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ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ

2019 година – най-достойната
и силна година за нашата организация

Това отчетоха на годишното общо събрание пълномощниците на Съюза на глухите в България

На 20 ноември 2020 година се проведе годишното
отчетно събрание на пълномощниците на Съюза на
глухите в България.
Въпреки извънредната обстановка, на събранието дойдоха пълномощници от цялата страна, които
донесоха послания от организациите ни по места.
Събранието беше открито и ръководено от председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов.
Ако има дума, която да може да охарактеризира денят 20 ноември на 2020 година, то тя би била героизъм.
Силна е наистина думата. Но няма и да е достатъчна – защото за този ден трябва да се добави и думата преданост
към делото на организацията ни. Но и друго – може би

най-важното днес - неимоверният ентусиазъм и вярата,
че въпреки всичко можем да бъдем пак силни и толкова
много значими!
Коронавирусът ни „забави” във важни моменти за нас
през годината. Забави ни графиците за провеждане на
съюзните събития, а някои дори и не се състояха. Забави
и провеждането на годишното отчетно събрание на пълномощниците, което трябваше да се състои през май.
Но тази година Съюзът на глухите в България изпълняваше стриктно всички предписания на националния
оперативен щаб и на правителството за предпазване от
пандемията на нашите членове. Ние бяхме най-стриктни! Може би за това сме и най-здрави!

ПРАВИТЕЛСТВОТО РЕШИ

Извънредната епидемична
обстановка се удължава
до 31 януари 2021 г.
По време на редовното
правителствено заседание кабинетът гласува удължаване
на извънредната епидемична
обстановка от 1 декември до
31 януари 2021 г. Удължаването
на извънредната епидемична
обстановка и прилагането на
противоепидемичните мерки в
страната цели намаляване разпространението на COVID-19,
както и на въздействието му
върху общественото здраве и
здравната система.
Четете на стр. 7

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с въвеждане на дистанционното обучение каним
всички родители, които имат нужда от електронни устройства
за техните деца – ученици в нашето училище „Проф. д-р Дечо
Денев“ в София, да изпратят заявка в свободен текст към класните ръководители.
Срокът за доставка на устройствата е 60 дни и ще бъдат раздадени
след решение на комисия, която ще се състои
от един представител на обществения съвет,
един представител на училищното настоятелство и един учител.
Решението ще бъде
оповестено на страницата на училището във фейсбук мрежата.
От ръководството
на СУДУУС в София

Чест прави на ръководствотото на Съюза на глухите в
България и на неговия председател за тези действия!
А събранието на пълномощниците, което се състоя
на 20 ноември, премина при пълна хармония и разбирателство. Е – не можеше и без традиционните реплики и
дрязги – нямаше да е истина тогава.
Събранието беше открито от председателя на СГБ Николай Нинов.
На стр 2-3 ще научите всичко за
общото годишно отчетно събрание на пълномощниците на СГБ, за объжданията
и за РЕШЕНИЯТА, които бяха взети

ЧЕТВЪРТО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ ЗА ГЛУХИ

Турнир на честта

От 20 до 22 ноември тази година в София, в хотел „Форум”, се
проведе Четвъртото държавно
първенство по шахмат за глухи.
То беше организирано в сътрудничество между Съюза на глухите

в България и Спортната федерация
на глухите в България и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.
Първенството премина под
ръководството на председателя

на СГБ Николай Нинов, републикански и олимпийски шампион по шах.
Главен съдия на първенството
беше г-жа Боряна Строкова, международен съдия по шахмат, член
на „МЕНСА” и преподавател в столични клубове по шах за деца.
17 състезатели при мъжете и 5
състезателки при жените премериха сили в турнирите.
Четвъртото държавно първенство по шахмат за глухи ще се запомни завинаги, защото се проведе
в условията на пандемия. Важно ли
беше това, или не, ще преценят поколенията после. Защото много от
добрите състезатели не дойдоха. Но
тези, които бяха тук, дадоха всичко
от себе си, за да стане играта истински интригуваща, честна и толкова
интересна.
Четете всичко за
Четвъртото държавно
първенство по шахмат за глухи
на стр. 3-4

