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ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г.

Бюджетът предвижда стъпки за повишаване на
доходите на всички пенсионери
„С предложеното увеличаване на минималния размер на
пенсията за осигурителен стаж
и възраст от 250 на 300 лева
се повишава нейният размер с
20 на сто. Това води до ръст на
минималните размери за трудова дейност, които се определят
в процент от нея – пенсиите за
инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука, поради професионална

болест и наследствените пенсии”, заяви социалният министър Деница Сачева и добави, че
с 20 на сто от 1 януари догодина
се повишава и максималният
размер на получаваната една
или повече пенсии от 1200 лева
на 1440 лева, а средният размер
на пенсията на един пенсионер
през 2021 г. се предвижда да
достигне 488,97 лв.
През първите три месеца на

В ПЛОВДИВ БЕ ОТКРИТ ЕДИНСТВЕНИЯТ ПО РОДА СИ

Национален център
за рехабилитация на
сляпо-глухи хора

2021 г. ще продължи и изплащането на допълнителни суми към
пенсиите на всички 2,104 млн.
пенсионери в размер на 50 лв.
Увеличава се и минималният
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на
650 лв. Запазва се и размерът на
максималния осигурителен доход за всички осигурени лица 3 000 лв.
Продължава на стр. 2

Електронната система на ТЕЛК –
с въпроси без отговор засега
Публикувахме неотдавна, че
от 15 октомври официално заработи електронната система,
създадена по проект „Разработка, внедряване и поддръжка на
Информационна система за контрол на медицинската експертиза” на МЗ, която ще поддържа
електронен профил на всички
хора, които са били или са обект
на медицинската експертиза.
Чрез нея гражданите ще могат
да получават издадените от лекари направления за ТЕЛК, като
заявленията за освидетелстване
и преосвидетелстване ще могат

да се подават електронно чрез
квалифициран електронен подпис (КЕП). Различните уведомления между също ще се изпращат
електронно, а в реално време
всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на електронния
адрес:
https://ibd.mh.government.bg/
Каква обаче е истината за
момента и всеки ли може да
ползва тази услуга - четете на
стр. 2 в коментар, подготвен
специално по темата

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ
„Flourish” – международен проект
за иновациите в модерните
предприятия
На 20 октомври в „София
Хотел Балкан” бе проведена заключителна конференция на международния
проект „FLOURISH”. Проектът е осъществен от консорциум от 6 организации от 5 европейски
държави, а целта му е да подпомогне и улесни внедряването на
иновации в малките и средни предприятия, базирано на коучинг
методология.
Резултатите от проекта бяха специално предоставени на
една от сесиите за полза на Съюза на глухите в България.
Четете на стр. 5

Във Варна

В Европейския ден на сляпо-глухите – 22 октомври, в
Пловдив бе официално открита
новата сграда на Националния
център за рехабилитация на сляпо-глухи, който е единственият
по рода си в страната.
Лентата прерязаха председателката на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Величка Драганова и заместник-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова, която отговаря за поли-

тиките за хората с увреждания.
На церемонията присъстваха
евродепутатът Петър Курумбашев, заместник областният управител на Пловдив Петър Петров и членове на асоциацията
от цялата страна, а също и председателят на Съюза на глухите в
България Николай Нинов, както
и представители на сдружения и
организации на и за глухи хора в
страната, които поднесоха своите поздравления с пожелания за
много успехи.

В специална презентация, излъчена и на официалната страница на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
(НАСГБ) във фейсбук мрежата,
в текст и снимки се разказва за
голямата и дълга битка, водена
от НАСГБ, за да постигнат дълго
мечтаната и неистово необходимата цел: придобиването на
подходяща сграда за нов, функционален център за рехабилитация.
Четете на стр. 3

Младежи с увреждания победиха в
конкурс за най-добър бизнесплан
на социално предприятие
Все повече са социалните предприятия с хора с увреждания в
тях, които срещат трудности да оцеляват в кризата около COVID епидемията. Затова ежегодният конкурс за най-добър бизнесплан на
социални предприятия, в който БНТ е медиен партньор, се преформулира като оздравителна програма, която да им помогне. Едно от
тези предприятия, по-точно – сдружение на млади хора с увреждания тази година спечели наградата и доказа името си.
За сдружението и историята
на тази инициатива, четете на стр. 3
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Бюджетът предвижда стъпки за повишаване на
доходите на всички пенсионери

От стр. 1

С измененията в Кодекса за
социално осигуряване, от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички хора,
които са пропуснали 5-годишния срок за промяна на избора
на осигуряване в универсален
пенсионен фонд, да могат да упражнят това свое право. В същия
период, лицата, на които вече е
отпусната пенсия, без да са успели да променят осигуряването
си, ще могат да поискат преизчисляването й без намаление на
индивидуалния коефициент, ако
прехвърлят във фонд „Пенсии”
средствата си от индивидуалната
партида в универсален пенсионен фонд. Новите разпоредби
предвиждат още, че при определяне на редукцията на индивидуалния коефициент, когато кандидат-пенсионерът се осигурява и
в универсален пенсионен фонд,
се взема предвид и трансферът
от държавния бюджет в бюджета
на ДОО в размер 12 на сто върху
сбора на осигурителните доходи
на всички осигурени лица за всяка календарна година в периода
от 2009 година до 2015 година.
При определянето на размера на
намалението на индивидуалния
коефициент ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без
осигуряване в универсален пенсионен фонд. С оглед гарантиране правата на всички пенсионери, пенсиите, отпуснати с намален индивидуален коефициент
също ще бъдат преизчислени.
Относно промените
в Закона за личната помощ
Право на асистентска подкрепа ще имат около 80 000 души:
- деца и пълнолетни с трайни
увреждания с чужда помощ;
- деца с 90 и над 90% трайни
увреждания без чужда помощ;
- деца с 50-90% с трайни увреждания с чужда помощ;
- хора над 18 г. с ТЕЛК 70,0189,99% с чужда помощ.
Асистентите
продължават
да работят на трудови договори, което ще запази трудовите

От стр. 1
На гражданите е осигурена
възможност за извършване на
справки относно специалността
и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите
на ЛКК и ТЕЛК. ИБД автоматично
ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите
и ще ги изпраща до Агенцията
за хората с увреждания, НЦОЗА,
НОИ, АСП, а когато е необходимо
и до работодател.
Важно е да се знае, че регистрираните заявления или направления преди 15 октомври,
както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ, ще
продължат по досегашния ред
чрез текущата Единна информационна система за медицинската експертиза, до приключване
на процеса на ТЕЛК. Това важи
и за документите, които са в съдебна фаза до постановяване на
влязъл в сила акт на органите на
медицинската експертиза. В слу-

им права, а от догодина за 8
часа един асистент ще получава
по 930 лева, вместо сегашните
730 лева. Въвежда се изискване
към асистентите да имат т. нар.
„медицинско” за постъпване на
работа, с което да докажат, че
могат да се грижат за човек с увреждане, обясни Деница Сачева, като добави, че „програмата
за патронажната грижа също
ще бъде удължена – запазваме
всичко, което съществува до момента, но разширяваме обхвата.
Няма механизъм по който да бъдат финансирани 670 000 лични
асистенти, не всеки който има
увреждане се нуждае от личен
асистент”, каза още тя.
„Хората, които получават
лична помощ до момента и занапред ще могат да получават
такава. Всички деца и възрастни
с ТЕЛК с определена чужда помощ, които досега не са подали
заявления за това, биха могли да
го направят както в рамките на
следващите месеци, така и след
1 януари 2021”, добави Сачева.
„Целта е Законът за личната помощ и Законът за социалната помощ да действат заедно и да се
допълват”, разясни още министърът. Законът цели да подкрепи
всички групи хора с увреждания.
Личен асистент в момента ползват 8% деца, а 40% от ползвателите са хора над 65 г.
Хората с минимална
пенсия - без ваучери
Хората с минимална пенсия няма да получат ваучери за
храна през 2021 г., става ясно от
проектобюджета за следващата
година, който е пуснат от Минис-

терството на финансите за обществено обсъждане. През 2021
г. се предвижда хората с пенсия
от 300,01 лв. до 369 лв. включително да получат еднократно финансова подкрепа под формата
на ваучери за храна в размер на
120 лв., което означава, че хората с минимална пенсия ще получат голямо увеличение на пенсията, но няма да имат ваучери за
храна.
За 2021 г. е разчетено и увеличение на средствата за заплати
на персонала за изборни длъжности и за заетите в съдебната
власт, за които законодателно
е регламентиран механизъм за
формиране на възнагражденията. Догодина учителските заплати отново ще бъдат увеличени
със 17 %. Така ще бъде изпълнен
и поетия от правителството ангажимент в рамките на няколко години заплатите на учителите да
бъдат удвоени спрямо нивото им
през 2017 г.
От 1 януари 2021 г. минималната заплата ще бъде увеличена от 610 лв. на 650 лв., като се
предвижда тя да остане в същия
размер през 2022 г. и 2023 г.

