абсолют-
но неинформирани именно 
поради факта, че са глухи. И, 
понеже обществото на глухи-
те е нещо като „тера инкогни-
та” (неизследвана територия, 
земя, бел. авт.) за голяма част 
от обществото в България, 
което примерно, не знае, че 
в училищата за глухи Е ЗАБРА-
НЕНО да се говори, преподава 
и обучава на жестов език. И не 
само – същото това общество 
си няма и идея, че напълно 
глухите нямат нищо общо с 
частично чуващите и такива, 
които ползват помощни сред-
ства и с тях си чуват относи-
телно добре, почти като нор-
мално чуващите хора. 

Но приятелката ми продъл-
жи да настоява, че в провинци-

алните градчета и селата хора-
та били много сплотени, пома-
гали си и нямало начин да не 
помагат и на глухите, а аз, като 
живяла предимно в столицата, 
не съм била запозната с техния 
начин на живот и общуване. 
Отговорих й, че работата ми 
изискваше да бъда постоянно 
из поделенията на съюза – и в 
областните градове, и по села-
та, а последните 13 г. съм имен-
но в „дълбоката провинция”. 
Проблемът на хората като нея 
е, че не знаят едно съществено 
нещо – в трите (бяха повече!) 
специални училища за глухи 
деца още от съвсем малки ро-
дителите, които идват от всич-
ки краища на страната, ги ос-
тавят на пансион, буквално на 
самотек, на грижите на чужди 
хора – възпитатели и учители. И 
от съвсем малки, за да могат да 
общуват помежду си, децата си 
измислят някакъв техен жестов 
език, който няма нищо общо с 
реалния и който ползват в про-
дължение на години... И това е 
една много малка част от става-
щото в училищата. Затова сега 
всички ние, от организациите 
на и за хората с увреден слух, 
правим всичко по силите си, за 
да бъде узаконен български-
ят жестов език. Защото всяко 
дете, всеки човек има човеш-
кото право да ползва за общу-
ване и достъп до информация 
разбираемия за него език. За 
да няма повече глухи жертви по 
пътищата като Месут и да може 
глухите деца, ученици и студен-
ти да имат пълноценен достъп 
до качествено образование. 
Едва тогава ще станат равноп-
оставени с останалата част от 
българското общество.

Петра Ганчева

За да няма повече глухи жертви по пътищата

МЪДРОСТТА НА ЩАСТИЕТО
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True Stories разказва за някои от по-
следните проекти на технологичната ком-
пания, при които чрез иновациите компа-
нията прави света малко по-добър.

 „В Huawei винаги сме искали да изпол-
зваме технологиите, за да строим мосто-
ве, а не стени“, казва Уолтър Джи, изпъ-
лнителен директор на Huawei Consumer 
Business Group за територията на Запад-
на Европа. Той допълва, че всички ние, 
без значение кои сме или откъде идваме, 
трябва да използваме технологиите, за да 
направим света по-добро място.

През последните няколко години компа-
нията се посвещава изцяло на постигането 
на тази идея, като използва не само усъвър-
шенстваните си мрежови технологии, но и 
смартфоните, посочва Джи. Кампанията за-
почва с емоционален филм, който разказва 
за шест проекта на Huawei, реализирани по 
целия свят, както и с история, която насър-
чава хората да приветстват технологичните 
иновации и чрез тях да подобрят качеството 
на живот в глобален мащаб. 

От борбата с детската слепота, до вдъ-
хновяване на глухи деца да четат -  това са 
социалните проекти на компанията, които 
разкриват как тя използва технологиите с 
благотворителна цел. 

Един от проектите, за които от Huawei 
ще разкажат в хода на кампанията, е Sto-
rySign, който е именно в помощ на глухи-
те деца да се научат да четат.

 STORYSIGN Е ПЪРВАТА В СВЕТА ПЛАТ-
ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГЛУХИ ДЕЦА. 
Тя е създадена от Huawei през 2018 г. 
в партньорство с Европейския съюз на 
глухите, Британската асоциация на 
глухите, Penguin Books и Aardman Ani-
mati ons.

 Платформата всъщност е безплат-
но мобилно приложение, което цели да 
помогне на 32 млн. глухи деца по света 
да се научат да четат с помощта на из-
куствен интелект и добавена реалност. 
App-ът анализира текста на предварител-
но подбрани книги и го адаптира на ези-
ка на глухите.