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНА

Абонаментната кампания ще продължи до
15. 12. 2020 година.
Абонирането става във всички
пощенски станции на страната,
в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753
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ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
От стр. 1
Той представи първо комисиите, които отговарят за стриктното и
честно провеждане на работата му.
Мандатната комисия в състав председател Август Сергеев, пълномощник от Шумен, и членове Петър Тричков, пълномощник от
Дупница и Ненчо Грънчаров, пълномощник от Бургас, първа даде
своя отчет: „От общо избрани 29 пълномощници на събранието присъстват 10, като шест от тях са упълномощени да представляват отсъстващи свои колеги. Така при вземане на решения техните гласове
ще важат за два, като гласуват с двете си ръце. Събранието има необходимия по устав кворум. Може да се проведе и да взема решения.”
Беше избрана и комисия по проекторешенията по програмата
и бюджета за 2020 година в състав: председател: Николай Нинов,
пълномощник от Горна Оряховица и членове: Мая Георгиева, пълномощник от Плевен и Владко Владимиров, пълномощник от Русе.
Оттук нататък започна същинската работа на събранието.
Председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов откри събитието с най-топли думи:
„Уважаеми господа и дами, добре дошли!
Въпреки сполетялата ни заплаха от коронавируса, въпреки тежката ситуация в страната, въпреки, че от много време отлагаме това
годишно събрание на Съюза на глухите в България, благодаря Ви затова, че дойдохте, за да успеем да организираме и проведем нашето
годишно отчетно събрание на Съюза на глухите в България.
Измина една паметна година за нашата организация - юбилейната 2019 година. В която ние достойно организирахме и проведохме
85-годишнината на Съюза на глухите в България. Това беше най-голямото събитие, което съюзът организира и проведе с участието на
всички районни председатели, координатори и управители на предприятията в нашата система. На честването бяхме заедно с уважаеми
гости от организации на и за глухите хора, в лицето на Националната
асоциация на преводачите на жестов език в България, Националната
спортна федерация на глухите в България, Националната асоциация
на сляпо-глухите в България и др.”
По-нататък, със специално подготвена видео презентация на събитията, председателят на СГБ изтъкна най-важните моменти от цялостната съюзна дейност през изминалата 2019 година:
„На всяко едно от общите събрания на пълномощниците на Съюза на глухите в България в цялата страна ние представихме отчет
за дейността на организацията, осъществена с активното участие на
членовете по места, на ръководни кадри по места и на съюзното ръководство.
Общо за изминалата 2019 година, във връзка с организационната
дейност, в клубовете за социални контакти и различните клубове по
интереси във всички РО се осъществиха 2881 мероприятия, и социални контакти с участието на 44 151 членове. Подчертавам, че това са
всички мероприятия, проведени от национален характер от районните и териториалните организации, които са на база статистическите
отчети. Броят на членовете, които са участвали, обаче, е значително
по-голям, защото някои от членовете са участвали в няколко и повече
мероприятия и събития.
По отношение на културно-масовата дейност за същия период са
проведени 952 мероприятия, с участието на 13 874 самодейци и членове.
Туристическите и спортните прояви общо са били 181 с участието
на 3 014 туристи и членове.”
По-нататък в презентацията бяха подробно показани всички
по-важни събития, осъществени в съюзните районни и териториални
организации, както и на национално ниво.
Много бяха! Поне стотици в сферата на културата, спорта, туризма и организационния живот! И на още по-важното – в човешките
контакти, които може би сега ни липсват.
Каква богата палитра на съюзният ни живот беше представена тук, каква многообразна дейност, която с много усилия и
ентусиазъм показа Съюзът на глухите в България! Едва ли има
друга такава организация в България, която с такъв устрем да
е възродила своята дейност и да е организирала членовете си за
нов живот и за нови идеи! Няма!
И затова наистина горчиво прозвучаха думите на председателя на
СГБ Николай Нинов: „Когато споделям усещането ми за 2019 година,
а то е най- доброто, което в последните години сме имали, ми е трудно да ви предам радостта си. Защото тази година кризата с коронавируса като че ли ни пречупи. Съжалявам, защото 2019 година ще я
усещам като един спомен, но и като една тъга за хубавите моменти и
за това какви времена бяха. Надявам се тази тежка криза да мине и
всички ние отново да можем да се почувстваме хора, свободни във
всяко едно отношение. За да работим, и за да воюваме за себе си
така, както вече се научихме и можем!
А ние можем! Много!
Въпреки всичко, имахме една хубава и успешна 2019 година, която може да е само и единствено за пример за бъдещето и пример за
активността на организацията ни. Активност, която не можем да реализираме сега и която трябва да се възстанови. Но всичко ще зависи
от бъдещото развитие и на цялото ни общество.”
Отчетът за дейността на Съюза на глухите в България през 2019
година, както и отчетът за изпълнение на сборния бюджет и ГФО на
СГБ за 2019 година бяха приети с пълно мнозинство и единомислие
от пълномощниците на общото събрание на СГБ.
И нямаше как да бъде другояче, защото до последния „знак” те
бяха перфектно точни и в най-малките изисквания и подробности.
Последваха разискванията по отчета на централната контролна
комисия. Председателката на ЦКК Тилка Кайрякова изрази най-добра оценка за оперативната дейност на Управителния съвет на СГБ
през годината, както и за работата и подкрепата от председателя на
СГБ Николай Нинов.
Продължава на стр. 3.
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НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ

най-достойната
ашата организация

Продължение от стр. 2
„Работата на централно ниво е отлична – каза тя и отчете, че – за
този период няма намерени сериозни нарушения.” Но изтъкна някои
пропуски на вътрешно-контролната дейност. А именно липсата на
отчетна документация в районните и териториалните организации,
която не се осъществява поради непознаването на устава и приложението му. Тя предложи да се организират системно семинари, където
да се заложат за разглеждане теми за усвояване на знания за тълкуването на устава и за възможностите за постоянна връзка на ръководните органи на местно ниво с ЦУ на СГБ и с ЦКК.
След някои възражения на координатора на РО на глухите в София
Илиян Радев, в дебата се включи и главният счетоводитела на СГБ
Мая Георгиева, която отбеляза, че в съответствие с изискванията и
съгласно Устава на СГБ, районните съвети трябва да се отчитат. Защото Съюзът на глухите в България е обществена организация. И парите,
които получава – от едната стотинка до хилядите левове, са обществени. Това нещо трябва да се помни. Защото за всяка една администрация, която ползва държавни пари, всяка дейност се остойностява
и заплаща точно по този начин – чрез отчет.
Мирослав Богданов, пълномощник от Стара Загора сподели, че
всички районни организации имат на практика районни контролни
комисии, но няма никакъв архив за работата им.
Председателят на СГБ Николай Нинов уточни в заключение, че е
необходима сериозна корекция във вътрешната отчетна дисциплина.
Защото единствено с отчетите и протоколите на районните организации и на районните съвети би могла да се планира, в съответствие с
бюджетните критерии, общата дейност и да се определят насоките
за цялостната съюзна политика, а също и за дейността на СГБ като
национално представителна организация. А такъв вид контрол означава подпомагане на районните контролни комисии и мотивирането
им да работят както се изисква от устава на СГБ.
Действително има необходимост от провеждането на национален
семинар, където обстойно да се обсъдят проблемите. Дано по-добро
стечение на обстоятелствата да позволи това да се случи още в началото на следващата година.
И на това общо събрание на пълномощниците не беше подминат
въпросът за членската маса на съюза.
За съжаление, и сега проблемът остава, най-вече по отношение
на младите хора. Действително, има демографски срив, но цифрата
300 членове на СГБ до 30-годишна възраст, при общ брой 5 200 на
членовете, буди сериозна тревога. Дали пък младите хора не се „поразглезиха” в тези години от най-добрите грижи към тях от страна на
СГБ? Дали не забравиха какво е това „членство” и каква гордост носи
тази дума? Лесно е да отидеш като на екскурзия на някакво събитие.
Ама екскурзиантът е човек временен и за нищо не го бива после.
Такива хора не са полезни дори и за себе си, защото подценяват
гордостта си да бъдат членове на СГБ.
„Ето защо – каза председателят на СГБ Николай Нинов – ние замисляме мащабна информационна кампания и дейност за привличане на
младите хора. Кампания, в която да ги предизвикаме да осъзнаят какво
е да си член на една от най-уважаваните национално представителни
организации в нашата страна. Там ще ги запознаем най-мъдро със структурата на Съюза на глухите в България, с устава на СГБ, с привлекателния
организационен живот в нашите районни и териториални организации
и ще им покажем пътя – гордият път да са полезни за себе си и за страната, в която живеят. Разбира се, това ще стане с най-активното участие
на нашите районни организации. Но това е в бъдещето, което трябва да
се случи през следващата година. А на този етап ръководството на Съюза
на глухите в България взе решение – в младежките събития и във всички
други съюзни събития да имат право да участват само членове на СГБ,
които са установили това с платения си членски внос.”
И още и още проблеми и въпроси бяха разисквани по време на дебатите по програмата за дейността на СГБ за 2020 година. Например, за
възможностите за дигитално общуване на ръководствата по време на
пандемията, която сега спира физическите ни контакти. За съжаление
такива дигитални контакти са все още трудни и скъпи. Но както изтъкна
председателят Николай Нинов, нашата работа съвсем не е блокирана
сега. Всички необходими решения са взети, всички указания са спуснати. Но провеждането на събитията зависи, за съжаление, от обстановката в страната, свързана с пандемията. А дигиталното общуване
засега не е най-сигурно и удачно при нашия начин на разговори.
След приключване на дебатите пълномощниците приеха с мнозинство програмата и бюджета на СГБ за 2020 година.
И взеха следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България прие отчетния доклад за дейността на Съюза на глухите в България през 2019 г.
2. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България прие отчета на сборния бюджет СГБ за 2019 г. по приходната
част 1 020 679 лв. и в разходната част 878 638 лв.
3. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България прие ГФО на СГБ за 2019 г.
4. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България прие доклада за работата на ЦКК за 2019 година.
5. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България прие програмата за дейността на Съюза на глухите в България
през 2020 година.
6. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България прие бюджета на Съюза на глухите в България през 2020 година, както следва:
ПРИХОДИ за 2020 г. - 839 920 лв.
РАЗХОДИ за 2020 г. - 913 660 лв.
Резерв към бюджета за 2020 г. - 25 000 лв.
Йорданка Димитрова
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ЧЕТВЪРТО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕ
От стр. 1
Знае се от всички шахматисти, че участието във всяко първенство носи на всеки един
опит и нова култура за шаха. Първо, заради усилните тренировки, но после и заради срещите, които винаги са изненадващи.
В това отношение участниците в Четвъртото държавно първенство по шахмат за глухи
имаха един уникален шанс – да видят на състезателна дъска партиите и играта на един републикански и олимпийски шампион по шах. Е, щастливци бяха тези, на които в кръговете се
падна да играят с Николай Нинов. Магията на шаха беше пред техните очи. А и всички други,
разбира се, имаха шанса да обсъждат печелившите му ходове по време на партиите.
Но нека да започнем отначало.
В прекрасния и слънчев следобед на 20 ноември, в столичния хотел „Форум” Четвъртото
държавно първенство по шахмат за глухи беше открито от председателя на Съюза на глухите
в България Николай Нинов, в присъствието на председателя на Спортната федерация на
глухите в България Николай Бозев. Г-н Нинов приветства участниците и им пожела успех и
късмет. А след това ги запозна със строгите правила за провеждането на първенството.
Тази година правилата – освен за честна и спортсменска борба, съдържаха и непопулярните досега правила за носене на маски, за спазване на дистанция и всичко друго, което
изискваха мерките, наложени от правителството.
На първенството през цялото време присъстваше и лекар, който да следи за това. И нека
кажем – всички правила бяха спазени. За носене на маски, за осигуряване на коридори за
влизане и излизане, за измерване на температурата на участниците след всеки кръг, както и
за периодична дезинфекция на залата.
Ние, глухите, винаги сме били дисциплинирани хора. Но този път показахме и култура,
въпреки опита за недоволство от някои.
Перфектно беше.
Преди началото на състезанията строгата си дума каза и главният съдия на първенството.
Г-жа Боряна Строкова обяви следното:
- Толерансът за правото на закъснение на партията е 10 минути. След тях се губи
служебно партията.
- За два грешни хода по правилник се загубва партията. Старайте се да играете
внимателно и правилно. Можете да ставате и да излизате, когато тече времето на
противника. Във ваше време- не е разрешено. Като изиграете хода, натискате часовника, и тогава можете да излизате. Но когато сте на ход - не е редно.
Това са основни неща, които са важни за играта.
Регламента го знаете. Играе се в седем кръга до излъчване на победител.
Така и стана. Състезанията се проведоха в 7 седем кръга за трите дни.
И нищо друго нямаше в тишината на залата, освен тихото потропване на фигурите, бързия ход на хронометрите и от време на време - весели жестове, или ядни думи на някои от
участниците.
До седмия кръг, последният, който беше между двамата най-успешни състезатели Александър Добрев и Николай Нинов, които направиха реми.
Е, не стигнаха с малко точките на Добрев. Но, шампионът си е шампион в цялата игра.
Удоволствие беше за всички да поздравят най-успешния ни шахматист Николай Нинов и да
усетят радостта!
Последва най-дългоочакваният момент - награждаването на победителите.
Но преди да ви ги съобщим, нека да ви кажем още нещо, с което можем да се гордеем.
Плакетите, които получиха победителите – и при жените, и при мъжете, са изработени
със съдействието на Съюза на глухите в България. Вижте ги! Филигранни са! Такава красота
и такава сила, която може да даде като спомен една награда, е невероятна и е завинаги.
Браво! Медалите и грамотите за победителите бяха предоставени с естетическото умение и
хармония от СФГБ.
Ето как обяви победителите главния съдия г-жа Боряна Строкова:
При жените:
На трето място се класира Веселина Пенева от Горна Оряховица.
На второ място се класира Веска Христова от Шумен.
На първо място шампионка на първенството по шахмат за 2020 година е Мина Карагьозова от Бургас.
Класирането при мъжете е следното:
На трето място се класира Пламен Петков от Горна Оряховица.
На второ място се класира - Александър Добрев от София.
На първо място се класира със заслужено достойнство републиканският и олимпийски
шампион Николай Нинов.
Наградите на победителите връчи Николай Бозев, председателят на Спортната федерация на глухите в България.
А думите му при закриване на първенството прозвучаха наистина обнадеждаващо и ведро: „Победителите получиха заслужените си награди. Нека да са им честити! Но всички ние
имахме моралната награда да участваме в това държавно първенство. Много се надявам
на следващото първенство да се разшири още списъкът на участниците и да има по-добри
състезания!”
Подготви: Йорданка Димитрова
Снимки: Добрин Керестелиев