120 000 пенсионери
без ТЕЛК до живот
Над 120 хил. души, които са
се пенсионирали без достатъчно
стаж, а по старост, ще трябва да
представят редовно решения на
ТЕЛК, ако искат да получdват и
инвалидна пенсия или добавка
от държавата. За пожизнени ще
се признават вече само ескпертните ТЕЛК решения на пенсионери, които имат необходимите
стаж и възраст за пенсиониране.
Хората, които имат възрастта,
но не и нужните години работа,
ще трябва редовно да ходят на
ТЕЛК, за да получат отново инвалидна пенсия или добавка.
Тази промяна на Кодекса за социално осигуряване е записана
в преходните и заключителните
разпоредби на проектозакона за
бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Според текстовете в КСО до-

сега ТЕЛК свидетелството бе пожизнено за всички пенсионери
по чл. 68 – както тези, изпълнили условията за стаж и възраст
по първата му алинея, така и за
тези с недостигащ стаж по ал. 3.
Тя предвижда, че хората, които
имат минимум 15 г. трудов стаж,
но не им стига за нормална пенсия, могат да се пенсионират по
старост на 66 г. и 8 месеца, като
възрастта постепенно нараства
до 67 г. Сега тези хора вече ще
трябва да посещават редовно
лекарските комисии за преиздаване на свидетелствата в зависимост от записаната в тях
валидност – 1, 3 или 5 години.
„Тези български граждани са с
непълен осигурителен стаж, не
им достигат година, две, пет.
Тези пенсионери и в момента
са с по-ниски от минималните
пенсии”, алармираха в позиция
от КТ „Подкрепа”. От синдиката
са категорични, че няма никаква
обективна причина инвалидните
им пенсии и добавки да не са пожизнени, както на всички други
пенсионери: „Настояваме тази
промяна в чл. 73 на Кодекса за
социално осигуряване да отпадне”, категорични са те.
Догодина тези пенсии ще бъдат вдигнати заедно с минималната, която от 1 януари става 300
лв. Причината е, че най-ниските
размери на инвалидните пенсии
са фиксиран процент от нея. Така
хората с инвалидност от 50 до
70,99 на сто ще вземат най-малко 85 % от минималната пенсия,
или 255 лв. Досега получаваха
212,5 лв. Най-ниската инвалидна
пенсия за хората с увреждания
между 71 до 90 % ще е 315 лв.
Тя е 105 % от минималната, като
сега е 262,5 лв. Хората с трайно
намалената работоспособност
над 90 % получават 115 на сто от
минималния размер на пенсията. Така от следващата година
тяхната най-ниска пенсия ще е
345 лв. при 287,50 лв. досега. Социалната пенсия догодина ще се
увеличи от 141,63 на 148,71 лв.,
но пак ще остане около 50 % от
минималната пенсия. А втора-

Електронната система на ТЕЛК –
с въпроси без отговор засега

чай, че хората с увреждания не
открият в профила си актуализирани данни, може да подадат

заявление за актуализация към
органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се

извършва през информационна
система за контрол на медицинската експертиза.

Страницата подготви Петра Ганчева

та към момента е в размер на
212,50 лв. „Плащания се отнасят
за работещи, които не могат да
докажат пълен осигурителен
стаж. Групата на тези български
граждани, които нямат право на
нормална пенсия, ще се увеличава, когато започне интензивното пенсиониране на трудово активните през 90-е години
хора. Задава се вълна от бедни
пенсионери с доходи дори под
минималната пенсия”, обясняват от синдиката.
„Над 2,18 млн. възрастни
хора ще получат допълнителни
50 лв. към пенсиите си и за ноември. За целта отпускаме близо
106 млн. лв. по бюджета на Държавното обществено осигуряване”, съобщи премиерът Бойко
Борисов по време на правителственото заседание. Предстоят
още четири транша на бонусите
към пенсията – от декември до
март. „В същото време предлагаме от догодина минималната пенсия да стане 300 лв, а от
юли вдигаме всички пенсии с 5
%. Грижата за възрастните хора
е наш дълг и неотменен ангажимент. Дължим на пенсионерите
достойни старини и те могат да
разчитат на нашата подкрепа!”,
написа премиерът във фейсбук.
Преизчисляването е единственият справедлив начин за
компенсиране на дългогодишното изоставане на старите пенсии,
категорични са обаче от КТ „Подкрепа”. И напомнят, че много от
пенсионерите с над 30-годишен
трудов стаж получават минимална пенсия, която не отразява
техния принос към данъчната
и осигурителната система: „Намираме, че преизчисляване към
2015 г. би коригирало тази несправедливост”, пишат в позиция
те. Процентът за всяка година
осигурителен стаж в пенсионната формула трябва да расте, а не
отново да бъде замразен на 1,2.

Тази чакана от години електронна система (е-система) за
контрол на ТЕЛК трябваше да
заработи отдавна, но се оказа,
че има нужда от доработка и
причината е силно изразеното
недоволство на хората от изискването за квалифициран електронен подпис (КЕП). Мнозина
са убедени, че това изискване е
наложено, за да спечели някоя
частна фирма, тъй като цените
за въпросната услуга не са никак
ниски и достъпни (на снимката). Колко от възрастните хора,
нуждаещи се от ТЕЛК по селата
и малките градчета имат интернет достъп, технически познания
за свързване онлайн с фирми за
предоставяне на КЕП и средства,
с които да заплатят услугата?!? И
при положение, че там, където
живеят, изобщо няма интернет
и ще им се наложи да пътуват до
съседния град – разходите, времето и нервите ще бъдат отново
за тяхна сметка…
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В ПЛОВДИВ БЕ ОТКРИТ ЕДИНСТВЕНИЯТ ПО РОДА СИ

Национален център за
рехабилитация на сляпо-глухи хора
От стр. 1

Официалното откриване бе на 22
октомври, но то бе предшествано от
празника на специфичните възможности на сляпо-глухите хора, осъществен на 19, 20 и 21 октомври. В
трите дни се проведоха приятелски
състезания по шахмат, табла, канадска борба, боулинг, съпътствани с
изпълнения на състави от групите за
художествена самодейност; изложба и викторина на списанието „Звук
и светлина”.
В специална презентация, излъчена и на официалната страница
на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) във
фейсбук мрежата, в текст и снимки
се разказва за голямата и дълга битка, водена от НАСГБ, за да постигнат
дълго мечтаната и неистово необходимата цел: придобиването на подходяща сграда за нов, функционален
център за рехабилитация.
В началото на презентацията е
представянето на организацията:
„Националната асоциация на сляпо-глухите в България е организация с обществена полза, създадена
и учредена на 15 август 1997 г., със
седалище в гр. Пловдив, бул. „Марица” № 21, с председател Димитър
Парапанов. Същата година се създават и първите териториални организации по места. Днес те наброяват
26, а сляпо-глухите лица, членуващи
в НАСГБ са около 550. Организацията
разполага с национален център за
рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” (НЦРСГ), който се помещава на ул. „Весела”. Центърът разполагал със специализирани кабинети и леглова база. Бил е обособен
така, че да осигурява всички необходими удобства, независимост и самостоятелност на своите сляпо-глухи
потребители. Но… през 2016 г., по
решение на община Пловдив, седалището на НАСГБ и функциониращият към нея център, са преместени на
ново място, в крайно неподходяща
откъм ситуиране на място сграда, на
ул. „Ален мак” № 4, която няма необходимия капацитет за пълноценна
работа на асоциацията и на жизнено необходимия за членовете рехабилитационен център. Това налага
решителни действия от страна на
председателя на НАСГБ – Димитър
Парапанов, който след дълга и упорита двегодишна борба, в началото
на 2018 г., успява да издейства сграда, в която НАСГБ и НЦРСГ ще могат
да осъществяват и разгърнат пълноценно своята дейност. Държавният
имот е предоставен за безвъзмездно ползване за 10 години на асоциацията, като с усилията на нейните
членове, осигурено европейско финансиране и с помощта на дарители,
сградата днес е коренно различна,
превърната в обект за обществени,
здравни и социални услуги.
Зданието е бивш военен имот
и било в много окаяно и занемарено състояние, цялата сграда пред-