Приложението става толкова попу-
лярно, че впоследствие в портфолиото 
му са добавени нови книги и текстът им е 

адаптиран за всеки от 13-те езика за глу-
хи в Западна Европа и Австралия. Новите 
заглавия включват любими детски книги 
като „Смелият Макс“, „Има дракон в кни-
гата ти“ и „Всичко за Спот“.

Тази година StorySign носи на Huawei 
седем награди на фестивала Cannes Lions 
Fes� val of Crea� vity 2019 Awards, като чети-
ри от тях златни. Така Huawei се превръща 
в китайския бранд с най-много награди на 
тазгодишното издание на фестивала.

Друг от проектите на Huawei е отново 
значима кауза - защитаването на тропиче-
ските гори със силата на изкуствения ин-
телект.Тук компанията работи съвместно с 
неправителствената организация Rainfor-
est Connect.

Научноизследователският екип на Hua-
wei развива неповторима „слушаща“ тех-
нология, която помага на властите да за-
сичат и възпрепятстват незаконната сеч в 
тропическите гори в Южна Америка, както 
и да защитава някои от най-застрашените 
животински видове като маймуната-паяк 
например.Тъй като звуците на тропиче-
ските гори са твърде сложни за човешкото 
ухо, Huawei и Rainforest Connect използват 
смартфони на бранда. Така записват не-
прекъснато в продължение на две години 
и качват записите на специален „облак“.

С помощта на софтуера и усъвършен-
ствания изкуствен интелект звуците могат 
да бъдат анализирани в реално време, 
което позволява на системата да преду-
преждава мигновено рейнджърите за 
нетипични подозрителни шумове като 
камиони и резачки, позволявайки им да 
реагират своевременно.

 Да помогнеш на незрящите да почув-
стват емоциите?

 Това е специално партньорство с Пол-
ската асоциация на незрящите, при кое-
то Huawei създава приложението Facing 
Emo� ons. То помага на хора със зрителни 
увреждания да „видят“ емоциите на окол-
ните чрез специални звукови сигнали. При-
ложението използва мощната система с 
изкуствен интелект на Huawei Mate 20 Pro и 
анализира лицето на събеседника, след ко-
ето обработва информацията в реално вре-
ме и възпроизвежда засечената емоция под 
формата на специален звуков сигнал. След 
официалната си премиера приложението е 
изтеглено над 1000 пъти в 22 страни.

RuralStar от своя страна цели да предо-
стави по-добро образование на децата от 
отдалечени земеделски райони.

През 2015 г. ООН си поставя за цел 
да направи значими подобрения в 17 
обществени сфери до 2030 г. Това е в пъ-
лен унисон с вярата на Huawei, че една 
от най-важните стъпки към по-добро, 
по-щастливо и по-устойчиво бъдеще е 
осигуряването на по-качествено образо-
вание за всеки на нашата планета.

Проектът RuralStar е разработен в услу-
га на 10 млн. нигерийски деца на възраст 
между 5 и 14 години, които нямат достъп до 
училище. В същността си това е технология, 
която осигурява мобилна свързаност чрез 
нискоенергийни клетки и опростена сигнал-
на кутия, която се захранва от слънчеви па-

нели.Така се осигурява клетъчна свързаност 
на отдалечени училища и общества.

Track AI пък помага за диагностициране 
на ранни признаци на зрителни увреждания 
при деца. Huawei използва изкуствен инте-
лект, за да подобри живота на 19 млн. деца 
по целия свят, които по данни на Световната 
здравна организация страдат от зрителни 
увреждания. Голяма част от тези деца оста-
ват недиагностицирани дълго време, което 
носи след себе си тежки последици за тях-
ното зрение и развитие като цяло.

Чрез съвместната си работа с DIVE 
Medical екипът на Huawei създаде Track AI 
- иновативен софтуер,  лесен за употреба, 
който анализира зрението на деца, като 
по този начин засича възможността за 
възникване на зрителни увреждания. До 
момента Track AI е помогнал на около 19 
млн. деца по целия свят.

Публикацията подготви  
Росица Караджова по информации 

от компанията Huawei 

*HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. е 
една от най-известните световни 
компании, произвеждащи телекомуни-
кационно и мрежово оборудване.

Базирана е в китайския град  Шан-
джън. Основана е през 1987 година. В 
момента в компанията работят  око-
ло 180 000 служители.

Технологичният прогрес в името 
на един по-добър свят

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.* СЪЗДАДЕ ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ГЛУХИ ДЕЦА

 Технологичният прогрес може много - той не само движи инду-
стриите напред, но впрегнат в благотворителни каузи и иници-
ативи, може дори повече: да направи света по-добро място за 
живеене.