Турнир на

КУЛТУРЕН К
ИГРА
ИЛИ ВАЖНИ УРОЦИ
Проектът „Детективите” е
инициатива на група младежи, доброволци и активисти за правата
на човека, подкрепена от екипа на
сдружение „Възможности без граници” (СВГ).
Основната цел на инициативата
е да повиши вниманието на младите
хора към феномена „реч на омразата”
и негативното й влияние върху обществото.
„Детективите” акцентира върху
проявленията на нетолерантност и
дискриминация в онлайн и офлайн
пространството – т. нар. „хейтърство”,
като ангажира близо 200 младежи от
София и Добрич в детективска игра,
стимулираща толерантността, междукултурния диалог и уважението на
човешките права.
Детективската игра е подчинена на подхода на игровизацията
(gamification) – една от най-новите тенденции за обучение, която използва

механика на игри и фокусираните върху човека елементи на игровия дизайн
за измерване, влияние и възнаграждаване на целевото поведение на
участниците. Идеята е да се създаде
едно приятно преживяване, като разгадаването на детективска мистерия в
сблъсък на предразсъдъци и реалността да привлече за „актьори” млади
хора от малцинствените общности,
които често са обект на дискриминация и омраза по етнически признак.
Детективската игра по неусетен
начин повдига темата за осъзнатостта и разбирането на младите хора за
различните култури, тяхното активно
участие в обществените процеси и
най-вече – по отношение на отстояване на основните ценности на ЕС: свобода, многообразие и защита правата на човека. Игровият модел, от своя
страна, е алтернатива на формалната
образователна система и инструмент
за пренос за знания чрез методите
на преживяването, а именно – чрез
разиграването на детективска игра,
в която „разследването” по неусетен
начин сблъсква предразсъдъците на
участващите млади „играчи” с „ак-

тьорите” – представители на различни уязвими групи, които от първо
лице разказват своите истории за
неравенство, дискриминация и липса
на емпатия.
В последната сесия на играта
участваха и група глухи младежи и
активисти. Росица Караджова, Вилдана Дерменджиева, Теодор Стефанов,
Василен Грозев и Борислав Денков с
преводача на СГБ Силвана Павлова,
бяха пълноправен отбор, който успя
за определеното време да разузнае
целия казус в сценария.
Играта бе любопитна и донякъде
напрегната, защото се отнасяше за
изключително любопитен период в
българската история, за който малко
млади хора са осведомени, а именно
възродителният процес. В дискусията
след играта бяха споделени много интересни истории, някои от тях дълбоко
съкровени.
Проектът „Детективите” се финансира от програма „Европейски корпус за солидарност” по направление
„Проекти за солидарност” в периода
01.06.-30.11.2020 година в София и
Добрич.
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ЕНСТВО ПО ШАХМАТ ЗА ГЛУХИ

а честта

КАЛЕНДАР
ПОЩЕНСКА КУТИЯ
ЗА ПРИКАЗКИ
Литературен експеримент за
достъп на прекрасните български
текстове до глухите в България
чрез жестов превод.
„Пощенска кутия за приказки” e
литературният експеримент на България, който вече повече от десет години дава възможност на пишещите
да споделят истории по различни
теми всеки месец.
Любими актьори, музиканти,
режисьори и писатели по артистичен начин прочитат на сцената
избраните разкази, като всеки от
тях допълва събитието със своята
харизма и професионализъм. Зад
идеята и реализацията на проекта
стои енергията на Гери Турийска –
писател, музикант и журналист. За
броени месеци проектът се превър-

на в любимото събитие на стотици.
Всеки месец нашумели и утвърдени клубове като Sofia Live Club и
Carrusel Club буквално се пукат по
шевовете, събирайки на сцената си
десет от най-популярните личности
в родния шоубизнес – любими музиканти, артисти, водещи, журналисти и др.
„Пощенска кутия за приказки” се радва на огромен медиен
и партньорски интерес, генерира
постоянно и последователно медийно отразяване. Всички големи
телевизии, като BTV, NOVA, БНТ,
Bulgaria on Аir, редовно следят и отразяват инициативата, а водещите
от медийните им групи често могат
да бъдат видени сред участниците
в четенията. И не само – редовно
се отразява с в културните новини
на Btv Radio, Z Rock, N-Joy, Jazz FM,
FM+, Darik, БНР.
От тази година, благодарение на
Виктория Радославова от „Ритъмът

