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Младите, с които се гордеем
приемете най-сър-

дечните ми благопоже-
лания по повод колед-
ните и новогодишните 
празници!  Нека маги-
ята на святата коледна 
вечер влезе в дома ви 
и донесе здраве, мир и 
благодат, а новата 2021 
година да бъде успеш-
на, вдъхновяваща и изпълнена с положи-
телни емоции за всички ви! 

Пожелавам на вас и близките ви хора 
здраве и благополучие!  

Николай Нинов,
председател на 

Съюза на глухите в България

СКЪПИ СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ, 
ПРИЯТЕЛИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

На 28 ноември тази го-
дина се проведе годишното 
отчетно-изборно събрание 
на младежката организа-
ция към Съюза на глухите в 
България (МОСГБ).

За първи път събрание 
от такъв характер се про-
веде изцяло чрез онлайн 
видео връзка в ZOOM. 

Делегатите приеха 
отчета за изминалата 
2019 година.

Приет беше с пълно 
мнозинство планът за 
работа през 2020-2021 го-
дина.

Избра се  ново ръковод-
ство на МОСГБ в състав:  
председател - Росица Ка-
раджова, заместник-пред-
седател - Теодор Сте-
фанов, секретар - Алекс 
Йорданов, отговорник за 
спорт и туризъм - Вилда-
на Демерджиева, отго-
ворник за медия и комуни-
кации - Василен Грозев.

Казваме, а това е и са-
мата истина, че пандемията 
нанесе неизброими щети 
на нашия нормален съюзен 
живот. Колко тъжно беше, 

че не можем да се виждаме, 
колко трудно беше осъщест-
вяването на националните 
ни инициативи. Някои дори 
не се състояха.

Но сега, в този момент, 
когато пак става дума за Ко-
вид-19,  не можем да не на-
помним една българска по-
говорка „Всяко зло - за до-
бро.” Мъдър е народът ни. 

И толкова добър оптимист. 
Дали има и другаде такива 
поговорки не знаем, но при 
нас в СГБ, нейното послание 
се случи съвсем наистина. 

Ето така: вместо да се 
тюхкат, че пандемията ще 
осуети националното им 
отчетно-изборно събрание, 
младите хора от МОСГБ 
просто решиха и направиха 

едно малко чудо – прове-
доха събранието си  изцяло 
чрез онлайн видео връзка в 
ZOOM. Само до преди месе-
ци никой не си е представял 
дори осъществяването на 
такъв проект. А сега, тъкмо 
пандемията – вместо да им 
попречи, ги направи  нова-
тори. И остана зад тях! 

Продължава на стр.6-7

Скъпи приятели и читатели на вестник „Тишина”,
Малко остава да кажем последно „Сбогом!” на една 

наистина тежка, страшна, изпълнена с безброй трудно-
сти, с много тревога и страх от ширещата се пандемия 
година… 

С този последен поглед към всичко, което се случи 
през месеците й, който е и равносметка на стореното от 
всички ни  в районните и териториалните организации 
на СГБ, за пореден път показваме сега, как глухите хора в 
България доказаха своя непоколебим и силен дух, вярата 
си в бъдещето.

Вижте на стр. 2-3

Извоювахме  с чест уважението на 
обществото към нас  в днешното ни 
време. 

Съюзът на глухите в България, 
благодарение на усилията и мъд-
ростта на новто ръководство,  получи 

най-добра държавна оценка.  
С приемането на закона за държав-

ния бюджет за 2021 г. бе решено да се 
увеличи с 15 % предоставяната субси-
дия на Съюза на глухите в България. 

Един изключителен момент, в кой-

то наистина се почувствахме оценени 
по достойнство – защото с цялата съ-
юзна дейност, предоставяна на инсти-
туциите чрез редовните тримесечни 
отчети и ежегодния годишен доклад, 
организацията доказваше своя авто-
ритет, жизнеспособност и неистово 
желание за един достоен, нормален 
живот и не по-малко – право на дос-
тоен труд, право на равнопоставена 
комуникация чрез българския жестов 
език.

Изключително горди сме с тази 
оценка на правителството за достой-
ния труд през годините, за която бла-
годарим от сърце!

Четете на стр.4

Парламентът прие увеличението на минималния раз-
мер на пенсиите за стаж и възраст от 1 януари 2021 г., която 
ще бъде 300 лева. Предвижда се такава пенсия да получа-
ват половината от всички пенсионери.

Максималната пенсия пък ще се увеличи с 20% и ще 
достигне 1440 лева.

Осъвременяване на останалите пенсии също ще има - с 
5% от юли 2021 г. От 1 юли 2021 г. социалната пенсия за ста-
рост се увеличава с 5% - от 141,63 на 148,71 лева.

Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенси-
онната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. 
ниво от 1,2 на сто.

От януари до март всички пенсионери ще продължат да 
получават и добавка към пенсиите си от 50 лева.

Минималната работна заплата ще стане 650 лв. от 1 яну-
ари 2021 г. Размерът ѝ ще се повиши с 6,6% в сравнение с 
настоящата година, реши правителството.

От 1 януари минималното заплащане на час ще бъде 
3,92 лв.

Какво предстои от началото на 2021 г.

НАЙ-ДОСТОЙНОТО ПРИЗНАНИЕ ЗА 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Един последен 
поглед към годината, 
която си отива – 2020
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И така, началото на годината традиционно започна  с честванията по места 
на един почитан от всички обреден обичай – Бабинден. 

След него се проведе зимният младежки лагер, организиран от МОСГБ, в 
който участваха повече от 350 души. 

А след това голямо масово събитие, НАПЖЕБ проведе своето годишно отчет-
но изборно събрание.

И, малко преди да бъде въведено извънредното положение в страната за-
ради пандемията от коронавируса, членовете отново се събраха  по традиция 
в  клубовете на съюзните поделения, за да отпразнуват деня на любовта и 
виното – 14 февруари.

После изведнъж, от 13 март нататък се наложи строго спазване на въведе-
ните карантинни мерки с обявяването на извънредно положение в страната. 
Клубовете бяха затворени, всички предвидени национални прояви, като кон-
курсът за мис и мистър с пролетен бал, съборите и отчетната кампания с общо-
то годишно събрание, бяха отложени. 

И тогава се случи нещо прекрасно, благодарение на министър Деница Са-
чева, която поде инициативата да се осигури жестов превод при официалните 
брифинги и изявления на Министерски съвет и на Националния оперативен 
щаб (НОЩ). Така още от първия ден на извънредното положение глухите хора в 
страната получиха възможността да имат достъп до жизненоважната за тях ин-
формация, касаеща здравето и живота им. Това се случи благодарение на жес-
товите преводачи Таня Димитрова, Силвия Маринова, Бонка Саздова, Надежда 
Мирчева и Камелия Ангелова, които рискуваха здравето си, не жалиха сили, 
енергия и лично време, за да осигурят  навременна и адекватна информация за 
глухите хора. Затова те заслужават дълбоко уважение и адмирации!

Не само жестовите преводачи даваха безрезервно своя принос за достъп до 
информация. Екипът на вестник „Тишина”, с подкрепата на съюзното ръковод-
ство, трябваше също да преустрои основно работата си, за да предоставя на 
съюзните членове, читатели на вестника, навременни и актуални новини. На 
практика той се оказа в патова ситуация, защото нямаше какво да представя 
на страниците на вестника, който има за основна цел и задача точно това – да 
отразява и информира читателите за съюзния живот във всяко едно кътче на 
страната. И от 13 март насам всеки един излязъл нов брой на вестника беше 
истински подвиг – както се случи с двойния брой в края на март, защото печат-
ницата спря работа и нямаше как да се отпечата готовият вече пети пореден 
брой… Тогава ръководството на Съюза на глухите в България, в лицето на не-
говия председател Николай Нинов и Управителния съвет решиха, че вестникът 
трябва да продължи да излиза, дори и онлайн само – но да излиза, за да инфор-
мира читателите си за всичко, случващо се в страната по време на извънредно-
то положение. Беше изключително трудно в началото с този съвсем различен 
подход и начин на работа, с различна по смисъл и същество информация. Но 
впоследствие вестникът продължи да излиза и на хартиен вариант през трудни-
те месеци на пълна изолация. И отразяваше за своите читатели всичко, което се 
случваше в нашите предприятия и организации.

Част от предприятията „Тих труд” продължиха да работят, при спазване на 
всички изисквания за противоепидемични мерки. И две от тях – във Варна и 
Плевен, започнаха произвеждат предпазни маски. В този труден за всички мо-
мент, те преустроиха работата си, за да бъдат полезни на всички хора в Бълга-
рия. Ползвайки  опита, който имаха в миналото (да оборудват с изделия болни-
ците със всичко необходимо) бързо се пренасочиха в производството на пред-
пазни маски. Колективът на „Тих труд-Варна” ЕООД се включи в производството 
им още в края на месец февруари. Започнаха с малка серия и след пети март се 
заредиха поръчки от предприятия и институции, включително и от общината в 
града. С техните предпазни маски са заредени районните кметства, старческият 
дом, центровете за рехабилитация, предприятията от хранителния сектор, чле-
новете на СГБ и др. Маските за лице, които произвеждат са с високо качество – 
от 100% памук и са за многократно ползване. А шивашките цехове на предпри-
ятията в Бургас и Стара Загора, освен маски, изпълняваха и външни поръчки 
при стриктно спазване на изискванията за дезинфекция и предпазни средства.

Един последен поглед към го дината, която си отива – 2020
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С отпускането на мерките през пролетта част от съюзните членове подеха 
инициативата да осъществяват туристически излети до красивите кътчета на ро-
дината ни. Тя продължи през цялото лято и даже и през есента, която бе слън-
чева и топла. А в любимия на всички съюзни членове ден – 12 юли, патронният 
празник на СГБ, за първи път, откакто е създадена организацията, в името на 
здравето на всички, не можаха да бъдат заедно сред райските кътчета на роди-
ната или в клубовете. В условията на пандемия от коронавирус в името здра-
вето всички бяха принудени да ограничат до минимум контактите, да общуват 
предимно онлайн, спазвайки наредбите на правителството. 

И най-после, през септември съюзното ръководство успя да реализира юби-
лейния, десети национален събор със спортен риболов в сътрудничество със 
Спортната федерация на глухите в България и с финансовата подкрепа на Ми-
нистерството на младежта и спорта.

Пак по това време се случи и още нещо прекрасно - Министерският съвет 
одобри проекта на Закон за българския жестов език, чрез който се цели призна-
ване на жестовия език като естествен самостоятелен език, а също и осигуряване 
на условия за ефективно включване на глухата общност в България във всички 
сфери на обществения живот. 