ставлявала едно огромно хале, без
обособени етажи и помещения; без
прозорци; тухлените стени нямали
мазилка; липсвала каквато и да било
подова настилка, а за мебели и обзавеждане не можело и дума да става.
Покривът също бил почти разрушен,
поради което не само вътре в сградата, но и по фасадата се е стичала
вода. Нямало водопроводни и канализационни съоръжения, а също
и електроинсталация. За ремонта
били необходими много финансови
средства, с които обаче асоциацията
не разполагала…
Но ръководството на НАСГБ не
се отчайва и предава – през април
2018 г., асоциацията печели проект
BG05M9OP001-2.011-0013
„Подобряване на условията за активно
социално включване на членовете
на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа
за съществуващите и развитие на
нови услуги”, част от финансирането по който са заложени средства
за строително-монтажни работи по
сградата.
На 15 май 2018 г., асоциацията
претърпява огромна загуба – внезапно си отива стожерът, бащата и
покровителят Димитър Парапанов.
С голяма болка и страдание сляпо-глухите хора се разделят със своя
духовен водач…
На 21 юни 2018 г. общото събрание на НАСГБ избира за председател
на асоциацията Величка Драганова.
С много хъс и старание тя успява да
стабилизира организацията. Сключва се и договорът за строително-монтажните работи в сградата на ул.
„Преспа” № 6 и най-напред, в началото на ноември 2018 г., е извършен
основен ремонт на покривната част
и обшивката й. После се преграждат

и обособяват допълнителни етажи и
помещения. Поставени са дограма,
подови настилки и врати. Положени
са изцяло нови ВиК и ел. инсталация
и накрая е извършено и цялостно саниране.
След много трудности и перипетии, НЦРСГ вече е пълноценно
функциониращ център, отговарящ
на всички стандарти за достъпна
архитектурна среда. Обособени са
кабинети по ориентиране и мобилност; алтернативни методи за комуникация със сляпо-глухи; зрителна
и слухово-речева рехабилитация;
полезни умения; готварство; занимателна терапия; физическа култура
и спорт; компютърна грамотност;
брайлово ограмотяване; извършват
се психологически, социални, здравни, правни и трудови консултации.
Кабинетите са обзаведени с подходящо оборудване за работа със сляпо-глухи лица, с естетическо чувство
и много любов.
В Европейския ден на сляпо-глухите – 22 октомври, в Пловдив бе
официално открита новата сграда
на Националния център за реха-

билитация на сляпо-глухи, който е
единственият по рода си в страната. Лентата прерязаха председателката на Национална асоциация на
сляпо-глухите в България Величка
Драганова и заместник-министърът
на труда и социалната политика Адриана Стоименова, която отговаря
за политиките за хората с увреждания. На церемонията присъстваха
евродепутатът Петър Курумбашев,
заместник-областният управител на
Пловдив Петър Петров и членове
на асоциацията от цялата страна, а
също и председателят на Съюза на
глухите в България Николай Нинов,
както и представители на сдружения
и организации на и за глухи хора в
страната, които поднесоха своите
поздравления с пожелания за много
успехи.
На откриването на обновената сграда председателката Величка
Драганова призова правителството да определи в бюджета отделно
перо за подпомагане на сляпо-глухите хора: „Нашият стремеж е постигане на политическо участие на хора
със сляпо-глухота”, заяви тя и под-

черта, че само по този начин могат
да се изработват ефективни политики за тези хора и те да бъдат включени във всички сфери на живота.
Заместник-социалният министър
Адриана Стоименова увери, че се
води активен диалог с хората с двойна сензорна загуба, а техните предложения се обсъждат и превръщат в
социални политики.
„Знам, че не сте в центъра на
общественото внимание и солидарност, но знайте, че има хора, които
мислят за вас и разбират вашите
проблеми”, каза евродепутатът Петър Курумбашев и допълни: „Понякога слепите виждат повече от тези,
които не са слепи, и глухите чуват повече от тия, дето не са глухи.”
Нека този единствен в страната център да осъществява успешно
своите цели и да даде шанс за равнопоставеност и пълноценна реализация на всички сляпо-глухи хора в
настоящето и бъдещето! Нека им е
честит!
НАСГБ
Снимки архив НАСГБ

Младежи с увреждания от Варна победиха в конкурс за
най-добър бизнесплан на социално предприятие

Все повече са социалните предприятия с хора с увреждания в тях, които срещат трудности да оцеляват в кризата около
COVID епидемията. Затова ежегодният конкурс за най-добър
бизнесплан на социални предприятия, в който БНТ е медиен
партньор, се преформулира като оздравителна програма, която
да им помогне. Едно от тези предприятия, по-точно – сдружение на млади хора с увреждания тази година спечели наградата
и доказа името си.
Сдружението се нарича „Няма невъзможни неща” и е от Варна. На хората в него въобще не им е цел да доказват, че няма
невъзможни неща. Но на практика, все това правят... Младежите с увреждания и техните семейства цял живот само това чуват
– как не могат да правят това или онова. Но вече година и половина им се получава, напук. Известни са най-вече със щанда си
за фреш сокове. И с невероятния хъс в очите на служителите си.
Освен със сока и разсадите, сдружението успява да се наложи и
с дребни печатарски услуги.
Работата в социалното предприятие променя живота на
младежите, дава им нови сили, вади неподозирани умения. И,

за да не изгубят всичко постигнато дотук заради COVID кризата,
проучили, анализирали и преценили, че биха били успешни,
ако разработят кухня и разнос на обяд до корпоративни клиенти.
Планът им имал всички шансове да проработи и получил
изненадваща подкрепа – те са един от победителите в конкурса

за най-добър бизнесплан на социално предприятие и ще имат
всичко за едно наистина добро начало. Освен това младите
хора получиха от куража на своите връстници от „Чудната градина” в Добрич, които вече три години доказват, че няма невъзможни неща. Доказателството? На 23 октомври, в рамките
на седмата годишна конференция „Достъп до добра храна”,
фондация „Българска месна традиция” и Гражданският институт връчиха годишните награди „Достъп до добра храна – 2020”.
Наградите са учредени през 2014 г. с цел да насърчат приноса
за разширяването на достъпа до добра храна като обществено
признание за инициативите и цялостната дейност на номинираните. И… в категорията „Младежко предприемачество” наградата спечелиха младите хора от „Чудната градина”. Нека им
е честита!!!
Примерът на тези млади хора, нахъсани да се доказват професионално и при това – успешно, е прекрасен стимул и за младите глухи хора. Нека не се отказват от мечтите си, нека се борят
за своето достойно място под слънцето!
Петра Ганчева
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СЪЮЗЕН ЖИВОТ