на сърцето”, Съюзът на глухите в България и МОСГБ са официални партньори на проекта „Пощенска кутия
за приказки” в нощта на театрите,
като осигуряват достъп на прекрасните български текстове до глухите в
България чрез жестов превод.
Росица Караджова е официалният жестов консултант на проекта
с цел текстовете, написани от блестящи български автори и четени
от кино- и театрални звезди, да
достигнат до глухата публика.
Събитието бе излъчено онлайн
на 21 ноември от 21 ч., като текстовете бяха четени от Александър
Сано, Стефан Щерев, Константин
Лунгов, Марин Янев, Мая Бежанска, Ованес Торасян, София Бобчева и Юлиан Вергов, а жестовият
превод беше на Силвана Павлова.
Нека този проект, който е начало на
истински достъп до култура, да има
успех и занапред!

Материалите в рубриката подготви:
Силвана Павлова
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В РО-Хасково

Успешно приключи отчетната кампания
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ДЕЦАТА, КОИТО НИ ВДЪХНОВЯВАТ ДНЕС

ПРАЗНИКЪТ НА ХЛЯБА

През месеците октомври и ноември тази година наред с разрастващата се в цялата страна
пандемия от коронавируса, течеше и кампанията по годишните отчетни събрания в поделенията
на РО.Те се проведоха съгласно утвърдения график.
Първо бе събранието на 18 октомври в клуба на ТО-Димитровград, последвано от тези на
ГО-Хасково на 22 октомври; на 24 октомври в ТО-Харманли; на 25 октомври в ТО-Кърджали и на
1 ноември в новия клуб на ТО-Момчилград. И в петте организации събранията започнаха с един
час по-късно поради липсата на кворум съгласно чл. 27 от устава на СГБ.
На всяко събрание присъстваше координаторът на РО-Хасково г-жа Христозова, а на събранието в Момчилград бяха председателят на РО г-н Иванов и М. Лачева, член на РС.
Събранията преминаха в спокойна обстановка. И в петте организации бе отчетена дейността
през 2019 г. и се набелязаха мероприятията за отиващата си 2020 г.
Повече от изказванията бяха свързани с пандемията, като се изрази съжалението,че до края
на годината няма да могат да се проведат плануваните мероприятия.
Последно бе отчетното събрание на пълномощниците на РО на 15 ноември от 10.30 ч.в
клуба на РО. След като комисията по пълномощията установи, че от 21 избрани пълномощници
присъстват 11, събранието започна и съгласно утвърденият дневен ред председателят на РО г-н
Иванов прочете отчетния доклад за дейността за 2019 г., в който бяха включени участията и мероприятията на организацията не само в националните мероприятия на СГБ, но и на местно ниво.
След това бяха прочетени отчетът на ревизионната комисия и проекто-програмата за 2020 г.
Думата бе дадена на присъстващите за изказвания и допълнения. Не се предложиха нови
идеи и методи за подобряване на съюзния живот и пълномощниците единодушно гласуваха програмата за дейността на РО и предложението срокът за плащане на членския внос за текущата
година да бъде до края на м. юли.
След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. Ръководството на районната организация пожела на всички да бъдат много здрави, да спазват стриктно мерките за безопасност,
за да можем в бъдеще пак да работим всички заедно – сплотени ръка за ръка.
След като приключи официалната част на събранието, в една от залите на клуба бе направена
импровизирана изложба на рисунки и дърворезба, създадени от талантливите ръце на Георги Лачев, председател на ТО на глухите в Харманли. Всички останаха приятно изненадани и проявиха
голям интерес към експозицията.

В ТО-Момчилград

В новия ни дом празнувахме със здраве

Членовете на ТО на глухите в Момчилград се сдобиха с чисто нов клуб. По време на отчетното
събрание на 1 ноември ръководството на РО-Хасково организира съвсем скромно откриване, на
което председателя на районната организация на глухите г-н Иванов преряза лентата и прочете
поздравителен адрес от председателя на СГБ Николай Нинов, който пожела на членовете на ТО
да са здрави, да имат ползотворни и радостни събития в новия клуб, да бъдат пример за активност, съпричастност и доблест в осъществяването на нашите цели.
А домакините, както си му е редът, по стара българска традиция почерпиха присъстващите с
вкусна питка и мед.
Ръководството на РО-Хасково и членовете на ТО-Момчилград изказват голяма благодарност
на ръководството на ЦУ на СГБ и лично на г-н Нинов, че направиха всичко възможно, за да се
осъществи желанието им да имат нов, по-хубав дом на глухите в града.
Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

В РО-Ямбол

Общо отчетно събрание

На 10 и 12 ноември в клубовете на глухите в Ямбол и Сливен се проведоха годишните отчетни
събрания на оргаизациите съгласно предварително обявения дневен ред.
Поради пандемията голяма част от съюзните членове не дойдоха и провеждането на събранията беше отложено с 1 час, след което те преминаха делово и съгласно обявения дневен ред, като
след прочита на програмите за дейността думата бе дадена на съюзните членове за изказвания.
Накрая, след приключване на изказванията, с пълно мнозинство бяха приети отчетните доклади и програмите за дейността.
А след тях, на 13.11.2020 г. в клуба на глухите на районната организация в Ямбол се състоя
общото годишно отчетно събрание на пълномощниците на организацията. В работата на събранието участваха 11 пълномощници -10 отсъстваха по уважителни причини. Пълномощниците
получиха предварително с покана регламента на събранието и дневния ред и бяха запознати,
затова по време на събранието не се прочетоха.
Поради заболяване на председателя Стоян Патрашков докладът за дейността през отчетната
година бе прочетен от координатора. По втора точка от дневния ред председателят на контролната комисия прочете отчетния доклад, след което пълномощниците се изказаха по прочетените
материали и бяха направени предложения, като се поставиха въпроси относно предстоящите
мероприятия в организацията.
След гласуване и приемане на двата отчетни доклада и програмата на за 2020 г. събранието
на пълномощниците бе закрито.
Живка Димова, координатор на РО на глухите в Ямбол