В началото на октомври в Стара Загора беше осъществена и още една голя-
ма съвместна спортна инициатива – държавно първенство по футзал за глухи.  
Първенството беше включено в спортния календар на СФГБ за 2020 г., а финан-
совата подкрепа бе предоставена от Министерството на младежта и спорта. В 
него взеха участие девет футболни отбора от градовете София, Дупница, Шу-
мен, Стара Загора, Ямбол, Варна и Пловдив, като за първи път участва и отборът 
на шахматния клуб на глухите в България.

На 12 ноември се случи това, което чакахме от дълги години – в Народното съ-
брание депутатите приеха на първо четене проектозакона за българския жестов 
език. В специално обръщение, отправено към съюзните членове и публикувано в 
бр. 19 на вестник „Тишина”, председателят на Съюза на глухите в България изра-
зява своята радост и увереност, че ще се постигне една голяма победа за глухото 
общество в страната при следващата стъпка – одобряването на закона на второ 
четене: „Само още една крачка (второто четене и окончателното приемане на 
закона) ни дели от законното използване на българския жестов език като пъл-
ноценен език за общуване, образование и комуникация. И никога вече няма да 
се чувстваме подценени и „безмълвни”. Не – със законния си език на жестовете 
ще можем да имаме пълна и разбрана от всички изява на мнението ни. Децата 
ни ще имат адекватно на всички други деца образование, студентите ни ще учат 
за бакалаври и магистри по специалността „Български жестов език”. А другите – 
другите ще научат колко богат и красив е нашият език, колко култура има и колко 
потенциал. Да, остава още една стъпка. Но не по-малко важна. Защото между 
двете четения в парламента ние ще сме длъжни да поправим и усъвършенстваме 
за наша полза някои от точките, записани в проектозакона. Което ще ни направи 
по-свободни, по-можещи и още по-активни хора в  обществото. Ще го направим! 
И ще успеем, защото на нашето поколение се падна тази голяма отговорност, но 
и тази чест да бъдем полезни за България!”

С приключването на отчетната кампания в териториалните и районните 
организации стана възможно и провеждането на общото годишно отчетно съ-
брание на пълномощниците на Съюза на глухите в България, което трябваше 
да се проведе през май. То се състоя на 20 ноември и 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. 
Отчетът за дейността на  Съюза на глухите в България през 2019 година, отчетът 
за изпълнение на сборния бюджет и ГФО на СГБ за 2019 година, бюджетът и 
програмата за дейността, както и доклада на ЦКК бяха приети с пълно мнозин-
ство и единомислие от пълномощниците.

А на следващия ден беше открито и се проведе четвъртото поред държав-
но първенство  на СГБ по шахмат съвместно със СФГБ.  Първенството премина 
с участието на 22 състезатели, под ръководството на председателя на СГБ Ни-
колай Нинов. След оспорвани двубои, победители при жените станаха Мина 
Карагьозова от Бургас (първо място), Веска Христова от Шумен (второ място) и 
Веселина Пенева от Горна Оряховица (трето място). А при мъжете на първо мяс-
то се класира със заслужено достойнство републиканският и олимпийски шам-
пион Николай Нинов; втори бе Александър Добрев, София и трети – Пламен 
Петков от Горна Оряховица. Наградите на победителите връчи Николай Бозев, 
председател на СФГБ.

Това първенство с участието на шахматисти от цялата страна беше един из-
ключително хубав и своеобразен завършек на тази невероятно трудна за орга-
низацията година. Искрено се надявам, че никога повече няма да ни се случва 
да преживеем подобна такава! 

Останете със здраве, скъпи приятели на вестник „Тишина”. Дано новата 2021 
година бъде за всички ни мирна, благодатна, успешна, вдъхновяваща и изпъл-
нена с положителни емоции!

Петра Ганчева
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ПОВОД ЗА ГОРДОСТ 
И ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Депутатите приеха увеличение от 15 % на 
ежегодната държавна субсидия, предоставяна на 

Съюза на глухите в България

Тръгва си една изключително кошмарна и много трудна за всички 
хора по света година… 2020-а ще се запомни с невижданата пандемия 
от Ковид-19 и безбройните трагедии, свързани със загубата на мили-
они животи, и това ще остане като един безкрайно трагичен и печален 
факт… На фона на това бедствие, обаче, се появи един невероятен, све-
тъл лъч на надежда и радост, предизвикан от приемането на бюджета 
на държавата за следващата, 2021 година. В него депутатите приеха и 
увеличението от 15 % на ежегодната държавна субсидия, предоставяна 
на Съюза на глухите в България. 

За съюзното ръководство и за всички нас, това е едно достойно 
признание за труда и усилията ни да бъдем равностойни, равноправ-
ни, заслужаващи уважението на обществото и институциите. От бли-
зо половин век се стремя да предоставям актуална и достоверна ин-
формация на съюзните членове чрез страниците на вестник „Тишина”. 
Така постъпвам и сега – с риск да предизвикам отегчение и досада, ще 
представя една кратка история, свързана с жизнено важната държав-
на подкрепа, благодарение на която съюзът и поделенията му успяват, 
особено в най-трудните за оцеляване години, да осъществяват ползот-
ворната си дейност с участието на всички съюзни членове. 

И, така, ето ви един кратък исторически обзор. За пояснение: суб-
сидия (от лат. subsidium – помощ, подкрепа) е форма на пряко държав-
но финансиране, която не е свързана с осъществяването на определен 
проект или дейности. Отпуска се за обща подкрепа на организациите 
от държавния или местния бюджет. В повечето случаи субсидиите се 
отпускат на организации, които имат значителен принос за изпълне-
нието на държавни политики. 

Обикновено субсидиите се уреждат със закон и се отпускат от орга-
на, който е отговорен за изпълнението на съответната държавна поли-
тика. Подходът да се субсидират подобен род организации е типичен 
за страните от Централна и Източна Европа, където съществува тради-
цията да бъдат подкрепяни организации, създадени по време предиш-
ната система на държавно управление.

В България директното субсидиране на някои неправителствени 
организации и тяхната дейност съществува още преди политическите 
промени, случили се през ноември 1989 г. Директни субсидии се пре-
доставяха на два типа организации: национално представителни орга-
низации на и за хора с увреждания и други. Към 2005 г. с приемането 
на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инва-
лидите (ЗИХУ), правилника за прилагане на ЗИХУ и правилника за ус-
тройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората 
с увреждания (НСИХУ), и правилника за неговото прилагане, се пред-
виждаше държавата да подпомага тези представителни организации. 
През 2010 г. подкрепяните от държавата организации бяха 26. Според 
последния правилник, организациите на и за хора с увреждания тряб-
ваше да отговарят на следните общи критерии за представителство: да 
имат съдебна регистрация; да имат уставни цели и задачи с национал-
но значение в областта на интеграцията на хората с увреждания; тери-
ториалните им структури да обхващат повече от 30 на сто от общините 
в страната. Освен тези общи изисквания, национално представените 
организации трябваше да имат не по-малко от 1600 членове, от които 
не по-малко от 50 на сто да са хора с трайни увреждания. Всички пред-
ставителни организации, независимо дали получават директна субси-
дия, по право членуваха в НСИХУ. И сега идва един много съществен 
момент – организациите, получаващи директни бюджетни субсидии, 
бяха длъжни да предоставят тримесечни отчети на Министерството 
на финансите и Сметната палата, които да съдържат отчет за касово-
то изпълнение (финансов отчет) и доклад (технически отчет), в който 
да е дадена точна и достоверна информация за извършените дей-
ности, постигнатите резултати и индикатори за ефективност. Допъл-
нително изискване е организациите, получаващи директни субсидии, 
да изразходват средствата в рамките на календарната година, в която 
са отпуснати. Неизразходваните средства се възстановяват. Директната 
ежегодна държавна подкрепа на Съюза на глухите в България, според 
един доклад от 2011 г., съществува от 2000 г. с малката сума от 30 200 
лв., която през 2010 г. (с постепенно увеличение за изминалите десет 
години) достига 314 400 лв.

Със спешното преправяне на Закона за юридическите лица с несто-
панска цел (ЗЮЛНЦ), който влиза в сила от 1 януари 2018 година, це-
лият живот на неправителствените организации, в това число и на СГБ, 
депутатите от управляващото мнозинство създадоха поредна админи-
стративна структура, наречена Съвет за развитие на гражданското об-
щество, която да развива диалога между неправителствените и граж-
данските организации и Министерския съвет. Съветът от 15 представи-
тели на сдружения и фондации, чиито цели са свързани с демокрация-
та, човешките ценности и права, се председателства от вицепремиера 
(без право на глас) и гласува за разпределението на бюджетните пари, 
като размерът на сумите се определя със Закона за държавния бюджет 
всяка година. На 01.01.2018 г. влезе в сила Законът за изменение и до-
пълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, 
бр. 74 от 20.09.2016 г.), с който по примера на САЩ и на редица страни 
от Европейския съюз се предвижда финансиране от страна на държа-
вата за дейностите на неправителствените организации. За целта еже-
годно се предвиждат и се изразходват средства от държавния бюджет.

Така се стигна до онзи важен момент, в който с приемането на за-
кона за държавния бюджет за 2021 г. бе решено да се увеличи с 15 % 
предоставяната субсидия на Съюза на глухите в България. Заслугата 
това да се случи е на Министерството на труда и социалната политика 
и по-конкретно – на предложението на заместник министъра Зорни-
ца Русинова. 

Един изключителен момент, в който наистина се почувствахме 
оценени като хора – защото с цялата съюзна дейност, предоставяна 
на институциите чрез редовните тримесечни отчети и ежегодния го-
дишен доклад, организацията доказваше своя авторитет, жизнеспо-
собност и неистово желание за един достоен, нормален живот и не 
по-малко – право на труд, право на равнопоставена комуникация 
чрез българския жестов език.

Този жест на правителството към Съюза на глухите в България е 
чудесен повод за гордост – трудът на членовете на организацията 
през всичките тези години от нейното създаване до наши дни не е 
бил напразен!  Благодарим от сърце!

Петра Ганчева

В РО- Хасково

Различният 3 декември
Заради КОВИД-19 тази година  празниците 

ни не са това, което бяха и което бихме искали 
да бъдат.

3 декември – на този ден, по традиция, хора-
та с увреждания напомнят на обществеността за 
себе си, за своите проблеми, но в същото време 
показват и своите възможности и на какво са 
способни. В този ден голяма беше изненадата ни, 
когато се почука на вратата на клуба (защото ние 
работим при заключени врати) и видяхме, че там 
стои г-жа Георгиева, представител на общината в 
града, която държеше в ръцете си голяма погача и 
поздравителен адрес от кмета на общината г-н Ста-
нислав Дечев. Тъй като събиранията на много хора 
са забранени, те бяха решили на място да ни доне-
сат малка почерпка и да ни поздравят.