В РО - Хасково

Преживени емоции по време на пандемия

Два дни с уроци по история преживяха членовете на районната организация
на глухите в Хасково, които направиха забележителна екскурзия до исторически
места във Велико Търново. Всеки, който прочете този пътепис, също ще научи за
гордите времена в българската история.
26 септември - топла септемврийска утрин. Група от 30 души –членове на РО-Хасково, с нетърпение очаквахме да дойде автобуса, за да се отправим отново към дълго
очакваните емоции. Въпреки предприетите мерки и забрани заради пандемията от Ковид-19, ръководството на РО реши да направим екскурзия до богатия на исторически
събития град Велико Търново, като спазваме препоръките – в автобуса всички бяха с
маски, имахме и дезинфектанти които ползвахме редовно.
Има легенда, според която когато Господ сътворил света, погледнал отвисоко своето творение, а след това от възхищение се навел да го целуне. Мястото, където бог
целунал земята, било при Търново. Не случайно Велико Търново е попадал неведнъж
в различни български и световни класации за най-красив град, за да бъде обявен за
най-красивото място в света за 2016 г. Наричан е още Търновград, Царев град – все имена на старата българска столица, гордо кацнала на историческите хълмове Царевец,
Трапезица и Света гора, живописно опасани от водите на река Янтра. През годините сме
посещавали града, разглеждайки хълма Царевец. Този път решихме да посетим няколко музея, които според нас будят интерес и първият беше новооткрият през февруари т.
г. Музей на илюзиите - различният музей, където нищо не е такова, каквото изглежда и
преобръща представата за реалността.
Музеят е разположен в стара пететажна къща-паметник на културата, която преди
това е била банкова сграда. Подземните етажи на бившия банков трезор са посветени
на илюзиите на светлините, а едно от красивите неща на партерния етаж е огромен
макет на емблемата на В. Търново – крепостта Царевец.
Влязохме в стая, цялата с огледала, а всъщност огледалата бяха само шест. Като се
включи осветлението, те стават толкова много, че не могат да се преброят. Атрактивна
е и стаята на джуджето и великана. Стаята е с нестандартна форма - трапецовидна и
с помощта на перспективата можеш да изглеждаш, ако застанеш в единия край, като
великан, а можеш да изглеждаш и като джудже. Или стоиш на земята, но като те снимат, си на тавана. 50 са илюзиите с които посетителите могат да се забавляват два часа.
Уникално е!
След като се позабавлявахме около час и половина из залите на този невероятен
музей, се отправихме към Музея на восъчните фигури, който е на два етажа. Открит е
през 2013 г. Намира се в близост до хълма Царевец, в самото сърце на старопрестолния
град. Влизайки вътре, сякаш се пренасяш в епохата на Второто българско царство. Има
29 фигури на царе, боляри, духовници и занаятчии. Живи картини от живота на средновековното българско общество показват величието на Търновград през царуването
на Асеневци. Могат да се видят фигурите на цар Калоян и цар Иван Асен ІІ. Интересна
е експозицията, която представлява голяма картина на стената, пресъздаваща битката
при Адрианопол (днешния Одрин) през 1205 г. и пленяването на латинския император
Балдуин. Могат да се видят възстановени жилища на обикновени хора и на боляри,
както и най-важните занаятчийски работилници за ковачество, грънчарство, зидарство
и сеченето на монети.
В плановете ни бе включено да разгледаме и Музея-затвор. Намира се зад сградата на бившия турски конак и настоящ музей „Възраждане и Учредително събрание”. В
този музей - „Възраждане и Учредително събрание” разгледахме залата, където е била
подписана първата българска конституция.
Постройката на музея-затвор има един приземен и два горни етажа. В годините на
османското владичество са се ползвали и трите етажа. Сега са възстановени само приземният и първият етаж. Това е единственият в България запазен и реставриран ориенталски затвор, построен през 1854 г. в Търново за нуждите на турските власти. От 1854
до 1954 г. е използван по предназначение, като етапен. Тук са довеждани и за кратко
време са престоявали и отвеждани за процес в Русе и София множество български революционери. Направена е възстановка на интериора на три от килиите и на карцера,
функционирали по времето на борбите за национално освобождение Възстановена е
и килията, в която е бил затворен Филип Тотю. Той е единственият български воевода и
бунтовник, успял да избяга от затвора през 1858 г. Показана е и килията, където е лежал
Васил Левски от 27 до 31 декември 1872 г. до отвеждането му за процеса и гибелта му в
София. На първия етаж върху стъклени табла са изписани имената на 399 души, лежали
в Търновския затвор. Освен имената на Левски и Филип Тотю, тук са и тези на Стефан
Караджа,Тодор Каблешков, Бачо Киро, Георги Измирлиев, Тодор Кирков и много други.
Всичко в този музей беше толкова автентично, че си тръгнахме респектирани, смълчани
и горди. И още веднъж - ПОКЛОН пред паметта на всички тези мъченици!
И нека обичаме България! По-често да водим своите деца и внуци в българските
музеи, защото те съхраняват съкровищата на духа и на историческата памет.
Посетихме и парк „Мини България”.
Впечатлени и силно развълнувани от видяното, бавно се отправихме към автобуса,
който трябваше да ни откара в Горна Оряховица, където щяхме да нощуваме. По пътя
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за Г. Оряховица, над Лясковец се отбихме да разгледаме манастира „Св. Петър и Павел”, по-известен като Петропавловския манастир, основан по времето на Асеневци
при възраждането на българската държава. Построен е през 10 век върху развалините
на стара римска крепост. По време на турското робство манастирът е бил разрушаван и
възстановяван няколко пъти. Влязохме в черквата, запалихме свещички за здраве, с надежда за по-добри дни. За наше съжаление, никой в манастира не можа да ни разкаже
за първата работилница за глухи, която е била тук.
И отново на път. Пристигайки в Г. Оряховица, се настанихме в хотела, отпочинахме и
след това се отправихме към ресторанта, където имахме организирана вечеря. Похапнахме и, макар уморени, поиграхме и се веселихме до късно вечерта.
На следващия ден сутринта времето беше чудесно. Закусихме в хотела и тръгнахме
за по-нататъшната дестинация от маршрута ни –Арбанаси. Спряхме за кратка почивка,
разходихме се из селцето, купихме си магнитчета за спомен и продължихме за Трявна,
където посетихме старинния храм „Св. Архангел Михаил”; къщата със слънцата; направихме си снимки на Кивгирения (гърбавия) мост и пред часовниковата кула, построена
през 1814 г., а механизмът й е от 1815 г.. През 70-е години на 20 век към часовниковия
механизъм е монтиран магнетофон, който в 22.00 часа, след последния звън на камбаната, автоматично се включва и от кулата се разнася мелодията на песента „Неразделни”
на Пенчо Славейков. Тя се превръща в химн на града. Не можехме да пропуснем и да не
пийнем по едно хубаво кафе на пясък. Купихме си от шекерджийницата сладки вкусотии
и тръгнахме за следващия исторически резерват – Боженци. Селото не е голямо и може
да се разгледа за около 2-3 часа. Спокойствието, тишината, калдъръмените стръмни улички и красивите възрожденски къщи, с покриви, покрити с плочи от камък, дървените им
прозорци, запазени и до днес, те пренасят в едно друго време. Но нашата цел беше да
разгледаме Менгемата - работилница за пречистване на вощина, построена през 1815 г.
Тя е единствената, запазена до наши дни в България, която функционира. Условията в Боженци били благоприятни за отглеждането на пчели, затова и местните търговци много
търгували с мед и восък. Пчелите изграждали питите и когато се запълнят с мед, пчеларите ги изрязват, изстискват меда от тях и ги накисват във вода. Оставала само вощината,
която трябвало да бъде стопена и пречистена за да се стигне до чистия восък. Това ставало именно в менгемата чрез голяма дървена преса. На видеоклип е заснета възстановка
на процеса и на място всички ние го видяхме. Беше много интересно.
Силно впечатлени от видяното, продължихме за Етъра. Спряхме за едночасова почивка, разходихме се из прохладния парк, снимахме се при водопадите и стана време
да поемем по обратния път за Хасково.
Ведрото настроение, хубавото време и красивите местности съпътстваха групата
през цялото пътуване. Преживените положителни емоции, разходките из забележителните исторически места оставиха трайни и хубави спомени във всички ни.
Прекарахме наистина два чудесни дни, които ще запомним и за които благодарим на
община Хасково, че ни даде възможността да опознаем красивата ни родина – България.

Конференция „Бъдещето на
занаятчийството и антикварния бизнес
в трансграничния регион”

На 7 и 8 септември т. г. за деня на Хасково в града бе организиран двудневен панаир
на занаятите по проект „Увеличаване на трансграничния туристически потенциал между
Хасково и Одрин”. Продължителността на проекта беше от 23.07.2019 г. до 23.10.2020 г.
В тази връзка на 9 октомври 2020 г. в Дома на техниката в града бе проведена конференцията „Бъдещето на занаятчийството и антикварния бизнес в трансграничния регион”. На конференцията бяха поканени и присъстваха и членове на РО –Хасково.

Честит юбилей!

На 26 септември т. г. ИВАНКА МИЛЧЕВА, член на ТО на глухите в Харманли отпразнува своя 60-годишен юбилей.
Ръководствата на РО-Хасково и ТО-Харманли, както и всички нейни приятели я поздравяват от сърце, като й пожелават крепко здраве и бодър дух, за да се радва още
дълги години на уважението и признателността на членовете на ТО, и щастлив семеен
живот! Нека хубавото настроение от този ден никога не я напуска и винаги да е заобиколена от любовта на близки и приятели!