„Пустинята е хубава, защото крие някъде
кладенец” Тези думи са на Антоан дьо Сент
Екзюпери, автор на една от най-известните
книги в света – „Малкият принц”.
Ние, педагозите от СУ за УУС „Проф. д-р
Стоян Белинов”–Пловдив, неуморно водим нашите ученици към това откривателство. Така на
16 октомври, МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ХЛЯБА, учениците от първи до пети клас замесиха
тесто, направиха първите букви на имената си и
ги изпекоха, за да усетят задружието, радостта и
любовта, които се влагат в направата на хляб.
Клуб „Кукловодство” с ръководители Боряна Иванова и Вили Кривчева, учители от училището и актьорите – деца от трети и от четвърти клас, изиграха постановката „Слънчева
приказка”.
А накрая директорът на училището – Златина Стаматова, поздрави всички участници и им
връчи грамоти.
Вили Кривчева
Снимки Дани Вълкова

Новата онлайн платформа на
жестов език трябва да се развие
Наскоро получих имейл със следния текст:
„Здравейте, от името на фирма КУТУ
ЕООД, бих искала да ви помоля да споделите Вашето мнение за платформата SPREAD
THE SIGN. Онлайн образователната платформа на SPREAD THE SIGN включва вече над 38
жестомимични езика и около 400 000 жестове/знаци. Платформата непрекъснато се
развива и обновява с цел да подпомогне
интеграцията на хора с увреден слух и да им
осигури равни образователни възможности.
Онлайн платформата на SPREAD THE SIGN е
достъпна на www.spreadthesign.com
„SPREAD THE SIGN – SYRIA” е европейски
проект, финансиран по програма „Еразъм+” на
Европейската комисия за периода 2017–2020 г.
Проектът се осъществява със сътрудничеството
на организации от пет европейски държави
(Швеция, Турция, България, Гърция и Кипър).
„SPREAD THE SIGN – SYRIA” е продължение на
успешна идея, която се осъществява през последните 10 години, целяща да създаде база
данни на всички жестомимични езици, посредством тяхното визуализиране.
29 езици са включени в платформата засега, сред които и българският. Хиляди думи вече
са част от виртуалната библиотека на SPREAD
THE SIGN (www.spreadthesign.com). Настоящият проект ще даде възможност за разширяване
на тази виртуална библиотека.
Вашето мнение е важно за нас.
Благодаря предварително.
Анета Войчева”
И се впуснах в онлайн дебрите на платформата, за да установя, че освен положителните
примери за достъпност до глухите хора по цял
свят, въпросната платформа съдържа доста недостатъци…
Като, най-важният е, че авторите на проекта са абсолютно незапознати с граматиката и
правописа на българския език! Другото, което

ме шокира, бяха тотално обърканите жестове,
като, примерно, този за словосъчетанието „израз на изненада” – жестовият превод беше за
„местност”!!!
Не знам кой, как и защо е решил да включи,
без да се допита поне до експерти по български език, а също и хората, познаващи отлично
българския жестов език в Съюза на глухите в
България – защото, пак давам пример с жестовия израз на „добър” – той отдавна е променен, тъй като старият израз реално означаваше
„бръсна се”…
От публикуваното в страницата установих,
че сайтът се администрира от сдружението с
нестопанска цел „Европейски център за жестомимични езици (European Sign Language
Centre)”. Накрая писмото завършваше с: „Ако
имате някакви идеи или предложения, които искате да споделите, моля, свържете се
с нас на info@spreadthesign.com. Екипът на
Spreadthesign”
Апелирам към всички заинтересовани –
както експерти по българска филология, така и
към всички глухи хора, да се включат задружно
в този проект така, че преводът на български
жестов език да отговаря на истинския и да се
гордеем със своя принос към този проект!
Петра Ганчева
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Извънредната епидемична обстановка
се удължава до 31 януари 2021 г.
От стр. 1
В тази връзка ограничителните мерки, които са в сила до 21
декември, са:
- преустановяват се присъствените учебни занятия във
всички образователни институции – училища, висши училища,
езикови центрове, извънкласна
дейност, детски центрове, детски
градини и ясли;
- преустановяват се посещенията на всички заведения за
хранене, допускат се само доставки на храна за дома и офиса;
- преустановяват се конферентни мероприятия, семинари,
конкурси, тиймбилдинги, групови културни и развлекателни
дейности, без театрите, където
са разрешени посещенията до
30% от капацитета при стриктно
спазване на мерките, а частните
мероприятия са разрешени до 15
души;
- преустановяват се спортните мероприятия със състезателен и тренировъчен характер за
лица до 18 души, с изключение
на международните състезания, които вече са започнали;
всички мероприятия за лица над
18-годишна възраст ще се провеждат без публика;
- преустановяват се и посещенията във фитнес центровете,
игралните зали и казината;
- преустановяват се посещенията на търговските центрове –
тип мол, с изключение за зоомагазини, оптики, банки, хранителни магазини, аптеки, доставчици
на услуги, които се намират в
моловете, а малките магазини
продължават да работят при сегашните условия;
- преустановяват се организираните екскурзии;
- парковете и градинките остават отворени, няма да бъде налаган и вечерен час;
- остават отворени църквите,
джамиите и другите религиозни
храмове у нас.
Правителството прие и постановление за определяне на условията и реда за изплащане
на компенсации на работещите
в икономически дейности, чиято
дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в
периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка.
Предвижда се всички училища, детски градини и ясли да
затворят и така много деца ще се
приберат по домовете си. Но какво ще правят родителите, които
трябва да ги гледат, но нямат
възможност да работят от вкъщи
или да ползват платен отпуск?
Според отговорите на заместник
министъра на труда и социалната
политика Адриана Стоименова
на родителите при определени
условия ще бъде предоставена