И така набързо се събрахме  около 10-12 души в 
нашия клуб и международният ден на хората с ув-
реждания беше отбелязан при спазване на строги 
мерки за безопасност в една от залите на клуба.

Председателят на РО г-н Иванов се обърна към 
малкото присъстващи членове с кратко привет-
ствие от името на ръководството, като пожела на 
всички най-вече здраве, весели коледни празници 

и още много радостни дни. Прочете и поздравител-
ния адрес от кмета на общината, в който се казва-
ше, че международния ден на хората с увреждания 
задължава обществото ни в своите грижи и вни-
мание да постави акцента върху човека, неговата 
индивидуалност и лично достойнство, а не върху 
увреждането му. В тези трудни дни на непреживя-
вана  до сега пандемия, хората с увреждания по-
казват, че всяко тежко предизвикателство се прео-
долява с твърдост, с мъдрост и дисциплина.

А ние, членовете на хасковската организация 
на глухите, изказваме своята благодарност, че въ-
преки трудностите не са ни забравили, за сътруд-
ничеството и съпричастността към нас – слухово ув-
редените граждани на града. Искрено се надяваме, 
че и занапред ще работим все така заедно, в дух на 
добро сътрудничество.

3 декември - международен ден на хората с увреждания
От 1992 г. Световният/Меж-

дународният ден на хората с ув-
реждания се отбелязва на 3 де-
кември. 

Минаха вече почти 9 години, 
откакто България ратифицира 
Конвенцията на ООН за права 
на хората с увреждания, с която 
се задължава да осигури равно-
поставеността им пред закона. 
Това обаче още не се е случило. 
В две свои решения и Европей-
ският съд по правата на човека в 
Страсбург отбеляза, че България 
не е привела вътрешното си зако-
нодателство в съответствие с из-
искванията в конвенцията. Какви 
са последствията?

Наскоро подписах една пети-
ция за отмяна на запрещението, 
инициирана от хора увреждания 
и Българския център за несто-
панско право (БЦНСП). Позна-
вам и някои от инициаторите, 
включени са в проекта „Чудната 
градина” в Добрич. Петицията е 
реакция от факта, че и днес на 
хиляди хора с увреждания в Бъл-
гария не се позволява да участ-
ват в обществото. Не им е разре-
шено да работят, да се женят, да 
гласуват, да са свободни. Всичко 
се решава вместо тях. Това се 
нарича запрещение. „За хората, 
които живеят в институция, това 
се усеща особено силно – те ня-
мат право на избор на храна, 
на избор на облекло, на достъп 
до собствени средства, нито да 
бъдат информирани и да дават 
съгласие за лечението си. Няма 
значение дали имат мнение. Ни-
кой не ги пита!”, пишат в писмото 
си до медиите от БЦНСП. „Запре-
щението е вид социална смърт. 
То „инвалидизира” много повече 
от увреждането. Алтернативата 
му се нарича подкрепено взема-
не на решения – тоест човекът 
сам взема решенията, които го 
засягат – с подкрепа. Независи-
мо от това дали хората са „нор-
мални”, с психически проблеми 
или интелектуални затруднения, 

всички те имат сходни мечти и 
очаквания – да имат работа, да 
създадат семейство, да могат да 
правят нещата по техния начин, 
да бъдат самостоятелни”, пише 
още в текста на петицията. 

А това всичкото не се случва, 
защото подобно на проектоза-
кона за българския жестов език, 
проектозаконът за физическите 
лица и мерките за подкрепа, от-
менящ запрещението, отлежава 
неприет вече години наред (от 
2016 г.), тъй като имаше лошия 
късмет да мине само на първо 
четене преди предишното пра-
вителство да падне от власт. 
Международната общност даде 
много висока оценка на законо-
проекта и усилията на граждан-
ското общество този обещаващ 
и прогресивен нормативен акт 
да стане част от действащото за-
конодателство не спират. Това, 
което със сигурност се промени, 
е общественото разбиране и оч-
акване, че дължим нещо повече 
на хората с увреждания – не само 
грижа, а истински свят, в който да 
са равнопоставени. 

Именно затова подписах пе-
тицията. Този акт беше моят ли-
чен принос към всички хора с ув-
реждания в страната в този ден, 
който за мен не е празник, а ден, 

в който с различни инициативи и 
прояви, осъществени от самите 
нас, напомняме на хората, че ни 
има, че сме част от българския 
народ; че също като тях имаме 
своите нужди и проблеми, но се 
надяваме и вярваме във взаим-
ното разбирателство и съвмест-
ното, равнопоставено, съществу-
ване на тази земя…

Този ден, подобно на послед-
ната неделя от месец септември, 
която се отбелязва като ден на 
жестовите езици и е само вед-
нъж в годината, е знаков ден 
– защото сега най-важното е да 
обърнем погледите на обще-
ството, правителството и инсти-
туциите върху самите нас, хората 
с увреждания. Няма да можем 
да ги накараме да се поставят на 
нашето място, но поне можем 
да ги накараме да ни разберат и 
почувстват – за да имаме шанс за 
достоен и нормален живот. Пиша 
всичко това, защото за някои от 
нас в този ден, както и на 23 сеп-
тември (международният ден на 
жестовите езици), е достатъчно 
да отправят поздрава „Честит 
празник!” и да седнат с прияте-
лите си на маса, отрупана с ядене 
и пиене. И да вдигат наздравици 
за празника…  Тъжно и жалко. 

Петра Ганчева

За датата 3 декември и не само
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3 декември - международен ден на хората с увреждания
Благодарим още и за предоставената субсидия от общината за дейността на клуба, с 

които средства успяхме да организираме една незабравима двудневна екскурзия и да 
закупим техника,  необходима за подобряване на работата в клуба.

Дора Христозова, координатор 
на РО на глухите в Хасково                              

Юбиляри в РО на глухите в Хасково
Тъй като тази година поради пандемията беше невъзможно да проведем тради-

ционната си любима „Вечер на юбиляра”, ръководството на РО-Хасково поиска чрез 
вестник „ Тишина” да честити юбилеите на своите юбилярите си:  Анета Захариева на 
25 г.; Валери Грозев и Нефизе Мустафа на 30 г.; Орхание Шюкрю на 35 г.; Румен Ка-
раджов на 40 г.; Станислав Стоянов от Харманли и Татяна Христова от Момчилград 
на 45 г.;   50-годишните Митко Демирев от Димитровград и Антоанета Михайлова от 
Кърджали; на 55-годишните Ганчо и Ирина Ганчеви от Димитровград;Валентин То-
доров; Тонка Колева и Ангелина Тилкеджиева; на 60-годишните Светла Караджова, 
Стефка Ленгерова, Ганка Колева и Бинка Гигелова от Хасково; Марияна Щинарова от 
Кърджали и Тошо Димов от Харманли; на 70-годишните Яна Николова от Кърджали 
и Николина Димитрова от Хасково; 80 години на Йорданка Босашка и 85 години на 
Славчо Делчев Славов.

Отправяме своите най-добри пожелания отправяме към всички – нека да са живи и 
здрави, нека доброто, късметът и щастието да са винаги с тях!

Дора Христозова, 
координатор на РО на глухите в Хасково

В „Тих труд“ - Плевен“ - ЕООД

Празник по време на пандемия

През цялата  тази година, в която  пандемията на Ковид-19 ту ни връхлиташе, или 
малко се отдалечаваше, „Тих труд-Плевен ЕООД”  не спря и за ден своята  работа.

Колективът ни беше не само единен, но и толкова предан на нашето предприятие, 
че успя през всичките тези месеци да запази  изключително висока производителност, 
а и чудесно качество на изделията.

Ние бяхме сред първите, които по време на извънредното положение през март и 
април т. г. не се отказахме да работим. И произведохме предпазни маски от чист па-
мучен плат, които и сега се носят от служители на много организации в Плевен, а и от 
глухите хора в България.

В следващите месеци наваксахме загубеното от времето и продължихме с дейност-
та си. Днес ние в Плевен се гордеем с постигнатото през тази трудна година! Гордеем 
се, че през цялото това време работихме сплотено и  истински ползотворно.  Няма наш 
работник, който да не се чувства горд дори и със заплатата си, защото е честно израбо-
тена и достойно получена.

А днес във вестник „Тишина” искаме да съобщим, че колективът ни   отбелязва за-
служено и своите празници. Най-хубавите и най-човешките празници за хората в нашия 
колектив – рождените дни и юбилеите на колегите и приятелите – тримата ни рожде-
ници: Рени, Стефка и  Ивайло. Толкова красива беше залата, в която организирахме 
непринуденото  тържество, и толкова любов и уважение имаше тук! 

За всички ни здравето сега е най-важно. Затова, дори и когато се поздравяваме, 
винаги си пожелаваме първо „Много, много здраве!” И спазваме мерките – още при 
влизане в залата на клуба, хората си измиват ръцете с топла вода и дезинфектант. Но, 
на приятните поводи, какъвто беше този, отпуснахме душите си. Защото си бяхме само 
ние и бяхме се запазили здрави. А  приятните поводи винаги събуждат положителни 
емоции в нас,  изваждат ни за малко от ритъма на всекидневието и  така се чувстваме 
заредени с необходимата ни положителна енергия.

Нека  се радваме на малките неща, защото укрепват  психиката ни и имунната ни 
система. Вместо да се страхуваме – живеем по правилата.  Това   е нашето верую. Пазим 
себе си и другите, за да  продължи  живота и по време на пандемия. А в този ден бяхме 
наистина щастливи.

Честит рожден ден, Рени! 
Честит рожден ден, Стефче! 
Честит рожден ден, Иво!
Бъдете живи здрави!
А на всички членове на СГБ пожелаваме весели празници !

Димитрина Каракирова, управител на „Тих труд”-Плевен”  ЕООД

В Ракитово

ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ В ЧИТАЛИЩЕ „БУДИЛНИК”

На 29 октомври в читалище ” Будилник” - Ракитово се проведе тържество по слу-
чай празника. От ТО- на глухите участвахме няколко членове в програмата. Тържеството 
премина с участието на детският танцов състав и  литературна програма от читалището.

Велка Стоева, ТО на глухите -Ракитово

ПАМЕТ

100 години от рождението на Марчо Радулов
Историята на нашия съюз пази в архивите си спо-

мени за делата на много светли личности, посвети-
ли живота си на делото на глухите хора в България.

Сред тях „блести” името на Марчо Радулов.
Заслужено за него може да се каже, че е един от 

будителите на лишените от слух хора в нашата стра-
на. 

Той посвещава целия си живот за подобряване 
на материалния и духовния живот на български-
те граждани с увреден слух и оставя светла диря в 
съюзната история със своята всеотдайност и борбе-
ност за отстояване на интересите на глухите.

Заслужено ще бъде да отдадем почит на него-
вото дело!