Страницата подготви Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково
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РО - Горна Оряховица

Покорихме връх на Стара планина

В една прекрасна, тиха и слънчева сутрин, на 19 септември, група членове от районната организация на глухите в Горна Оряховица тръгнахме за язовир „Палици”,
за да присъстваме на събитие, което се провеждаше на
язовира – Национален събор по спортен риболов на СГБ.
Отидохме, за да подкрепим участниците от нашата организация, да им пожелаем „На слука” и да похапнем от
уловената риба.
И когато пристигнахме заварихме около целия язовир строени като постови, състезателите нетърпеливо
да чакат да клъвне рибата… А тя никак и не помисли да
се хваща на въдиците на нашите представители. Ужас,
но няма накъде, търпение! И така – до обяд, когато приключи състезанието…
Нашата група, макар и да не лови риба, изобщо не
скучаеше, защото на събитието освен нас, имаше присъстващи и от другите районни организации, с които не
се бяхме виждали от много време заради „коронавируса” и прекарахме в сладки раздумки до безкрай. Изчакахме съдийската комисия да си каже тежката дума и да поздравим нашата участничка
Дочка Русинова, която единствена от жените улови едно рибенце… Ама го улови и с
право й се полагаше първото място за това малко глупаво рибе, дето се закачи на нейната въдица!
Похапнахме си и риба, но от ресторанта при язовира, пийнахме кафе за ободряване
и потеглихме към хижа „Чумерна”, където ни очакваха изненади. Пътувахме с автобуса
до края на хубавия асфалт и като се появиха едни дупки, шофьорът каза: „Дотук ще е
возенето!” И ние поехме пеша нагоре по стръмната партизанска пътека през гората
към хижата, като натоварихме багажа на гърбовете. Бяхме ядосани, че се налага да
катерим пеш по баира с багажа, ама в гората не се остава, че има разни диви субекти и
е страшно… С пуфтене, пъхтене и „благословии” на ум, след половинчасово изкачване
пристигнахме. Настанихме се и се заехме да подготвим барбекюто, защото трябваше
да се пекат кюфтетата и пържолите. В очукването на пържолките и печенето ни излезе
лошото настроение от извървения нагоре към хижата горски път. Всички момчета се
втурнаха да търсят дърва в гората и през цялото време поддържаха огъня. За тях беше
огромно удоволствие да са сред природата, край огъня, на сладка приказка. Вечерта с
наздравица се поздравихме за покорената хижа и първото място на риболова. Приказките бяха много и безкрайни, но приятни.

На сутринта, след като се ободрихме с кафенце, по-смелите тръгнахме към заветния
връх. Вървяхме бавно и се възхищавахме на планината и красотата на гората. Гледахме
безкрая, дишахме чистия въздух и се наслаждавахме на красивите гледки. Освен, че
наоколо беше прекрасно, беше и много, много приятно. След едночасово изкачване
до върха. „Чумерна” е висок 1546 метра и щом стигнахме, насядахме и се подкрепихме
с шоколад. И, разбира се, който можеше – снимаше наред за спомен. Не преставахме
да дишаме чистия въздух с пълни гърди. Връщането беше по-лесно, даже минахме по
прекия път през гората. А тя ни прегърна с есенната си красота и спокойствие. Отново
по партизанската пътека, по която дойдохме, слязохме до автобуса и поехме за гр. Елена, където отново се видяхме на приказки и кафе с приятели и накрая поехме за дома.
Пристигнахме доволни, отпочинали и изпълнени с много емоции, готови за нови подвизи. Само да се пазим от тази пуста „корона”.
Мариана Станчева, координатор на РО на глухите в Горна Оряховица
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„Flourish” – международен проект
за иновациите в модерните предприятия

На 20 октомври в „София Хотел Балкан” бе проведена заключителна конференция на международния проект „FLOURISH”.
Специални покани от Европейски център по качество получиха в Съюза на глухите в България Росица Караджова и Силвана Павлова, като предприемчиви млади
жени, с опит в лидерството и организиране на събития и обучения.
На срещата присъстваха много и различни представители на неправителствения, правителствения и бизнес сектор, които са заинтересувани от развитието на малки и средни предприятия.
Конференцията протече през целия ден, като в сутрешната сесия бяха представени резултатите от проекта, които бяха любезно предоставени за полза на
Съюза на глухите в България, а в следобедната сесия форумът бе надграждащо
обучение в меки компетенции и разчупване на стереотипи като практически семинар.
Ако обобщим получената информация от конференцията, можем да споделим, че в
днешно време организациите, които искат да постигнат бизнес успехи и да се наложат
на пазара, трябва постоянно да се развиват. Развитието не е възможно без търсенето
и прилагането на нови продукти, нови инструменти, нови технологични решения, нови
организационни процеси и т. н. Последователността от действия, предприети от организациите, чиято цел е да се разработи нов подход към текущите бизнес дейности,
наричаме иновация. Част от тези дейности се свеждат до намирането на отговори на
въпросите как да се организират, мобилизират и контролират материалните ресурси,
знанията и човешките ресурси с цел генериране на нови продукти и услуги.
В много от големите европейски организации внедряването на иновации е залегнало в стратегическите цели на предприятието. Организациите имат изготвени съответни
планове и заделени ресурси за създаване, прилагане и верифициране на иновации.
Малките и средни предприятия, обаче често са възпрепятствани при внедряването
на иновации, поради действителен или предполагаем дефицит на ресурси. По тази
причина консорциум от 6 организации от 5 европейски държави в рамките на проект FLOURISH се зае със задачата да изготви програма, която да подпомогне и улесни
внедряването на иновации в малките и средни предприятия, базирано на коучинг методология.
Какво е коучинг? Международната коуч федерация дефинира коучинга като „партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален
потенциал”. Като метод коучингът е намерил широко приложение в личностното развитие, кариерното консултиране, управленското обучение, образованието и мениджмънта. Ръководени от дефиницията за коучинг и от неговата доказана ефективност в много
области на живота и бизнеса, консорциумът на проекта предлага нов подход, базиран
на коучинг методите, който организациите, търсещи иновации да използват. Коучингът
за организационни иновации се фокусира върху развитието на цялата организация от
бизнес гледна точка. Целта на иновационния коучинг е да улесни процеса на иновация,
от вдъхновяването на идеи до разработването на колективни проекти и комерсиализацията на получените продукти и услуги.
Представянето на профила на коуча по организационни иновации в МСП, включително знанията, уменията и компетенциите,
които трябва да притежава, задълженията и задачите, които следва да изпълнява, има за цел
да вдъхнови прилагането на иновационния коучинг в организациите като ефективен метод за
насърчаване на иновациите в малките и средни
предприятия. Всички материали разработени
по проекта, предоставят насока за прилагане на
иновационния коучинг в организациите. Малките и средни предприятия ще получат цялостно
обучение за прилагане на иновационен коучинг
и за обучение на хора, които биха желали да се
ангажират като коуч по организационни иновации. Материалите, разработени по проекта, ще
допълнят знанията на хората, които вече се занимават с коучинг и обучение, и ще им позволи
да включат в портфолиото си нови, интересни
инструменти за работа. При желание може да се
запознаете с всички тези материали като се свържете с нас в централата на СГБ.
Бъдете иновативни и креативни всеки ден и
скоро ще видите как променяте себе си и света
към нещо по-добро!
Силвана Павлова
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ЛИЧНОСТИ, ЗА КОИТО ЗНАЕМ ТОЛКОВА МАЛКО ДНЕС

Коронованият ангел

Царица Елеонора, втората съпруга на Фердинанд, спасява хиляди бежанци през войните и опазва
от разрушение безценната Боянска църква.
Тя е несправедливо забравена, а
на тази ренесансова личност България винаги трябва да дължи памет, дълбока почит и непресъхваща признателност. Вековната
традиция на нашата държавност
не помни друг случай, в който до
рамото на българския цар да е
седяла толкова достойна жена,
заслужила с делата си не само
възхищението на цяла Европа, но
и правото да носи като фамилия
името на своя народ – царица Елеонора Българска.
Като втора съпруга на овдовелия
Фердинанд всичко, което се очаквало от нея, било да се грижи за
децата му, родени от покойната
Мария Луиза Пармска – престолонаследника княз Борис, княз Кирил,
княгините Евдокия и Надежда – и
чрез личен пример да приучи младото българско общество към
състрадание, милосърдие и дарителство. За сватбен подарък на
новата владетелка българският
народ събира солидната сума от
150 000 лева. Министерският съвет ги предоставя на младоженката, но още на следващата година тя ги влага в изграждане на
санаториума за белодробно болни
деца край Варна, построен по нейно настояване в национален български стил.