месечна помощ от 610 лева, ако
детето се обучава дистанционно
у дома и те трябва да останат с
него, за да го гледат. Мярката
обхваща семействата на деца до
14 години. За едно дете помощта
на месец е 610 лева, а за две и
повече деца – 915 лева. Доходната граница за получаване на
средствата е 915 лева на член от
семейството.
Работниците и служителите
ще имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60
дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване
на дейността, за която са наети.
Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите ще бъдат осигурени от
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” чрез финансовия механизъм REACT-EU,
като определеният бюджет е в
размер на 50 млн. лв. Конкретните
икономически сектори ще се определят със заповед на министъра
на труда и социалната политика.
Работодателите са длъжни
да запазят заетостта на работниците и служителите, за период,
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който е равен на този, през който
са изплащани компенсации. Те
трябва да информират работещите за възможностите да получават средства по правителственото постановление. Желаещите
да получат тази финансова подкрепа е необходимо да предоставят на работодателя писмена
декларация по образец, в която
посочват периода за ползване на
неплатен отпуск и банковата си
сметка, по която да се изплащат
компенсациите.
Работодателят или упълномощен негов представител ще подава в дирекция „Бюро по труда”
по месторабота документи за изплащане на компенсациите.
Документите ще се разглеждат в срок от 10 работни дни след
получаването им. Агенцията по
заетостта ще публикува на интернет страницата си информация за работодателите и броя на
техните работници и служители,
които са одобрени или неодобрени за изплащане на средства
до 2 работни след вземането на
решение за това. Компенсациите ще се изплащат до 5 работни
дни след одобрението на пода-
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Печатница
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деното заявление. За изплащане
на компенсации с цел запазване
на заетостта и доходите ще могат
да кандидатстват работници и
служители, които са в неплатен
отпуск и са наети от работодатели, местни физически или юридически лица, както и от чуждестранни юридически лица, които
осъществяват стопанска дейност
в България.
Относно помощите от държавата заради въведените
мерки от петък социалният министър Деница Сачева обясни
пред медиите спецификите и
подробностите около механизма
за помощ на всички засегнати от
затягането на мерките в страната, а именно:
„Преди 21 декември парите
ще получат хората, чиито работни
места бяха закрити временно на
28 октомври – предимно нощните
заведения, а след това, до края на
декември помощта си ще получат
и останалите, които ще излязат в
неплатен отпуск от 27 декември.
Кандидатстването с документи
започва в понеделник.
Хората, които излизат в неплатен отпуск за периода на въ-

ведения локдаун, трябва да подадат заявление към работодателя си и съответно да си посочат
вътре датата, от която излизат в
неплатен отпуск, за какъв период от време и банковата сметка.
Така те ще могат да се възползват
от 24 лв. дневно. Работодателите
пък трябва да предадат тези списъци в бюрата по труда. Тази помощ може да се изплати за около 60 дни, защото вече имаше
затворени бизнеси отпреди това
поради въведени различни ограничения на местно ниво, като
нощните заведения.
Тази помощ е предвидена за
около 50 000 души, а по нея ще
може да се кандидатства от понеделник (30 ноември). Помощи
ще бъдат изплатени първо на
бизнесите, които бяха затворени
първи – нощните барове и заведения. За останалите помощта
ще се дава по-късно.
Парите ще бъдат получени от
хората в рамките на 10 дни. Тя
добави, че ако работниците имат
проблем с работодателите относно процеса, могат да подадат жалба към министерството.”
Сачева даде и едно много
важно уточнение: „Сега, в понеделник, 30 ноември, могат
да кандидатстват всички, които
бяха затворени още от 28 октомври. Могат да кандидатстват за
двата дни след 28 октомври и
за целия месец ноември и още
на 10-12 декември ще получат
тези пари. А тези, за които неплатената отпуска ще изтече на
21 декември, ще могат да кандидатстват и тогава да получат
парите. Част от тях ще могат да
ги получат в края на декември,
останалите ще бъдат обработени в периода между празниците.
Все пак, целта ще бъде хората да
имат пари за празниците. Тези 24
лв. дневно представляват схема
– 80/0, защото те представляват
80% от минималната работна заплата, а работодателят не участва. Тоест всеки работодател има
възможността да комбинира
различни мерки. Той би могъл
да използва и схемата 80/20 за
част от своя персонал. Един работодател може да комбинира
различни мерки – освен за затворен бизнес, да кандидатства
и по мярката 60 на 40. За работещите на граждански договор
и самоосигуряващите се важи
само мярката за отглеждане на
деца до 14 години – до 610 лв.,
заради затварянето на училищата. За нея могат да кандидатстват
и безработни.
А тези 24 лева са само за работещите на трудов договор на
8-часов работен ден. За работа
на 4 часа сумата се намалява наполовина.”
Публикацията подготви
Петра Ганчева по данни от
онлайн медиите

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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ГРИЖА ЗА КОСАТА ПРЕЗ ЗИМАТА
Косите и кожата ни са
най-изложени на влиянието
на атмосферните условия и
са най-малко защитени, през
лятото. Ето защо сега, през
зимата, е много важно да се
погрижим за тях.
Да обърнем внимание първо
на косата.