Миряна Мошева
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От стр. 1

На събранието присъстваха 15 делегати 
от 11 младежки районни организации в Бъл-
гария, 4 членове от ръководството на Мла-
дежката организация към СГБ, двама гости, 
1 преводач. В събранието участва и предсе-
дателят на Съюза на глухите в България Ни-
колай Нинов.

Росица Караджова, председател на 
МОСГБ, откри събранието и благодари на 
всички делегати за присъствието. И даде 
думата на Николай Нинов, председател на 
СГБ, за специалното му участие в работа-
та на форума. Той поздрави делегатите за 
участието им в националното отчетно-из-
борно събрание на МОСГБ: „Радвам се да 
ви видя всички тук. Желая успешна работа 
на днешното събрание. Бъдете позитивни 
в мислите и в разговорите. И нека вашите 
решения да станат новата основа за по-до-
брото бъдеще на младежката организация 
към Съюза на глухите в България.”

Поздравления поднесоха и гостите: Тил-
ка Кайрякова, председател на Централната 
контролна комисия на СГБ, която изрази за-
доволство от инициативата на младежката 
организация да бъдат обсъдени проблемите, 
свързани с контрола на дейността. И изказа 
готовност със своите познания да помогне в 
деловата работа.

Борислав Денков, експерт в СГБ, не спести 
добрите думи за младите хора, които са си-
лата и гордостта на новото време. И изрази 

надежда изборите за нови членове на ръко-
водството да бъдат най-точни за хората, кои-
то ще водят МОСГБ напред.

Деловата работа на отчетно-изборното съ-
брание започна, разбира се, с установяване 
на правилата за протичането му. 

Първият въпрос беше относно провеж-
дане на гласуванията – явно, или тайно, съ-
образно видео връзката с приложението на 
Kahoot.

Решението беше да се гласува явно по 
всички точки от дневния ред, с изключение 
на последната – за избор на ново ръковод-
ство за 2020/2022 година. Там гласуването е 
тайно, при спазване на специфичните  изиск-
вания на Kahoot.

Промяна беше направена и в първоначал-
но обявения дневен ред, като по предложе-
ние на Ангел Зехиров от Стара Загора беше 
одобрено включването на точката „Дискусия 
за младежката контролна комисия.”

Росица Караджова, председател на МОС-
ГБ, представи доклад за най-важните ини-
циативи, включени в плана за работа през 
изминалия отчетен период. Повечето от тях 
– изпълнени блестящо, но и някои, които не 
се осъществиха поради извънредната обста-
новка.

Делегатите бяха запознати предварително 
с протокола от доклада и гласуваха с пълно 
мнозинство неговото одобрение.

Но по-нататък последва друго – всеки 
един от делегатите беше поканен да даде 
личен отчет за извършеното в неговата орга-
низация през годината. Някои споделиха за 
още изпълнени инициативи, а други смутено 
се усмихваха от екрана „Няма дейности досе-
га. Само някои банкети…” 

Работата продължи с дискусията „за” 
или „против” съществуването на младеж-
ка контролна комисия. В началото имаше 
недоумение у някои от делегатите защо  
младежката организация  да не осъществя-
ва сама контрол на изразходваните от нея 
средства? Но нещата и противоречията в 

това отношение изясни подробно и надъл-
го председателката на Централната кон-
тролна комисия на СГБ Тилка Кайрякова. 
„Първото и изначално условие за средства-
та, които има младежката организация”, 
каза тя, е одобрението на тези средства от 
Управителния съвет на СГБ и включването 
им в сборния бюджет на съюза за съответ-
ната година. Сборният бюджет на СГБ се 
утвърждава от Общото събрание на пълно-
мощниците и тогава се превръща в закон. 
МОСГБ няма статут на юридическо лице и 
не може да контролира разходите, които са 
били вече гласувани. Единственият орган, 
оторизиран да извършва проверки, е Цен-
тралната контролна комисия. А младежка-
та организация има само задължението да 
представя проектопрограма за финансира-
не и финансов план за разходите. А после 
да представи  финансов отчет или презен-
тация  как са усвоени и за какво са похар-
чени  тези разходи. Председателят на СГБ 
Николай Нинов добави също, че МОСГБ 
може да прави предложения за финансови 
средства за своите мероприятия пред СГБ, 
след което Управителният съвет ще съгла-
сува  и реши дали да ги одобри или не. А 
контролът е от ЦКК.

В края на краищата  делегатите взеха еди-
нодушно решение: Да отпадне от вътрешния 
правилник на МОСГБ съществуването на мла-
дежка контролна комисия, като се замени със 
задължението за  изготвяне на годишен фи-
нансов отчет пред националното годишно от-
четно събрание с подробности за разходите, 
които са направени при  пълна прозрачност.

Работата на събранието продължи с една 
от най-заинтригуващите  точки: предстоящи 
събития за 2021 година. Инициативите бяха 
представени от Росица Караджова в два раз-
дела. Първият – в международната дейност и 
участията на членове на МОСГБ във форуми-
те и сесиите на Европейския съюз на глухите 
младежи. Тя поясни, че все още не са уточне-
ни градовете за провеждането на юношеския 
лагер на ЕСГМ и Генералната асамблея на 
ЕСГМ. Не са фиксирани и точните параметри 
за някои сесии и образователни семинари.

Младите, с кои
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Вторият раздел беше относно плана за 
работа на МОСГБ в страната, с предвидени 
семинари и курсове за неформално обра-
зование на членовете. Делегатите катего-
рично гласуваха за провеждането на зимен 
лагер на МОСГБ през 2021 година; да има 
летен лагер през месец юни и национален 
конкурс за мис и мистър с  пролетен бял 
на СГБ и МОСГБ през месец март. Местата, 
където ще проведат, все още не са уточ-
нени. Има представени кандидатури, но  
предстоят анкети, с които ще се опреде-
лят най-подходящите. Несъмнено всички 
ще положат усилия те да бъдат запомнящи 
се. А предвид ситуацията с Ковид-19, да 
се предвидят съпътстващи събития, като 
семинари и други, според епидемичната 
обстановка. И тук възникна  предложение - 
дали по време на пролетния бал конкурсът 
за „мис” и „мистър” да не бъде заменен с 
карнавал? Защото кандидатите за „мис” и 
„мистър” стават все по-малко, организира-
нето им е скъпо, а и такива конкурси вече 
са малко демоде. Затова и участниците в 
събранието се обединиха около идеята по 
време на пролетния бал да се организира 
карнавал. Така и беше записано като реше-
ние на отчетно-изборното събрание. 

Едно последвало обсъждане между 
делегатите донесе особено положител-
но настроение и добро разположение на 
духа за всички – Росица Караджова съоб-
щи за предложението, което тя и Вилдана 
Демерджиева са направили по време на 
онлайн участието им в провеждането на 
Генералната асамблея на ЕСГМ през сеп-
тември тази година и то е -  Генералната 
асамблея на ЕСГМ през 2022 година, да се 
проведе през април/май в град Пловдив, в 
България. Всички делегати го приеха като 
гордост, че ще сме домакини на този фо-
рум на младите глухи хора от Европа. С не 
по-малко грижа и любов делегатите утвър-
диха и още едно решение - приемането и 
включването в общата работа на ЕСГМ на 
организацията на сляпо-глухите младежи в 
България с техни инициативи през следва-
щата година.

Една от най- обсъжданите точки в днев-
ния ред бяха предложенията за промя-
на на някои от текстовете във вътрешния 
правилник на МОСГБ. Делегатите бяха за-
познати предварително с предложените 
текстови и буквени промени в някои от 
точките на правилника и ги приеха. Сред 
най-важните са: 

- да се замени абревиатурата МРОГ, като 
се използва  РМО; 

- да се въведе нов раздел от вътрешния 
правилник на МОСГБ, озаглавен” „Органи 
за управление”; 

- да се добави нова точка: „Мандатност 
на членовете на ръководството на МОСГБ и 
РМС”, като предложението е мандатността 
да бъде 4 години, вместо 2 г. 

Това обясни на участниците председате-
лят на СГБ г-н Николай Нинов: „Мандатност-
та на ръководството на МОСГБ трябва да е 4 
години, както е в СГБ, за да бъдат синхронни 
решенията и отговорностите по изпълнение-
то им. При вас, поради някои стари решения, 
които сега искаме да променим,  проблем 
може да е навършването на възраст от 35 
години. Така, че когато някой кандидатства 
за определена позиция, или пост, трябва не 
само той, но и вие да се съобразите с изис-
кването той да има право да участва в упра-
влението, без да е надхвърлил 35 години. 
Ако ги навърши, ще трябва да има нов из-
бор. Така е и в Европа, а и по света е така. На 
това събрание, обаче, новото ръководство на 
МОСГБ ще бъде избрано за 2 години, за да 
се изравни с изборите и на ръководството на 
СГБ, които ще са през 2022 година. А във въ-
трешния правилник на МОСГБ ще трябва да 
бъде записано, че след 2022 година влиза в 
сила мандатност от 4 години.” След като де-
легатите гласуваха и одобриха напълно това 
предложение, последва най-важният мо-
мент - избор на ново ръководство. 

Всеки от номинираните за заемане на 
длъжност в ръководството, представи себе 
си и работата, която е свършил досега. Ня-
кои си направиха отвод. Гласуването пре-

мина тайно, като всички спазиха техниче-
ските обяснения - стъпка по стъпка, дадени 
от Василен Грозев.

Накрая новото 
ръководство на МОСГБ беше 

избрано в състав:
Председател - 

Росица Караджова

Заместник-председател -  
Теодор Стефанов 

Секретар -
Алекс Йорданов

Отговорник за спорт и туризъм - 
Вилдана Демерджиева

 
Отговорник за медия и комуникации - 

Василен Грозев

Изборът на Росица Караджова за предсе-
дател на МОСГБ е напълно достоен, още по-
вече, че през месец септември т. г. по време 
на Генералната асамблея на ЕСГМ, тя беше 
избрана и в ръководството на Европейския 
съюз на глухите младежи.

Поздравления за работата си делегатите 
получиха  първо от Борислав Денков: „Мно-
го високо качествена работа сте направили в 
националното отчетно-изборно събрание в 
онлайн ZOOM с изказване мнения и въпроси, 
браво на вас! Не е същото като преди време 
в нашето поколение. Сега сте много развити. 
Много се радвам за новото ръководство!” 

Последната дума, разбира се, беше 
на председателя на СГБ Николай Нинов: 
„Много се радвам на вас и на всички мла-
ди хора! Честито на новото ръководство. 
Пожелавам ви нови успехи; да сте позитив-
ни, да продължавате напред, да работим 
заедно! Ще имате много работа. Вярвам 
във вас! Благодаря ви!”

Росица Караджова

то се гордеем
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И ДОЙДЕ ДЕКЕМВРИ…

Декември е уют. Кори от портокали. Пукащи дърва. Запалени све-
щи. Червено вино. Понякога розе. Тихо пиано. Вълнен шал и дебели 
чорапи. Първи сняг. 