Състрадание

Ако е истина, че името на човека направлява живота му, царицата е прекарала целия си живот
в мир със съдбата – „елеос” на старогръцки означава състрадание. За
9 години в България, от мащеха на
царските сираци, Елеонора се превръща в Майката на отечеството.
Немската принцеса Елеонора
фон Ройс-Кьостриц е първата владетелка през трите ни царства,
която, омъжвайки се за монарха,
не носи на България зестра – земи,
градове, кервани със злато, сребро
и коприна, но и не води със себе си
тълмачи (преводачи), роднини,
компаньонки, шпиони, съветници,
изповедник. Пристига без прислуга
и с обикновен пътнически кораб, за
да посвети живота си на България.
През февруари 1908 г. тази
царствена 47-годишна жена слиза
на русенския бряг, водена под ръка
от августейшия си съпруг, предшествана от благородната слава
на милостива и милосърдна жена,
с която я награждава световната
преса заради себеотрицанието в
грижата й като медицинска сестра през Руско-японската война
за ранените войници и от двете
страни на фронта. Граф Де Бурбулон, съветник и приятел на Фердинанд, пише: „Тя е висока, стройна, кестенява, със силен глас.
Знае всички езици и познава цяла
Европа. Говори свободно руски и е
с абсолютно международен манталитет. Произлиза от почтен
патриархален род и няма стотинка. Разполага с 2000 марки рента,
отличава се с простота, няма слабост към лукса, обича хигиената,
голите стени и отворените прозорци.”
Тя притежава само името си, руския орден „Света Ана” (равняващ се
на кръст за храброст за цивилни), няколко сандъка с лични вещи и великолепен роял, чиито чисти тонове и
днес могат да се чуят в двореца „Евксиноград”. И, разбира се, махагонова кутия със старинните фамилни
бижута на рода Ройс, които скоро ще
изчезнат от личния й сейф, дадени за
благородни каузи...

Омъжена за България

„Фердинанд се жени за Елеонора, а Елеонора се омъжва за България” – провидически заявява в деня
на венчавката руската княгиня Мария Павловна. А само няколко годи-

ни по-рано майката на Фердинанд –
принцеса Клементина Бурбон-Орлеанска, пророкува: „Благословен оня,
комуто се удаде да заслужи ръката и
сърцето на Милосърдната.”
Принцесата идва в България, за
да служи на велика хуманна кауза:
доброто на ближния. Посрещат я
така тържествено, като че идва
самият Бисмарк, но без бурните
овации и всенародния ентусиазъм,
с които е била посрещната преди
години княгиня Мария Луиза, първата владетелка на свободна България.
„Да си царица, е служба като всяка друга: чиновник във външното министерство, началник на пожарната
команда или възпитател на деца с
увредено зрение. Пък и царицата е
такава само в двореца” – казва Елеонора пред журналисти.
На личния й герб е написано:
„Вярност и постоянство”, а цветовете й на владетелка са бяло и червено – бялата звезда и червената
лента на първия български орден
„Александър”, както и на знамето
на Червения кръст, чиито идеи тя
самоотвержено прилага и защитава до последния си дъх.
От ранна младост съдбата на
немската принцеса е свързана с България. Едва седемнайсетгодишна
тя се сгодява за руския граф Марк
Александрович Оспени, адютант
на нейния полубрат, командира
на хусарския полк княз Алберт Алтенбург, но още на другия ден след
годежа граф Марк е извикан да се
върне в Русия, защото полкът му
се придвижва към Кишинев. Започва Руско-турската, освободителна за нас, война. Не успяват
да определят деня на сватбата.
„Моята сватба мина без мене”
– ще каже по-късно Елеонора. В
боевете при с. Телиш край Плевен
граф Оспени е ранен, след време
издъхва от раните си. Скръбната
годеница разменя топовете коприна и дантела, предназначени за
чеиза й, за бяло платно, което изпраща на баронеса Юлия Вревская
в нейната болница край русенското село Бяла. Следващата година
Елеонора завършва курс за милосърдни сестри и обрича самотния
си живот на самарянство и благотворителност.

Дива и благодатна страна

През 1879 г., когато Европа търси
княз за престола на България, един
от кандидатите – Хайнрих ХХV Ройс,
първи братовчед на Елеонора, я пита
дали, ако се наложи, би го последвала в онази дива и благодатна страна (по традиция наследниците на
двата клона на династията се женят
помежду си), където да се занимава
с благотворителност. Но Великите
сили избират Батенберг.
През 1903 г., докато в Южна
България бушува Илинденското въстание, Елеонора и сестра й Елисавета Ройс се намират в Лондон
и заедно с огромната тълпа, събрала се пред „Свети Павел”, крещят „Маседония!”. „Там някъде
страдат мъченици, които имат
нужда от помощ и вместо да съм
при тях аз тази вечер, ще слушам
Мелба в „Ковънт Гардън” – споделя Елеонора със сестра си. Четири

средства на царицата – 400 легла и
200 души обслужващ персонал при
най-модерно оборудване (там потъват фамилните скъпоценности на династията Ройс). До фронтовата линия
са настанени временни лазарети, по
спирки и гари са разположени питателни пунктове за пристигащите с
влака ранени. А тя е навсякъде: до
последния ден на войната се намира
на първа линия с риск да бъде пленена; денонощно лично осигурява
спасяването не само на ранени, но
и на болни от холера и петнист тиф.

Майко...

години по-късно България се оказва
сбъднат блян на тази благородна
мечтателка.
Нейната почтеност, скромност и жертвоготовност граничат със святост. Тя не е познала
любовта на плътта (според историци
бракът й с Фердинанд не е бил консумиран), но е имала любовта на
човечеството. За да не утежнява с
излишни разходи своята част от цивилната листа, Елеонора се отказва
от услугите на учител по български
– изучава езика сама през руския и
в разговори. При посещенията си в
болници, санаториуми, заседания
на Българския червен кръст и благотворителни организации тя се явява
облечена в униформата на милосърдна сестра или китела на полковник от подчинения й 24-и пехотен
Черноморски полк – когато присъства на негови празници и маневри. А
в същото време щедро дарява значителни суми от личния си фонд на
Дружеството за борба с туберкулозата, на Съюза за благотворителност
по време на война, на дружеството
„Самарянка”.
По волята и с финансовата й помощ се основава благотворителен
фонд „Елеонора”, откриват се болници, сестрински училища, сиропиталища и ясли, безплатни ученически
и детски трапезарии, както и интернат за слепи и глухонеми деца,
за чието основаване тя дарява 30
000 лева.

Сияние на бисер

Жълтите европейски вестници я
обявяват за владетелката с най-скромен гардероб. „За една царица е
недопустимо да се гизди!“ – отвръща тя. Но в европейските дворове
по време на височайши визити при
короновани особи нейно величество
очарова доброто общество с мекото сияние на бисер: елегантна, деликатна, с изключителна ерудиция
и съвършени жестове, тя е „двама
стари дипломати, взети заедно“ – по
думите на самия Фердинанд.
На царица Елеонора България
винаги ще дължим Боянската църква
– нашия влог в европейския Предренесанс. През пролетта на 1912
г. жителите на софийското село
решават да съборят стария храм
с фреските „от времето на царе-

те Асеневи” и на негово място да
издигнат нов.
„Е па пораснааме откъм население, Ваше величество, та черковата
ни се сторва малка, най-вече по празниците” – оправдава се кметът. „А
колко би могло да струва издигането
на нов храм?” – пита царицата. „Е па
я мислим, дека едни педесе-шеесе
иляди требе да стигнат” – осведомява я майстор Гьоре. И тя не само
купува с лични средства и подарява
на боянчани парцел за нов храм, но
и довежда от Европа образописец.