 Това е залегнало и в основата на кампанията „ИСТИНСКИ ИСТО-
РИИ“ (true stories), която Huawei започна. 

 А създадената платформа STORYSIGN Е първата в света за обуче-
ние на глухи деца.  Тя е създадена от Huawei през 2018 г. в парт-
ньорство с Европейския съюз на глухите, Британската асоциация 
на глухите, Penguin Books и Aardman Anima� ons.

 Тази година StorySign носи на Huawei седем награди на фестива-
ла Cannes Lions Fes� val of Crea� vity 2019 Awards, като четири от тях 
златни. 

Huawei иска да изпозлва технологиите, за да строи мостове, а не стени
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Отговор от бр. 16/2020 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

НАДЯСНО: 1. Френски живописец /1832-1883/ - „Закуска на тревата”. 2. Голяма желе-
зопътна спирка. 3. Наша планина. 4. Тегло на опаковката. 5. Годишен сезон. 6. Жената 
на П. Яворов. 7. Уред за включване в ел. мрежа на машини, механизми и др. 8. Косвен 
налог върху стоки, превозвани през границата на дадена страна. 9. Моторно превоз-
но средство. 10. Индийски физик/1909-1966/ - научните му работи са в областта на 
квантовата теория и ядрената физика.  11. водно безгръбначно мекотело. 12. Река в 
Швейцария и Франция.
НАЛЯВО: 1. Налагаща се нова форма в бита, възприемана от дадена среда за известен 
период от време. 2. Държава в Западна Африка. 3. Механично увреждане на кожата на 
тъканите. 4. Препинателен знак. 5. Просторно помещение в сграда. 6. Турска парична 
единица. 7. Италиански футболен отбор. 8. Свободна общинска земя за пасбище. 9. 
Изсипване, херния. 10. Немски физик, един от прионерите на ядрената физика /1891-
1957/. 11. Френски писател /1830-1907/ - „Без дом”. 12. Водно гръбначно животно. 

Съставил: Иван Манчев

РОЗЕТКА

Какво знаем за меда? 
Знаем, че е сладък, знаем, 

че съществува като продукт от 
милиони години. Знаем, че не 
се разваля и се използва както 
в медицината, така и в козмети-
ката. Още Авицена, „бащата” на 
медицината е използвал мед, за 
да лекува хората в древността.

Знаем също, че медът е про-
дукт, който съдържа всички  не-
обходими за човешкото тяло 
вещества, за да бъде то здраво 
и жизнено – витамини, ензими, 
минерали и вода.Знаем също, 
че медът има  антибактериални 
свойства. Действа успокояващо 
при възпалителни процеси. Осо-
бено причинени  от вируси. В ре-
зултат на проучвания и научни 
експерименти върху групи от 
хора, се доказаха нови факти за 
полезните качества на меда. 

Какво ще се случи с вашето 
тяло, ако всеки ден консумира-
те мед?

Нека да започнем с кожата. 
Ако хапвате редовно мед, кожа-
та ви ще бъде чиста, подхранена, 
хидратирана и освежена. Ето и 
няколко предложения за външно 
приложение на меда.

Маска с чист, суров мед 
Нанесете върху добре почисте-

но лице и оставете за 15 минути. 
След това измийте лицето с хлад-
ка вода. Резултатът е хидратирана, 
подхранена и сияйна кожа.

От мед можете да си на-
правите и ексфолиант

Смесете една чаена лъжичка 
сода бикарбонат с две чаени лъ-
жички качествен мед (чист и су-
ров), разбъркайте добре сместа 
и обтрийте с нея предварител-
но изчистеното и влажно лице. 
След това нежно изплакнете с 
хладка вода. Тази комбинация 
ще отстрани всички остатъци от 
ежедневното замърсяване на 
кожата, ще елиминира свобод-
ните радикали и бактерии, ще 
я освежи и подготви за доброто 
усвояване на продукта, който ще 
използвате след ексфолиирането 
– маска или крем. 

Още от новите открития за 
ползите от меда.

Ако искате да изчистите 
тялото си от токсини и да се 
освободите от излишните ки-
лограми, ето как може да ста-
не това:

1. Смесете в топла вода супе-
на лъжица мед и сокът от поло-
вин или един лимон. Ако пиете 
този коктейл веднъж дневно, 
резултатът ще бъде много прия-
тен. Освен, че забележимо ще се 
„освободите” от излишни кило-
грами под въздействието на ли-
моновия сок и ще се радвате и на 
много добър метаболизъм.