Декември е грижа. Внимание и мисъл към най-любимите ти хора. 
Подаръци. Изненади. Срещи. Топло мляко с канела. Писма, картички. 
Очакване. 

Декември е искри и фойерверки. Блясък по улиците, в очите. Свет-
лини.

Декември е (равно на) сметки. Разплащаме се с 365 дни случва-
ния и пропускания. Всичко онова, което сме можели да бъдем, а не 
сме. Всяка неизказана дума и закъснял жест. Онзи телефонен разго-
вор, който пропуснахме. Пътуването, което не направихме. Работата, 
която не приехме. Думите, които не казахме... 

Декември е обещания. Наравно стари и нови. Да бъдем по-добри. 
По-щедри. По-благодарни. Да мечтаем повече.

Декември е поглед навътре. Носталгия по детството. По това как-
ви бяхме, какво търсихме, в какво вярвахме. По приказки с щастливи 
начала, не с край. По онова утре, което все търсим и все не стигаме. 

Декември е всичко в едно. Най-студеният и най-топлият месец. 
Най-пълният с хора и най-самотният. Едновременно край и ново на-
чало. Прошка. 

Декември идва и си отива като сън. Всяка година се питаш: Кога 
пак стана декември?!?...

Мария Василева

РАВНОСМЕТКА

Най-използваната и най-ухажваната дума през декември е „равносметка”.
Но... 
Равносметка на какво?
На емоции?
На куп случили се неща?
На способността да преодоляваш умората?
На безшумно изнизващите се познанства?
На трупащия се опит, който някак си нагарча?
На дните, в които си разплаквала душата си?
На моментите, в които ти се иска да се прибереш в себе си, без да 
обясняваш?
На миговете, в които присъствието ти е било единственият светъл лъч в 
деня на непознат?
В разходките без посока, в които търсиш и не намираш това, което 
търсиш?
В нощите, в които не заспиваш от мисли?
В началото на утрините, в които ти се иска да се обърнеш на другата 
страна, само за още пет минути?
На недоизпитите кафета с прочетени късметчета?
На стъпките ти, които отекват незнайно в чий спомен?
На постигнатото?
На резултатите от една безумна всекидневна битка, която водиш, за да 
докажеш, че добротата все още свети?
На взетото „Довиждане!”, което понякога е „Сбогом!”?
На прегръдките, които рядко си позволяваш, заради белезите по гърба 
си?
На прочетеното, казаното, наученото?
На видяното?
На пламъка от свещта, която ти връща спокойствието?
На съкровеното, което доверяваш през сълзи и пак през сълзи искаш да 
си върнеш?
На все по-оредяващата редица от близки хора?
На прошките – на другите и на себе си?
На петте минути време, които си посветила някому, без да му мислиш?
На силите, които влагаш, за да превърнеш нечие безсмислие в твой 
смисъл?
На думите (по)желание: „Никога не губи светлината в себе си”?
РАВНОСМЕТКАТА ВСЪЩНОСТ Е ВЯРА...

От социалната мрежа Фейсбук

Доброто ражда добро

Най-омайният и най-красивият празник!
Нека е щастлива за всички нас. 

И нека с магията в Коледната вечер да забравим несгодите, които преживяхме. 
Да грейнат усмивките ни и да бъдем пак заедно!

Заедно - в доброто, което толкова много заслужаваме!

ИДВА СВЕТЛАТА КОЛЕДА

Коледа иде, а както се знае – по Коледа стават чудеса… Тези вълшебства 
наистина се случват – не без участието на десетки, стотици хора с добри, 
отзивчиви и съпричастни сърца. 

Именно тези хора помогнали на едно семейство от Врачанския край, кое-
то престанало да си купува хляб и си месело вкъщи, за да спестява пари за 
онлайн обучението на двете деца – едното на 11, а другото на 8 години. Де-
цата пишели домашните си на стар мобилен телефон. Историята им трогна-
ла мнозина и за броени дни десетки хора изпратили, каквото могат на се-
мейството, което е поставило учението над всичко друго. Сред тях били и две 
зрителки на NOVA ТВ – Фелиз Василева и г-жа Милецова, които се свързали 
с екипа на телевизията с молба да предоставят устройствата на нуждаещи се 
деца. Румяна Попова, кореспондент на телевизията, занесла таблетите.

„Почувствахме се уникално щастливи. Това, което си помислихме, е, че 
има добри хора. Бяхме останали с чувството, че такива хора не съществуват. 
Сега знаем, че ги има и им благодарим!” споделя майката Венцислава. И 
допълва, че всеки ден получава обаждания от зрители на NOVA, с желание 
да помогнат на семейството. Жестът на хората ги накарал да се почувстват 
щастливи от това, че са били разбрани и подкрепени. Венцислава получава 
обаждания буквално от цялата страна. На място пристигали и хора, които 
лично са занесли храна и подаръци на децата.

Семейството е получило няколко устройства. Тъй като на децата са не-
обходими само две, семейството е решило да продължи доброто дело: 
„Искам да ги подарим на деца, които нямат възможност да учат, както ня-
маха нашите. Знаем какво е да не можеш да учиш, а да имаш желание. 
Знам, че има и по-зле от нас. Трябва да се учат абсолютно всички деца!” 
казва Венцислава.

В област Враца достъп до онлайн обучение имат 91 % от учащите се, 
сочат официалните данни. От над 16 500 ученици, малко над хиляда 
нямат възможност за учене онлайн. Какво коства обаче този тип обуче-
ние на родителите в пословично бедния Северозапад и значи ли бед-
ността липса на желание за учене? Венцислава има три деца. Малкото 
много мечтаело да тръгне на детска градина, но така и не се случило, 
заради коронавируса. Двете по-големи момчета в семейството пък са 
добри ученици, но обучението им онлайн е много трудно по независе-
щи от тях и родителите им причини. „И двамата учат на телефон, който 
не е в много добро състояние. Счупен е. Обаче го използваме времен-
но, защото той не е и наш, честно казано. Той е на моя приятелка. Тя 
ми го отстъпи, за да могат те двамата да учат. Днес се налага Ники да 
учи на телефона. Утре се налага Преслав да учи на телефона”, разказва 
Венцислава. Страда повече по-малкият син, защото по-големият винаги 
има повече задачи. Сутрин трябва да е в часовете, а следобед – на зани-
малня. „Цял ден се налага той да е пред телефона или таблета. В случая 
пред нашия телефон, който имаме. А пък за Преслав госпожата ми се 
обажда и ми казва: „Вени, това и това Преслав трябва да напише или да 
научи, и на следващия ден предоставяме домашното. Редуват се, за да 
може да не губят материала. А пък когато нямам възможност да взема 
ваучер, госпожите, класните и другите учители по другите предмети ни 
се обаждат и ни дават информация за какво трябва да се учи”, допълва 
разказа си тя. Ваучерите обикновено свършват за 1 ден, а най-евтини-
ят от тях струва 10 лева. Момчетата разбират това и също търсят вари-
анти: „Звънкам на госпожата и тя ми казва домашното, каквото трябва 
да пиша”, казва 11-годишният Ники. „Много е тежко. Аз се старая те да 
имат облекло – най-важното.  Да, има хора, които живеят в лукс. Ние не 
живеем в лукс, но важното е, че имат ток, имат вода, имат най-важно-
то – храната”, добавя Венцислава. Това, което тя получава месечно, са 
440 лева детски надбавки за трите деца. С тях трябва да плати храната, 
облеклото, сметките. Таткото не успял да си намери работа и затова си 
направил малко стадо от 10 овце. Отглеждат още животни и птици, за 
да се прехранват. Хляб не са купували отдавна. По-евтино им е да го 
омесят вкъщи и да го опекат в печката на дърва. Така спестяват за пове-
че ваучери за чуждия телефон, за да могат да учат децата. Истинският 
интернет за тях е само далечна мечта. „На този етап аз не мога да си го 
позволя. Първото е, защото той често ходи на София. Той е с епилепсия 
и се налага да пие 2 вида лекарства. Аз там трябва да си плащам. Нямам 
възможност. И се налага да вкарвам често ваучери заради тях, за да мо-
гат да учат. Искам децата ми да учат! Не искам да са неграмотни. Искам 
утре като излязат от този дом, да бъдат образовани, да имат възпитание 
и хората да кажат: „Ето, на Вени децата са завършили училище”, както 
аз съм завършила”, споделя майката. Тя иска да спести на момчетата си 
трудностите, които бедността поставяла и пред нея, докато учела във 
Враца. „Аз съм завършила 12 клас с мъка. Налагало ми се е да ходя пеша 
до ученическия комплекс много пъти - в сняг, в дъжд… И не искам моите 
деца да са така. Искам децата ми да учат! Искам децата ми да имат теле-
фон или таблет с интернет, за да могат да учат. Аз не искам децата ми да 
станат неграмотни. Не искам да ги сочат с пръст и да казват: „Ето, виж – 
това дете е неграмотно. не знае името да си напише”, завършва тя. Обе-
щала си е да им помага да учат, дори когато това изглежда невъзможно, 
защото смята, че заслужават. Всеки от тях има своето предпочитание 
към предметите. Ники е по-артистичният. Играе в местния самодеен 
състав и даже има грамота. Иска да се занимава с литература. Преслав 
пък харесва повече точните науки и мечтае да стане математик… Затова, 
въпреки кризата, която създаде коронавируса, семейството няма да се 
предаде пред него и пред толкова типичната за Северозапада бедност.

Снимките са стопкадри от НОВА ТВ
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В навечерието сме на най-светлите 
рождествени празници – Коледа и 

Нова година.
Ръководството на районната 

организация на глухите в Хасково 
пожелава на всички наши членове 

и приятели да бъдат много 
здрави, щастливи и благословени! 

Нека знаем, че ние сме много 
силни, като природата, защото сме 
идентични с нея! Само трябва да 
премахнем от сърцето си всяка 

нечистотия и всяка гордост. И не трябва да се отчайваме, 
защото въпреки многото мъка, нещастия и страдания в 

нашия свят, има нещо, което е много хубаво и то стои над 
всичко друго - и това е любовта между хората.

Весели и щастливи празници!

Доброто ражда добро

Най-омайният и най-красивият празник!
Нека е щастлива за всички нас. 

И нека с магията в Коледната вечер да забравим несгодите, които преживяхме. 
Да грейнат усмивките ни и да бъдем пак заедно!

Заедно - в доброто, което толкова много заслужаваме!

Честити празници!