Пепел от роза

И понеже гласуваният от Народното събрание неин личен бюджет
е твърде скромен, царица Елеонора
тайно продава едно от най-ценните
си фамилни бижута – триредово перлено колие с цвят пепел от рози, принадлежало някога на самата Жюли
Полиняк, приятелката на Мария Антоанета и подарено на Елеонора от
баба й по майчина линия – френската херцогиня Гаспарина Роан... Така
една благородна чужденка спасява
Боянската църква, за да я подари на
поколенията, а самата тя да остане
забравена. Елеонора Българска е едновременно царицата самарянка, но
и царицата-воин. През ранната есен
на 1912 г. в България избухва въодушевената и трагична национална
кауза: Балканската война. Народът
ликува. Синове и бащи се стичат
под бойните знамена; прегърнати
годеници отиват да се венчаят чрез
смъртта и подвига; майки следват
полковете на децата си – „там, дето
мрат моите синове и моите волове,
там ще мра и аз…”
Плаче само царица Елеонора.
Тя, която със собствените си ръце е
избродирала знамето на Македоно-одринското опълчение… Дали
защото лично е преживяла войната –
„чудовище човекоядец”, дали защото
от многото милиони военен бюджет
за медикаменти са отделени едва 60
000 лева… „О, тези господа не знаят
цената на кръвта!...” Или поради тревожните предчувствия на една милосърдна и всеотдайна душа…
Войната не просто се води и върви, тя шества бляскаво и победоносно. В София и Пловдив, (а през 1913
година и в Кюстендил) са разположени болниците, издържани с лични

Сестрата самарянка Мария Хаканова пише: „Тя си беше спечелила
обичта на всички войници. А те,
бедните, лежаха в дълги редици,
със счупени ръце, крака, с разнебитени тела, ослепели, оглушали от
куршумите, шрапнелите и адския
шум на войната. Имаше и неми.
На тях царицата даваше парче
книга, да си напишат желанието.
Защото нямаше войник, който да
е изказал някакво желание на царицата майка – те й казваха „майко” – и да не бъде то изпълнено. Те
й пишеха всекидневно писма: един
искаше дървен крак, друг се съветваше с нея, трети я известяваше,
че му се е родил син… А когато научиха, че е болна от неизцерима
болест, героите на Одрин, Чорлу,
Люлебургас, Булаир и Тутракан й
пишеха колективни писма, подписани саморъчно. За всички тя жалеше и за всички страдаше. Които
живеят със сърцата си, те не живеят дълго.”
Ранените са хиляди, медикаментите не стигат, някои от чуждестранните мисии не приемат осакатени,
за да не им изцапат помещенията…
Царицата страда и се топи. Молят я
да се върне в София и да си почине.
„Аз само изпълнявам дълга си, както
и всеки в тази страна го изпълнява.”
И тъй до битката за Чаталджа.
Тогава за пръв път Елеонора усеща,
че силите й отпадат, но забранява на
хората край нея да коментират състоянието й. А ракът вече е пълзял из
отпадналото тяло. Никой, дори личният й лекар, не знае диагнозата. А
когато истината вече личи, той препоръчва лечение в немска клиника,
но вместо в Германия, главната милосърдна сестра заминава на фронта край Кюстендил. И когато гърците
настъпват в Кресненското дефиле
и положението изглежда неудържимо, в българския щаб пристига
височайша заповед за отстъпление.
Болницата на царицата със 170 ранени трябвало да бъде изоставена на
милостта на врага.
И тогава – за пръв път в живота
си на коронована съпруга – царица
Елеонора си позволява да използва
правата на своя ранг: тя заповядва
на артилериста полковник Атанасов
да й осигури преграден огън, докато
ранените бъдат измъкнати от болницата и спасени. И после лично поема
последствията от гнева на Фердинанд, а също и кръста за храброст IV
степен. Както и имената, дадени й от
народа – „майка на фронтоваците”, и
от европейската преса – „коронования ангел на България”.
Продължава на стр. 7

ТАЛАНТИ

30 октомври 2020

ТИШИНА

7

Талантливи и известни глухи хора
На повечето от наблюдателните ни читатели е добре известен фактът, че вестник „Тишина” от години
редовно представя на страниците глухи творци не само от страната, но и от другите страни по света.
Днес ви представяме две талантливи глухи американки: Роземари Едуардс и Кати Фишър Ейбрахам.
Роземари Едуардс е глуха по рождение. Разказва за себе си
и живота си следното:
„Обичам изкуството откакто се помня. Майка ми беше художник. Тя винаги е подкрепяла моята страст в изкуството. Винаги ми даваше материали, с които да работя. Винаги бяха с
насока в различни жанрове на изкуството – живопис, печат,
дърворезба, керамика и др. Именно майка ми даде първия
фотоапарат – тогава бях на 9-10 години и беше като любов от
пръв поглед. Вече бях в гимназията и продължавах да снимам,
когато майка ми реши също да се занимава с фотография. Един
ден, след като приключи с работата си по снимките, направени
от нея, тя ми каза: „Ти имаш по-добро око във фотографията от
мен. Никога не спирай да правиш снимки!”

вя да изглеждат много по-добре. Тогава срещнах Нанси Рурк в
Ravenwood Art Walk в Чикаго през 2015 г. и тя ме насърчи да се
присъединя към De‘VIA central, след като й показах моята книга
със скици. Там реших да се върна към различните жанрове изкуство както някога, когато бях малка, с майка ми. Но до ден днешен фотографията остава моята страст номер едно в изкуството.”

И аз не спрях, макар това да беше скъпо хоби – купуването на
филм, обработката му, купуването на химикалите, на хартията за
снимките, проявяването на самите снимки. Ожених се, родих децата си. И не спирах да снимам синовете си и нещата, които виждам.
Страстта ми към фотографията продължи години, даже инвестирах средства да си купя професонален цифров фотоапарат.
Когато най-големият ми син завърши гимназия, реших да
се върна в училище, за да взема дисертация по специалността
„графичен дизайн”. Записах се в часовете по цифрова фотография. Това беше най-доброто нещо, което някога съм правила! Научих се как да редактирам своите снимки, как да ги напра-

Кати Фишър-Ейбрахам, подобно на Роземари, е родена в
Далас, Тексас. Родителите й били с увреден слух. Тя разказва:
„Израснах, като рисувах на дъската, която родителите ми купиха и поставиха в хола. Родителите ми се бореха с училището,
защото отказваха да ме приемат поради дълбоката ми глухота
и неспособността да говоря. Останах вкъщи пет години, като
общувах с жестове и рисуване на дъската… Родителите ми бяха
художници, така че ми помогнаха да общуваме по-добре.
Когато станах на 9 години, най-накрая се научих на езика
на жестовете и успях да науча и родителите ми на него. Общувахме много добре. Бях включена от 7 клас до завършването
ми на гимназията с още трима ученици. Там посещавах уроци
по изкуство в гимназията. След това продължих образованието
си в университета Галаудет, като се грижех за глухите си деца
вкъщи. А след това постъпих в Тексаския женски университет, за
да придобия бакалавърска степен по комуникативни системи и
след това магистърска степен в университета Ламар.

Коронованият ангел
Продължение от стр. 6

Отвъд океана

През същата 1913-а името на царица Елеонора, а чрез нея и това на
страната ни, гърми по света. Нейният международен апел за помощ на
унизената й страна и на бежанците
от Македония и Тракия трогва хиляди хора. Европа се прекланя пред
делото на царицата-воин и самарянка. В Париж и Виена се прожектират
филми за войната, за България и
Елеонора. Достолепни професори
стават на крака и крият сълзите си в
батистени кърпички.
Трепва сърцето дори на Америка. Президентът Рузвелт се обръща
към нацията: „Да се притечем на помощ на един достоен за внимание и

уважение народ, какъвто е българският. На другия край на света през
един океан и континент се намира
един почернен и опустошен от войната народ. Един малък народ, който даде 44 000 от най-храбрите си
синове жертва на бойните полета
и 100 000 ранени и безпомощни в
болниците. Един миролюбив народ,
който през вековете е устоял на мохамеданските огнени вълни, днес
е обезлюден от усилните си борби.
Това е България. Нейната царица и
народ апелират към американците
да им се притекат на помощ. Европа бе спасена за втори път от тоя
малък народ. Борбата беше успешна, но нанесе ужасни жертви. Да
помогнем на тоя народ, който се
бори срещу общия враг на християнската цивилизация, жертвайки се
да задържи мохамеданските орди в
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Мала Азия.” (New York American, 21
януари 1914 г.)