2. Ако замените лимоновия 
сок с канела, резултатът също е 
удивителен. Канелата е известна 
с това че редуцира теглото и нор-
мализира кръвната захар.

Медът влияе върху холесте-
рола - понижава нивата на лошия 
холестерол и поддържа в норма 

добрия холестерол. За това  ме-
дът е чудесно средство при пре-
венция от инфаркт. Поддържа 
сърцето силно и предпазва коро-
нарните съдове от запушване.

Медът „бори” успешно и 
стреса. Обновява съдържание-
то на антиоксиданти в тялото на 
клетъчно ниво и повишава па-
метта.

Медът е отлично средство 
при безсъние или трудно зас-
пиване. Една лъжица мед вечер 
преди да се отправите към легло-
то, стимулира хормона на щасти-
ето – серотонин, който под въз-
действие на меда се трансфор-
мира в мелатонин – хормон  на 
съня. Наричат меда в този случай 
„златното хапче” за сън.

Медът поддържа стомаха 
ни здрав. Специалистите препо-
ръчват ако ви предстои обилна, 
разнообразна и дълга вечеря по 
някакъв повод, да вземете супе-
на лъжица мед, която ще ви по-
могне по-късно да се справите с 
храносмилането на поетото  ко-
личество храна. 

И накрая, един ценен съвет 
за повишаване силите на имун-
ната система, особено сега в 
периода на вирусните заболява-
ния: 

- можете да си приготвите 
антисептично, антимикроб-
но и антивирусно средство за 
борба срещу грип и остри ви-
русни заболявания сами вкъщи. 

Необходими са ви 3-4 ски-

ЗДРАВЕ

НАРОДНАТА МЕДИЦИНА E ДОКАЗАЛА

ПРИРОДНИЯТ ФЕНОМЕН - ПЧЕЛНИЯТ МЕД
Нови факти за полезните качества на пчелния мед - 
един от най-уникалните лечебни природни продукти, 
който може да пребори вирусите и днес.

лидки обелен чесън, 1 чаша чист 
и суров качествен мед. Смесете 
нарязаните на едро скилидки с 
меда, разбъркайте добре и по-
ставете сместа в буркан с добре 
затваряща се капачка. След ня-
колко дни сместа е готова за кон-
сумиране. Приемайте всеки ден 
по една супена лъжица на пра-
зен стомах. Това ще ви накара да 

се чувствате енергични и здрави, 
както никога досега.

Не е ли чудесно, че само с 
един продукт като меда, мо-
жем да направим и постиг-
нем чудеса, полезни за нашето 
тяло и нашия външен вид. Нека 
се погрижим за себе си!

Мария Димитрова

Болката в бъбреците 
е едно от най-силните и 
неприятни усещания, кои-
то човек може да изпита. 
Много са причините за по-
явата ѝ, а най-неприятно-
то е, че тя може да извади 
човек извън строя, докато 
трае. 

Хубавото в случая е, че 
има изпитани народни ре-
цепти, които могат да об-
лекчат състоянието и да ви 
направят отново функционални.

На първо място това е топли-
ната. Вземете горещ душ, като 
съсредоточите топлата струя в 
областта на бъбреците. Още по-
добре е да се накиснете за по-
ловин час във ваната. Прибавете 
към водата лайка, липа, риган 
или градински чай.

Много ефикасен срещу бъб-
речните болки е чаят от ма-
гданоз. За да си приготвите 
народния лек, накълцайте по-
ловин чаша свежа мерудия и я 
залейте с гореща вода. Оста-
вете я да се задуши за пет ми-
нути. Пийте отварата по три 
пъти на ден.

От болката в бъбреците може 
да се отървете и с отвара от кар-
тофени обелки. Обелете два 
добре измити картофа. Задушете 
обелките за 30 минути във вряла 
вода. Прецедете и оставете теч-
ността да изстине. Пийте през 
целия ден по няколко глътки. 

Друг изпитан лек срещу бъ-
бречни кризи е сместа от плод-
четата на билката калина и мед. 
Смесете 100 грама плодове със 
100 грама мед. Този лек засилва 
диурезата и обезболява светка-
вично бързо. Употребява се по 
лъжица преди всяко от трите ос-
новни хранения за един ден. 

Галина Генчева - 
по материали от интернет

ЧАЯТ ОТ МАГДАНОЗ ПОМАГА 
СРЕЩУ БЪБРЕЧНИ БОЛКИ