Скъпи приятели и колеги,
 Понеже не можем да се срещнем 
на живо заради пандемията, ви 
изпращам своите поздрави и чрез 
вестник „Тишина”.
 Приемете най-добрите ми поже-
лания за 3 декември – Междуна-
родният ден на хората с уврежда-
ния!  И нека всички заедно да се 
преборим с трудностите в живота.
  Желая на всички да не се преда-
ваме и колкото и да ни е трудно – да гледаме в бъдещето.
Бъдете радостни и щастливи и в новата 2021 година!

Ваш: Петър Тричков, председател 
на РО на глухите в Дупница

Поздрав

Идват новите ни дни през 
новата 2021 година

2020 година беше различна и 
странна година – за нас, за теб, за 

всички ни! Много неща направихме  
по различен начин от очакваното.

 Но днес пожелаваме  на  всеки 
един  лично -  просто продължавай 

да броиш звезди, ако навън е 
тъмно; търси дъги, ако вали! Не 

давай на негативните неща шанс да 
контролират живота ти, поеми контрол върху това как обичаш 

да виждаш себе си!   
 Нека всеки бъде позитивен и здрав през следващата година! 

Нека  всеки да има невероятни празници! 
Весела Коледа и  честита, прекрасна, нова 2021 година! 

От ръководството на младежката организация 
към Съюза на глухите в България

Само няколко дни, преди да преминат на 
дистанционно обучение, учениците от училището за 

деца с увреден слух в София под ръководството на г-жа 
Елена Илиева направиха прекрасни коледни картички. 
Нека са здрави и те, и тяхната ръководителка! Весело 

прекарване на новата година на всички!
СУУУС-София

Честитки за Коледа

ИДВА СВЕТЛАТА КОЛЕДА

В област Враца достъп до онлайн обучение имат 91 % от учащите се, 
сочат официалните данни. От над 16 500 ученици, малко над хиляда 
нямат възможност за учене онлайн. Какво коства обаче този тип обуче-
ние на родителите в пословично бедния Северозапад и значи ли бед-
ността липса на желание за учене? Венцислава има три деца. Малкото 
много мечтаело да тръгне на детска градина, но така и не се случило, 
заради коронавируса. Двете по-големи момчета в семейството пък са 
добри ученици, но обучението им онлайн е много трудно по независе-
щи от тях и родителите им причини. „И двамата учат на телефон, който 
не е в много добро състояние. Счупен е. Обаче го използваме времен-
но, защото той не е и наш, честно казано. Той е на моя приятелка. Тя 
ми го отстъпи, за да могат те двамата да учат. Днес се налага Ники да 
учи на телефона. Утре се налага Преслав да учи на телефона”, разказва 
Венцислава. Страда повече по-малкият син, защото по-големият винаги 
има повече задачи. Сутрин трябва да е в часовете, а следобед – на зани-
малня. „Цял ден се налага той да е пред телефона или таблета. В случая 
пред нашия телефон, който имаме. А пък за Преслав госпожата ми се 
обажда и ми казва: „Вени, това и това Преслав трябва да напише или да 
научи, и на следващия ден предоставяме домашното. Редуват се, за да 
може да не губят материала. А пък когато нямам възможност да взема 
ваучер, госпожите, класните и другите учители по другите предмети ни 
се обаждат и ни дават информация за какво трябва да се учи”, допълва 
разказа си тя. Ваучерите обикновено свършват за 1 ден, а най-евтини-
ят от тях струва 10 лева. Момчетата разбират това и също търсят вари-
анти: „Звънкам на госпожата и тя ми казва домашното, каквото трябва 
да пиша”, казва 11-годишният Ники. „Много е тежко. Аз се старая те да 
имат облекло – най-важното.  Да, има хора, които живеят в лукс. Ние не 
живеем в лукс, но важното е, че имат ток, имат вода, имат най-важно-
то – храната”, добавя Венцислава. Това, което тя получава месечно, са 
440 лева детски надбавки за трите деца. С тях трябва да плати храната, 
облеклото, сметките. Таткото не успял да си намери работа и затова си 
направил малко стадо от 10 овце. Отглеждат още животни и птици, за 
да се прехранват. Хляб не са купували отдавна. По-евтино им е да го 
омесят вкъщи и да го опекат в печката на дърва. Така спестяват за пове-
че ваучери за чуждия телефон, за да могат да учат децата. Истинският 
интернет за тях е само далечна мечта. „На този етап аз не мога да си го 
позволя. Първото е, защото той често ходи на София. Той е с епилепсия 
и се налага да пие 2 вида лекарства. Аз там трябва да си плащам. Нямам 
възможност. И се налага да вкарвам често ваучери заради тях, за да мо-
гат да учат. Искам децата ми да учат! Не искам да са неграмотни. Искам 
утре като излязат от този дом, да бъдат образовани, да имат възпитание 
и хората да кажат: „Ето, на Вени децата са завършили училище”, както 
аз съм завършила”, споделя майката. Тя иска да спести на момчетата си 
трудностите, които бедността поставяла и пред нея, докато учела във 
Враца. „Аз съм завършила 12 клас с мъка. Налагало ми се е да ходя пеша 
до ученическия комплекс много пъти - в сняг, в дъжд… И не искам моите 
деца да са така. Искам децата ми да учат! Искам децата ми да имат теле-
фон или таблет с интернет, за да могат да учат. Аз не искам децата ми да 
станат неграмотни. Не искам да ги сочат с пръст и да казват: „Ето, виж – 
това дете е неграмотно. не знае името да си напише”, завършва тя. Обе-
щала си е да им помага да учат, дори когато това изглежда невъзможно, 
защото смята, че заслужават. Всеки от тях има своето предпочитание 
към предметите. Ники е по-артистичният. Играе в местния самодеен 
състав и даже има грамота. Иска да се занимава с литература. Преслав 
пък харесва повече точните науки и мечтае да стане математик… Затова, 
въпреки кризата, която създаде коронавируса, семейството няма да се 
предаде пред него и пред толкова типичната за Северозапада бедност.

Снимките са стопкадри от НОВА ТВ

И още добро в навечерието на Коледа

За 5-а поредна година феновете от Old Capital Boys помагат с продукти 
от първа необходимост на нуждаещите се. Част от храните за кампанията 
„Синя Коледа” са дарени, а другите са закупени с пари, които също са пре-
доставени от фенове на „Левски“ от страната и чужбина. 

„Преди няколко дни вече подпомогнахме едно семейство от В. Търново, 
с месечен доход от 172 лв.”, съобщава Калин Станчев, председател на фен-
клуба на „Левски” във Велико Търново. „Миналия декември инициативата 
се проведе в селата Ветринци, Пчелище, Церова кория и Драгижево. Зане-
сохме им хранителни продукти и 100 лв. За пореден път ще се опитаме да 
помогнем на възрастни и самотни хора в трудно социално положение, кои-
то нямат възможност да посрещнат предстоящите празници. Благодарение 
на десетки левскари и наши съмишленици, близо над 80 домакинства и 
самотно живеещи ще получат помощ от хранителни продукти. Кметовете 
на населените места ни съдействат, като ни свързват с тях, тъй като те най-
добре знаят кои наистина имат нужда от тази помощ”, допълва Калин. 

Набирането на средствата ще продължи до 15 декември, а пакетите ще 
се раздават в навечерието на Коледа. Всеки, който има желание да се от-
зове и помогне, може да се свърже с момчетата от организацията. Освен 
хранителни продукти, през изминалите кампании момчетата даряваха и 
домакинска техника, а също така организират гостуващи безплатни теа-
трални постановки. Калин Станчев съобщи, че паричните средства, които 
остават след разпределяне на даренията, се предоставят благотворително 
за кампаниите на „Левски фемили”, които помагат на деца и възрастни с 
различни заболявания. „Хубавото в инициативата „Синята Коледа” е, че тя 
обединява добрите хора, независимо от различията между тях. Целта ни е 
да бъдем полезни за обществото, да имаме гражданска позиция и да спаз-
ваме идеалите на нашия патрон Васил Левски”, казва Станчев.

Снимки Калин Венков
Публикацията подготви Петра Ганчева по данни

в онлайн медиите
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Скъпи читатели,
в скоро време ще станем свидетели на един уникален за 

всички нас, глухите хора, момент – приемането на второ чете-
не на Закона за българския жестов език. Както вече знаете от 
редовните публикации във вестник „Тишина” – изминаха дъл-
ги години на упорита и настойчива борба този закон да стане 
реалност. И сега, когато сме на финалната права, една мла-
да, нахъсана жена с изключителен професионализъм подаде 
ръка на организациите на и за хора с увреден слух. Това е д-р 
Симона Велева. 

По думите на Николай Нинов, председател на Съюза на 
глухите в България, „Д-р Велева адски много ни помогна за 
всичко – тя ни консултираше, разписваше становищата според 
общите виждания на и за организациите на глухите; участва-
ше в целия процес на работните групи в МОН; в обществените 
консултации; при внасянето на проекта и най-вече – при лоби-
рането пред депутатите на Закона за българския жестов език. 
Благодарение на това се прие философията и идеята да има та-
къв закон, и успешно минахме първо четене! За нас това беше 
важна крачка за 2020 година, а приемането на закона е въпрос 
на време да се случи през следващата година, искрено вярвам 
в това!”

Коя е Симона Велева?
Най-точните думи, които я определят като личност са ней-

ните собствени думи, казани в едно интервю пред Българското 
национално радио: „Трябва да знаем, че ако искаме да съхра-
ним нашите права и нашата свобода, трябва да ги отстояваме 
не само по отношение на нас самите”.

Симона Велева е юрист, който работи в сферата на конститу-
ционното, административното и в частност – медийното право. 
Завършила е право в Софийския университет „Свети Климент 
Охридски”, като дисертацията й е била посветена на правото на 
изразяване на мнение, а днес е доктор по конституционно пра-
во, експерт по медийно и дигитално право и права на човека.

Симона Велева е един от младите и будни хора на България, 

които се стремят към това да запазят ценностите ни и да ни раз-
вият в различни области. Заедно с екип от млади хора създават 
проекта „Праводач”, който има за цел да повиши гражданското 
образование на учениците. Създават и интерактивна игра със 
същото име, която по забавен начин представя как работи дър-
жавата.

Понастоящем води редовни семинарни занятия по консти-
туционно право в Софийския университет; под нейна редакция 
са излезли американската, италианската и испанската конститу-
ции. Има редица публикации, свързани със защитата на журна-
листическите източници, търговските съобщения, етичното от-
разяване на деца в медиите. Консултирала е и различни непра-
вителствени организации, като Асоциацията на европейските 

журналисти – България, КНСБ и др.; автор е на книгата „Свобода 
на словото”, която е един вид подробно изследване на свобода-
та на словото като една от ценностите на конституционализма 
и съдържа прецизен и обемен анализ на свободата на словото; 
изследвани са както философските й измерения, така и разви-
тието й още от античността, закрепването й в първите харти и 
конституции, а също и нейното историческо и правно развитие. 
В книгата са представени и трите най-важни комуникационни 
права – правото на изразяване на мнение, правото на свобо-
да на печата и правото на достъп до информация. В анализа са 
включени над 140 решения на Европейския съд по правата на 
човека, решения на съда на ЕС, а също и решения на хърват-
ското, италианското, австрийското и немското конституционни 
съдилища, и на френския конституционен съвет, заедно с 21 ре-
шения на българския конституционен съд и на българския съд.