Да има здрава, лъскава и
гъста коса е мечтата на всяка
жена. За защита на косата има
много и разнообразни козметични продукти – шампоани,
балсами, серуми, маски. Повечето от тях съдържат екстракти
от различни билки и цветя.
Най-често използваните от тях
са розмарин, мащерка, лайка
и невен. След измиването на косата с правилния шампоан, подходящ за вашата коса, изберете
и поставете маска, подходяща за
вашата коса. Използвайте маски, вместо балсами за по-дълъг
период. Това ще се отрази на
косите ви много благоприятно.
И тъй като есента е преходен
сезон между лятото и зимата,
косите ви ще бъдат здрави, подхранени, освежени и готови за
предизвикателствата на зимата.
Аз съм привърженик на естествената козметика и затова смятам, че съкровищата
на природата са най-добрия лечител на косите, кожата и тялото ни като цяло.Ето най-добрите съвети за нашите коси.
Розмарин
От незапомнени времена
маслото от розмарин е чудесно средство за защита срещу
всички видове проблеми. Освен
това е и чудесно лечение за мазната коса. Може да капвате ня-

колко капки в шампоана си или в
комбинация с бадемово масло,
или от пшеничен зародиш да направите маска.
Мащерка
Ако
страдате
от
пърхот или загуба на косата, направете си настойка от мащерка и
розмарин. Намажете с нея косата, оставете в продължение на
20 мин и изплакнете. Повтаряйте
процедурата 4-5 пъти в месеца за
дълосрочен ефект.
Лайка
От незапомнени времена
русите жени използват лайката
за засилване и поддържане на
цвета на русата коса. Ако сте със
светла коса и искате да й придадете повече златен блясък,
добре е да изплаквате косата
си със чай от лайка. Освен това,
лайката стимулира и растежа на
косата.

Невен
Невенът има противовъзпалителни свойства и действа
добре на всякакви кожни проблеми, включително и на дразнене на скалпа. Етеричното масло от невен в комбинация с бъзово масло, придава допълнителен
блясък и подсилва цвета на кестенявата коса.
Горещо препоръчвам една
маска за коса, подходяща за
всички сезони, особено след
есента, след изтощителните горещини на лятото. Тази
маска е много добра за заздравяване на косата и е подходяща
за всеки тип коса, дори и за мазната. Съдържа масло от пшеничен зародиш, което е природно
„оръжие” срещу застаряването
на кожата, но върши чудеса и
с косата. Маслото от пшеничен
зародиш съдържа естествен витамин Е, който стимулира обра-

ЕПИГРАМИ
Тарикат
Смятаха го кръгла нула,
но излезе грешна сметката.
Той се хитричко потули
и уцели пак десетката...

Щедрите кредитори
Кредити се бол предлагат,
всеки може днес да вземе.
Но глави се там залагат,
в мутренско живеем време...

Навици
Знам, че всеки, за беда,
калпав все ще се покаже.
Щом го сложат до меда
гледа яко да намаже...

Парадокс
Доста люде днеска спорят,
за победа вдигат палци.
Все за кокала се борят,
а са вегетарианци.

СУДОКУ

зуването на колаген и еластин,
допринасящи за производството
на нови кожни клетки. Използва
се за масажи и като добавка към
козметични продукти за лице,
тяло и коса.
Домашна маска с масло от
пшеничен зародиш за коса:
1 лимон и 2 с. л. масло от
пшеничен зародиш. Изцедете
лимона и го смесете с маслото

от пшеничен зародиш. Втрийте
сместа в корените на косата и я
разпределете по дължината й.
Оставете да престои така половин час, след което изплакнете
обилно с вода. След това се наслаждавайте на ефекта и се радвайте на здравите си и красиви
коси.
Мария Димитрова по
материали от интернет

КРЪСТОСЛОВИЦА
На мушката
Ситуацията е променена –
от стрелец превърна се
в мишена...
Самопризнане
Аз да си призная честно,
се съмнявам, че съм умен.
Щом жената много лесно
прави ми живота труден.
Иван Беловски

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. 19/2020 г.

ВОДОРАВНО: 1. Американско многоцвенто растение, от чито листа се получават груби
влакна за изтривалки, рогозки и подобни. 5. Река в Азърбайджан и гранична между
Армения и Турция. 9. Апарат за прегледи и снимки. 10. Изображение на божество, или
светец. 12. Разред паякообразни. 14. Измерителна единица за ел. проводимост. 16. Инструменти на занаятчия. 17. Сложни уреди. 19. 13-ят ден на месеца у древните римляни. 20. Град в Ср. Италия. 22. Стара марка български радиоапарати. 24. Домоуправител,
домакин /мн.ч./. 27. Обединение, организация. 29. Напоен със запалително вещество
шнур за запалване на избухливи вещества. 30. Град в Япония, о.Хоншу. 32. Запълнена с
вода падина /мн. ч./.33. Континент. 34. Индоевропейски племена, населяващи част на
Балканския полуостров. 35. Град в Япония, преф. Киато.
ОТВЕСНО: 1. Героиня на Луис Карол. 2. Наша фирма за парфюмерийни и козметични
артикули. 3. Римска богиня на любовния копнеж и плодородието. 4. Южноамерикански растения с вкусни плодове. 5. Гигантска жаба. 6. Постоянен естествен водоизточник. 7. Летописи. 8. Девно население в Сев. Причерноморие между р. Дон и устието
на р. Дунав. 11. Вечнозелено дърво с дребни люсповидни листа. 13. Град в община
Перник. 15. Река в Сев.Аркадия. 18. Линии на карта, които съединяват места с еднаква
средна лятна температура на въздуха. 21. Органично вещество, което се среща в животинските тъкани и в много растения във вид на фитин. 22. Безправно население в
древна Спарта. 23. Семейство гущери. 25. Попечителство. 26. Езеро в Северна Финландия. 28. Френски художник /1824-1888/. 31. Стихосбирка от руския поет Ал. Ведински.
Съставил: Иван Манчев