Семена от здравец

Българските колонии събират и
изпращат помощи. Младата цигуларка Недялка Симеонова дава благотворителни концерти в помощ на
сираците от войните. В Чикаго жени
от дамския комитет изпращат телеграма: „Елате, Ваше Величество. Чакаме ви с отворени обятия. Донесете
ни великата доброта на сърцето си и
семена от здравец.”
През 1915 г. царица Елеонора е
поканена от президента Уилсън да
посети Съединените щати. За пръв
път коронована особа от Стария континент е уважена с подобно внимание. Царицата вече е болна и презокеанското пътуване, както и голе-
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Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
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Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Започнах кариерата си като специалист по образование за
глухи през 1995 г. в Далас, Тексас и бях там 12 години, преди да
се преместя в Остин, Тексас, за да работя в тамошното училище
за глухи като учител по изкуство. Цели 25 години работих в областта на образованието на глухи.
Моето изкуство се основава предимно на преживяванията
ми като глух човек, фокусирам се върху това как гледам на обществото. „Създавам” образа от опита си. Също така обичам да
рисувам и да правя скулптури от глина. Комиксите, които четях
през по-голямата част от живота си, ме вдъхновиха да рисувам
карикатури.
Чък Бейрд, моите родители и някои приятели ме насърчиха
да продължа да се занимавам с изкуство, след като изхвърлих
всичките си творби от детските си години и тези в гимназията. Смъртта на майка ми, смъртта на Чък и след това и на баща
ми оказаха силно въздействие и ме накараха отново да се завърна към изкуството. Ето ме!”
Превод Петра Ганчева
Снимките са от личния архив на творците

мите разстояния в Новия свят могат
да й костват живота. „Не ме е страх.
Нося си пълна торбичка с обезболяващи хапчета – казва тя на сестра
си. – Длъжна съм да направя това за
моята България. Америка е новата
световна сила. И тя проявява интерес към нас. Точно сега, когато европейските сили ни смятат за агресор…
когато сме разгромени и объркани.
Повярвай ми, Зизи, човек трябва да
живее заради онова, което може да
вземе със себе си на оня свят…”
На път за Хамбург, откъдето трябвало да вземе парахода за Ню Йорк,
царица Елеонора усеща влошаване
на състоянието си и постъпва в клиника. След три операции – оказали
се напълно безсмислени – тя се решава на четвърта. Но вече е написала завещанието си. През лятото на
1917 г. царицата се връща в България, за да издъхне на 12 септември в
килия в манастира „Свети Димитър”
край двореца „Евксиноград”.
Всичките финансови средства,
с които е разполагала българската

владетелка, тя завещава на болници, санаториуми, бедни семейства
и инвалиди. Последното й желание
е да бъде погребана скромно –
„като прост войник!” – до стената на любимата й Боянска църква.

Негово е бъдещето

В наше време малцина знаят
името и делото на тази изключителна жена, наричала България „родината на душата ми” и „сбъднатата
мисия на моя живот”. Тя казвала:
„Нашият народ е благороден, състрадателен и предприемчив и негово е
бъдещето.” С името на царица Елеонора днес е обозначена къса пресечка в столичен квартал, а централна
софийска улица е наречена на друга българска владетелка – „Княгиня
Мария Луиза”. Едната е майка на
царя, другата е припозната от народа като майка на Отечеството. Но кой
ти слуша народа. В България той никога не е бил мнозинство...
Подготви Росица Караджова,
по материали от интернет

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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ЗДРАВЕ

Защо се нуждаем точно
сега от чаша ментов чай?

ВКУСНО

Измирски
кюфтета
Ако искате да
опитате
нещо
ново – предлагаме
тази рецепта за
измирски кюфтета, които се сервират традиционно
в южната ни съседка. Ястието получава своето име от град Измир
в Турция.
Рецептата е за 5-6 порции.
Необходими продукти: телешка кайма - 500 гр.; лук - 1 глава;
магданоз; хляб - 2-3 филии; яйце
- 1 бр.; черен пипер; картофи - 2-3
броя; моркови - 2-3 броя; чушки - 5
броя; домати - 3-4 броя; доматен
сос; риган; сол и 2-3 с. л. зехтин.
Приготовление: смесвате каймата, ситно нарязаният лук, магданоза, хляба, яйцето, черния пипер и
оформяте кюфтенца, около 12-13 бр.

Слагате ги в тавичка за печене. Между тях подреждате нарязаните на полумесец картофи. Върху кюфтенцата
изсипвате нарязаните на едро смесени зеленчуци – морковите, чушките, доматите, доматения сос. Отгоре
поръсвате с риган и сол на вкус. Изпечете във фурната на 220°C за 20-30
минути и се насладете на готовите
измирски кюфтета. Кюфтетата могат
да бъдат печени, приготвени на грил
или сварени. Който и вариант да изберете, няма да съжалявате.
Изпитана рецепта от
интернет на Мая Петрова

Солена палачинкова торта

Защото навън захладя. А
ментата освежава живота ни сутрин и на спокойствие в късния
следобеден час. Както никое
друго питие. Невероятно растение е ментата, което може да
ползвате освен като чай и като
подправка за летните салати и
за всякакви други гозби.

Ето 10 ползи
от ментата:
1. Ментата помага на храносмилането заради ментола,
отличаващ се с антисептични и
антибактериални свойства. Облекчава храносмилането и успокоява разстроения стомах. Може
дори да спомогне отслабването.
2. Заради релаксиращите си
свойства ментата действа благоприятно на хора с астма, при условие, че не се прекалява с нея
от тях.
3. Подходяща е при настинка,
защото „освобождава” дишането

– припомнете си как ментовият
аромат отпушва носа ви при хрема
и облекчава дишането ви. Ментата
успокоява и кашлицата. Направете
си услуга по време на пандемията
и пийте ментов чай редовно. Билката е известна и с противовирусните и антибактериални свойства,
които могат да облекчат състоянието при грип и настинка.
4. Възможно е да облекчи главоболието, ако то е вследствие
на стрес. Ароматът й също действа терапевтично.

СУДОКУ

5. Ментата освежава дъха и
чувстваме устата си по-добре след
консумация под някаква форма
Да, наистина заради аромата й
може просто да използвате едно
свежо листо от растението.
6. Влияе благоприятно на теглото ни, защото стимулира храносмилателните ензими и бързата обмяна на веществата.
7. Според някои ментата избистря ума и подобрява паметта.
8. Използва се за терапия на
кожни проблеми като акне. Защото е богата на антиоксиданти
и чисти кожата от вредните свободни радикали. при използването й като синтезирана съставка
в кремовете за лице.
9. Подтиска гаденето при бременните жени. Чаша ментов чай
сутрин невероятно облекчава!
10. Успокояващият й ефект се
дължи на силната и освежаваща
миризма. Заради нея си заслужава да държим на хубавото си
настроение.
Подготви по материали от
интернет Галина Генчева

От доста време вкъщи сладко не се хапва, предпочитанията ни клонят
към солените нещица. Така един ден реших да направя солена торта от…
палачинки. За спойка използвах млечна майонеза от 50 мл. прясно мляко,
150 мл олио, сол и лимонов сок и я пасирах с пасатора като яйчнa майонеза. Плънката е от нарязани на дребни парченца шунка, варени яйца, кисели
краставички, царевица, гъби. Пиленцата са от 2 яйца – смесих жълтъка със
сирене и масло, след което ги оформих.
Подготви Петра Ганчева

КРЪСТОСЛОВИЦА

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. 17/2020 г.

Водоравно: 1. Специална сплав за жици за електрически реотан. 8. Уред за печене на
месни продукти. 9. Лудолфовото число. 11. Град в Западна Румъния. 12. Африкански
рап певец. 14. Град във Франция. 15. Името на българска певица и актриса. 17. Модел
мотоциклети. 18. Летописи. 20. Чучур за бидон.
Отвесно: 1. Абревиатурата на Европейския съюз. 3.Турска мярка за тежест равна на
1,28 кг. 4. Вид карта за игра. 5. Народност от семитски произход, които говорят арабски
език, от западна Азия и северна Африка. 6. Положителна емоция в очакване на
положителни и позитивни резултати. 7. Вид зеленчук. 10. Произведение на изкуството.
13. Ганайски дипломат, дългогодишен служител в ООН. 16. Френски икономист,
носител на Нобелова награда за икономика. 19. Вид руски самолети.
Съставила Зоя Гюрова