„Свободата на словото има много ясно определено съдър-
жание и е изключително важна. Тя обаче има и изключително 
точно определени граници – това са онези ценности, които се 
конкурират с ценността свобода на словото. На първо място 
това е репутацията, доброто име, независимостта, неприкосно-
веността на съдебната власт и авторитета на съдебната власт, 
това е народното здраве, националната сигурност. Тоест, имаме 
много ясни критерии кога е прекрачена свободата на словото”, 
коментира съдържанието на книгата си Велева.

По отношение на законодателството в България д-р Си-
мона Велева откроява като основен проблем достъпа до об-
ществена информация – проблем, който е от изключителна 
важност и за нас, глухите хора. Гордеем се, че именно тя е пре-
гърнала и приела като своя каузата ни за да го има Закона за 
българския жестов език! 

Поздравяваме я най-сърдечно по повод коледните и ново-
годишните празници, като й пожелаваме да е здрава, все така 
успешна, заредена с енергия и хъс в отстояването на основни-
те права и свободи на хората.

Петра Ганчева

Една силна личност – наша съмишленица

*На 10 декември, Международен 
ден за правата на човека, беше из-
лъчена онлайн церемония по повод 
връчването на традиционните на-
гради „Човек на годината” на Бъл-
гарския хелзинкски комитет (БХК). 

 *Общо десет награди за лично-
сти и организации със съществен 
принос и активност в защитата на 
правата на човека, животните и 
опазването на околната среда бяха 
раздадени виртуално, като голя-
мата награда „Човек на годината” 
2020 е за работещите и добровол-
ците в отделенията за пациенти с 
COVID-19. 

 *Призът „Застъпник на година-
та” беше връчен на Иван Бургов съз-
дател на организацията „Взаимно”, 
на чийто сайт се публикува значима 
информация във видео формат в 
полза за глухата общност в Бълга-
рия. Тази есен парламентът одобри 
на първо четене проектозакона за 
българския жестов език и в този 
голям пробив за правата на глухи-
те хора в България базова роля има 
именно Иван Бургов. 

На 10 декември, Международен 
ден за правата на човека беше из-
лъчена онлайн церемония по повод 
връчването на традиционните награ-
ди „Човек на годината” на Българския 
хелзинкски комитет (БХК). Общо десет 
награди за личности и организации 
със съществен принос и активност в 
защитата на правата на човека, живот-
ните и опазването на околната среда 
бяха раздадени виртуално, като го-
лямата награда „Човек на годината” 
2020 е за работещите и доброволците 
в отделенията за пациенти с COVID-19. 
Плакети и поименни грамоти получи-
ха анестезиолозите д-р Ая Таха и д-р 
Сезен Хабилов, както и доброволката 
Тихомира Методиева, които бяха сред 
поименно номинираните в тазгодиш-
ната кампания.

Сред аргументите на журито при 
определяне носителите на Голямата 
награда е фактът, че по време на пър-
вата и втората вълна на пандемията 
те по свое желание влязоха в отделе-
нията с COVID-19 пациенти. Въпреки 
недостатъчната научна информация 
и високия риск за собственото им 
здраве и благополучие, работещите и 
доброволците в отделенията за паци-
енти с COVID-19 не се поколебаха да 

се изправят срещу непознатия вирус, 
който изненада целия свят през тази 
година, промени завинаги начина, по 
който живеем, и постави на изпитание 
изконни човешки ценности. В този 
контекст човечността и саможертва-
та на работещите и доброволците на 
първа линия трябва да бъдат оценени. 

Наред с голямата награда журито 
определи и две равностойни подглас-
ни награди, както и седем специални 
награди. 

Националната гражданска ини-
циатива „ЗА истинска детска болни-
ца” получи подгласна награда заради 
кампанията за построяване на истин-
ска, модерна, високотехнологична 
национална болница за деца. Каузата 
набира силна подкрепа след като ста-
на ясно как здравното министерство 
защитава поръчка с много неизвестни. 
Инициативата на гражданите е опит за 
коректив на държавната политика за 
появата на детска болница. 

Втората подгласна награда беше 
за Руси Милев, Димитър Димитров, 
Васил Василев и Мария Колева, зара-
ди смелостта им да се изправят срещу 
хомофобията и агресията в родните си 
градове и да защитят равноправието. 
Акциите им са отговор на организира-
ни предварително и случили се на 27 
септември 2020 г. в Пловдив нападе-
ния над хора, които приличат на не-хе-
теросексуални или транс хора. 

Специален приз „Постоянство и 
храброст” беше присъден на Юлия Ге-
оргиева от „Център за хуманни поли-
тики” за управлението и поддръжката 
изцяло с дарителски средства на един-
ствения в София център за подкрепа 
на хора със зависимости „Розовата 
къща”. В него хора със зависимости, 
останали без дом, получават достъп 
до компетентна консултация със спе-
циалист, топла храна, хигиенна грижа. 

Освен помощта на десетки добровол-
ци, Юлия успява да ангажира дарите-
ли, и да събере близо 60 000 лв., за да 
оцелее „Розовата къща”.

Специален приз „Гражданска доб-
лест” беше връчен на проф. Асена Сер-
безова, председател на Българския 
фармацевтичен съюз. През април тя 
информира обществото за вероятност 
от предстоящ недостиг на лекарства и 
апелира да не се презапасяваме. След 
броени часове срещу нея беше пов-
дигнато обвинение от прокуратурата 
за подаване на заблуждаващи знаци 
за тревога. Предявяването на такова 
обвинение за интервюта е прецедент. 
Във всичките си медийни изяви проф. 
Сербезова отстоява свободата на сло-
вото и върховенството на закона, като 
защитава тезата, че обществото има 
право да бъде информирано.

„Журналист на годината” стана 
Мария Цънцарова. Нейната работа 
през последната година върна на мно-
зина надеждата, че независимата бъл-
гарска журналистика все още е жива. 
Мария е номинирана за професио-
нално и обективно водените интер-
вюта по време на протестите срещу 
управляващото мнозинство на ГЕРБ 
и главния прокурор Иван Гешев това 
лято. Тези материали за нестихващите 
протести припомниха на българската 
аудитория какво трябва да прави пи-
тащият журналист.

За „Активист на годината” беше 
обявена Данита Заричинова от „За 
земята”. Данита е активист за опазва-
не на околната среда от повече от пет 
години. През 2020 г. тя допринася за 
успеха в битката за по-чиста и здраво-
словна среда в София, не спира да раз-
яснява публично и да се бори активно 
за преустановяване на зачестилите 
вредни и често нерегламентирани 
практики на горене на отпадъци във 
въглищните централи в страната, как-
то и за драстично ограничаване вноса 
на отпадъци в България.

Призът „Застъпник на годината” 
беше връчен на Иван Бургов създа-
тел на организацията „Взаимно”, на 
чийто сайт се публикува значима ин-
формация във видео формат в полза 
за глухата общност в България. Гласът 
на глухите хора в България се бори за 
регламентирането на жестовия език 
– глухите българи са в силно неравно-
стойно положение поради липса на 
адекватни политики, свързани с при-

общаването им в обществото им чрез 
жестов език. Тази есен парламентът 
одобри на първо четене проектоза-
кона за българския жестов език и в 
този голям пробив за правата на глу-
хите хора в България базова роля има 
именно Иван Бургов. 

За „Вдъхновение на годината” 
през 2020 г. беше обявена Яна Рупе-
ва, – учредител и директор на фонда-
ция „Проект Северозапад”, която под-
крепя възрастните и самотни хора в 
Северозападна България. За хората от 
селата в най-бедния за Европейския 
съюз район борбата за оцеляване е 
всекидневие. Целта на фондацията 
на Яна Рупева е да развие устойчиви 
услуги и подкрепа за старите хора и 
паралелно с това да развие местен 
капацитет. Мисията на фондацията 
е хората от Северозапада да живеят 
достойно, възрастните да имат своята 
независимост, а младите – възмож-
ности за развитие. Фондацията откри 
патронажна кухня в село Лютиброд, 
която осигурява топла храна на въз-
растни хора в региона. Създава и тру-
дотерапевтична работилница за мла-
дежи с интелектуални затруднения.

Силвия Стойчева получи специа-
лен приз „И сам воинът е воин”. Сил-
вия спасява изоставени и бездомни 
животни, лекува ги, и се грижи да им 
намери нов дом в България или чуж-
бина. През 2020 г. кризата, предизви-
кана от пандемията от коронавирус, 
става причина за ръст в броя на изо-
ставените животни, намаляване на 
даренията и загуба на достъпа до оси-
новители на животни в чужбина. Въ-
преки това Силвия продължава своята 

дейност и подпомага живите съще-
ства, за които не се сещаме, когато ние 
самите изпаднем в беда.

Тази година постъпилите и до-
пуснати номинации бяха разгледани 
от журито в състав: Красимир Кънев, 
председател на БХК; Красимира Ве-
личкова, директор на Български да-
рителски форум; адвокат Александър 
Кашъмов, ръководител на правния 
екип на Програма „Достъп до инфор-
мация”; Явор Гечев, дългогодишен 
активист за защита на животните и 
основател на сайта bezdom.info; Аде-
лина Банакиева — член на Национал-
на гражданска инициатива „Система-
та ни убива всички”, журналистките 
Паулина Паунова, Генка Шикерова 
и Силвия Великова, които получиха 
Голямата награда на БХК „Човек на 
годината 2019”; Бояна Петкова — ос-
нователка на „Макове за Мери”; Ма-
рияна Кацарова, журналист и право-
защитник; Петко Петков, съдия; Яна 
Бюрер Тавание, член на управителния 
съвет на БХК. Журито разгледа над 50 
номинации. Те бяха подбрани според 
предварително обявените критерии 
за допустимост на номинации сред 
по-голям брой издигнати личности и 
организации.

Цялата церемония, излъчена он-
лайн с жестов превод можете да види-
те на този линк във фейсбук:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / C h o v e k N a G o d i n a t a / v i d -
eos/1321063411563663

Публикацията подготви Петра 
Ганчева от онлайн раздела с новини 

на сайта на БХК

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Иван Бургов – с приза „Застъпник на годината” на БХК
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В специално обръщение, 
разпространено по имейл до 
всички медии, Европейският 
икономически и социален 
комитет (ЕИСК) призовава 
Европейския парламент (ЕП), 
Съвета на ЕС и държавите 
членки спешно да променят 
Акта от 1976 г. за избиране на 
членове на Европейския пар-
ламент, така че да се гаранти-
ра, че всички граждани на ЕС 
с увреждания разполагат с ис-
тинско право на глас по време 
на изборите за ЕП през 2024 г. 

ЕИСК счита, че е недопус-
тимо и противоречащо на 
основните ценности на ЕС 
поради правни и технически 
пречки в цяла Европа нито 
една страна в ЕС да не може 
да гарантира, че изборите за 
напълно достъпни за всички.

В становището си ЕИСК 
заявява, че отправя искане в 
текста на акта да бъдат изя-
снени принципите на всеоб-
що избирателно право, тайно 
гласуване и пряко участие.

Това ще сложи край на дис-
криминацията срещу гласо-
подавателите с увреждания, 
свързана с действащите пра-
вила или разпоредби в отдел-
ните държави членки, които 
значително се различават. По 
този начин ще бъдат премах-

нати и настоящите правни и 
технически пречки, които ли-
шават милиони хора от техни-
те избирателни права.

„ЕИСК счита, че подобна 
дискриминация е неприем-
лива и противоречи на основ-
ните ценности на ЕС, на До-
говора и на важни междуна-
родни правни и политически 
актове”, заяви докладчикът по 
становището Кшищоф Патер. 
Становището беше прието на 
последната пленарна сесия 
на ЕИСК, по време на която 
въпросите, свързани с правата 
на хората с увреждания бяха 
изведени на преден план в 
дискусиите, за да се отбележи 
Международният ден на хора-
та с увреждания през 2020 г., 
честван в световен мащаб на 
3 декември. „В становището 
става дума преди всичко за 
човешкото достойнство. Това, 
което искаме, е свързано с 
принципа за равни права за 
всички. Как е възможно в 21 
век милиони граждани на ЕС 
с увреждания да не могат да 
упражняват правото си глас 
и вземащите решения да не 
правят почти нищо, за да про-
менят тази ситуация? Това е 
основен въпрос за демокра-
цията на ЕС!”, подчерта г-н 
Патер. Той заяви още, че се 

надява хората с увреждания 
да нямат същата съдба като 
европейските жени, за които 
последните ограничения на 
избирателните им права в на-
стоящия ЕС бяха премахнати 
едва през 1976 г., 70 години 
след като Финландия се пре-
върна в първата страна в Ев-
ропа, която допусна жени в 
избирателните секции.

ЕИСК предупреди, че ако 
не бъдат предприети правни 
промени, броят на гражда-
ните, потенциално лишени от 
това право, ще продължи да 
нараства стабилно, тъй като 
делът на хората с някакъв вид 
увреждане в бързо застаря-
ващото население на ЕС на-
раства средно с един процент 
на всеки шест години. От из-
бирателни права са лишени 
и краткосрочно хоспитали-
зирани, лица, подложени на 
лечение или рехабилитация 
у дома, или онези, които са 
в изолация поради епидеми-
ологични рискове.

В доклада на ЕИСК от 2019 
г. с автор г-н Патер се описват 
подробно ограниченията и 
пречките, пред които са из-
правени гласоподавателите с 
увреждания във всяка държа-
ва-членка. В него са изброени 
и 200 примера за решения, 
които съществуват в отделните 
държави. Констатациите в до-
клада, публикуван два месеца 
преди изборите за Европейски 
парламент през 2019 г., по-къс-
но бяха потвърдени от докла-
дите на медиите и организа-

циите на гражданското об-
щество за изборите. Въпреки 
някои положителни промени 
във френското и германското 
национално законодателство 
непосредствено преди избо-
рите за ЕП, беше установено, 
че националните закони на 14 
държави все още изключват от 
гласуване около 400 000 граж-
дани поради проблеми с пси-
хичното здраве или умствени 
увреждания. Хората с увреж-
дания, които не са в състояние 
да гласуват поради организа-
ционни или технически разпо-
редби, произтичащи от нацио-
налните правила, наброяват 
милиони. Например съгласно 
доклада в осем страни от ЕС 
хората, които не са в състояние 
да се придвижат физически до 
избирателната секция поради 
увреждане или заболяване, 
не разполагат с друг начин да 
гласуват. В 18 държави хората 
хора с увредено зрение не мо-
гат да гласуват самостоятелно, 
а в девет страни гласоподава-
телите трябва да напишат вър-
ху бюлетината номера на кан-
дидата, своето име или името 
на партията, която подкрепят, 
което представлява сериозна 
пречка за много от тях.

Според ЕИСК съществу-
ващите практики, които са 
дискриминационни по отно-
шение на европейските граж-
дани с увреждания, могат да 
бъдат премахнати бързо чрез 
изменение на акта за избира-
не на членове на Европейския 
парламент, така че държавите 

от ЕС да бъдат задължени да 
прилагат стандарти, които да 
гарантират реални избирател-
ни права на тези хора. За тази 
цел ЕИСК призовава прин-
ципът за всеобщо избира-
телно право, залегнал в акта 
за избиране на членове на 
Европейския парламент, да 
бъде изяснен, като се включи 
текст, който да гласи, че ни-
кой гражданин на ЕС не може 
да бъде лишен от правото да 
гласува на изборите за ЕП по-
ради увреждане или здраво-
словно състояние въз осно-
ва на националната уредба. 
Следва да бъдат изяснени и 
упоменатите в акта принципи 
за пряко участие и тайно гла-
суване в изборите. ЕИСК пред-
лага набор от шест мерки, 
които да бъдат предприети от 
страните в ЕС, за да се гаран-
тира спазването на тези прин-
ципи, когато става въпрос за 
упражняването на правото 
на глас от всички граждани, 
включително хората с увреж-
дания. ЕИСК счита, че ЕС може 
да почерпи положителен опит 
от редица държави, за да въ-
веде предложените решения. 
„Ако всички тези правила бъ-
дат приложени, изборите за 
Европейски парламент през 
2024 г. ще бъдат наистина 
всеобщи и достъпни за всич-
ки. Това е нашата цел. Това би 
могло да бъде нова епоха за 
правата на хората с уврежда-
ния в Европа”, казва в заклю-
чение г-н Патер.

Пресцентър на ЕИСК

ЕИСК настоява за промяна в 
избирателното право на ЕС

Над 11 милиона граждани от 
Обединеното кралство са с увреден 
слух. Голяма част от тях са напъл-
но глухи. Това са данни, които изис-
кват включването на британския 
жестов език като задължителен 
предмет в националната учебна 
програма на Великобритания.

Британският телевизионен и ра-
диоводещ Уейн Бароу инициира 
подписка на петиция, в която хората 
от глухата общност и техните семей-
ства настояват британският жестов 
език да бъде задължителна част от 
националната образователна програ-
ма. Уейн е 24-годишен, чуващ, роден 
в семейство с глухи родители. Като 
повечето деца, родени и отраснали 
в такива семейства, неговият майчин 
език е жестовият език. Уейн преми-
нава през „въртележката” на това да 
си чуващ сред хора с увреден слух и 
много добре и отблизо познава про-

блемите на глухите хора, свързани с 
комуникацията и социализирането 
им в обществото.

Уейн и много негови приятели и съ-
мишленици – чуващи и глухи, добре 
разбират какво огромно значение 
има приемането на жестовия език в 

националната учебна програма – сво-
бода в общуването между глухите и 
чуващите, както и равнопоставеното 

им включване във всяка сфера на об-
ществения живот и тяхното социали-
зиране, а също и нормален, качест-
вен, лишен от бариери и ограничения 
живот за всички. 

Към момента подписката със за-
видна бързина е събрала над 3000 
подписа, като след събрани 10 000 
подписи, ще бъде внесена в нацио-
налната комисия за петиции към пра-
вителството, а когато достигне 100 
000 подписи, парламентът ще трябва 
реши и да предприеме необходими-
те действия за осъществяването на  
мечтата на британските граждани с 
увреден слух, техните семейства и 
приятели.

Мотото на подписката гласи: „Две 
минути от твоя живот ще те направят 
един друг, за цял живот – щастлив!”

Да им пожелаем успех! 
Мария Димитрова, Лондон

ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА

Британският жестов език - задължителна част от 
националната учебна програма на Великобритания
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Преди началото на тази учебна година с решение на Ми-
нистерския съвет беше утвърден списъкът на иновативни-
те училища, които спечелиха това почетно звание със свои-
те проекти за подобряване качеството на образование в 
България. Сред малкото одобрени е и училището за глухи 
деца  в София, което е единственото сред тях със специа-
лизирано обучение.

Иновативните училища са тези, в които се разработва по 
нов начин учебното съдържание, използват се нови методи на 
преподаване и нова мотивация за учене на децата, които да 
развиват креативно мислене, да  придобиват различни ком-
петентности и емоционална интелигентност чрез иновативни 
образователни процеси и  нови учебни стратегии, като при 
това се създават и условия за усъвършенстване на педагоги-
ческите специалисти.

В общи линии това са най-важните критерии, по които са 
оценявани одобрените училища. Софийското обаче е специал-
но. Какво означава това, и какви са специалните постижения, 
постигнати тук при иновативното обучение на децата с увреден 
слух? За това разговаряхме с г-жа Севдалина Джонгарска, ди-
ректор на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” в София.

-  Иновацията, с която спечелихме, е свързана с обучението 
на децата ни в професионалните паралелки. А тя е  най-важната 
за бъдещето на завършилите нашето училище. И в двете спе-
циалности - „Кулинар” и „Мебелист” въведохме нов предмет, 
който се нарича „Декоративно моделиране и рисуване”.  В как-
во се изразява новото тук?  Този предмет  е разработен така, че 
да дава възможност на всеки ученик индивидуално да развива 
творческото си собствено виждане за това как ще работи. Ино-
вативен е проектът, защото не се прилага в никое от другите 
общински училища. 

Декоративното изобразяване на модели в дървообработва-
нето означава създаване  и оформяне  на елементи, свързани 
с дърворезбата.   А по отношение на кулинарството – тук има 
изготвяне на декоративни елементи при украсата – изработка 
от захарно тесто и от различни други материали, които се из-
ползват в тази специалност. 

Предметът включва и декоративно рисуване, в което наши-
те ученици по принцип са много добри.  Самото обучение обаче 
е насочено и ориентирано към самия ученик, и е индивидуал-
но. Тоест, тук няма едно общо задание към всички ученици, а 
всеки може да работи както го чувства. Някой има интерес към 
флорални мотиви, друг към анималистични, трети пък има към 
визия за  промишлен дизайн, четвърти към друго. И тук вече 
всеки сам може да се развива в тази посока, в която му е инте-
ресно, и да намери това, което ще му е полезно за професията, 
която учи сега и ще  прилага в бъдещето. 

Възможността да имат творческо начало, свързано с кон-
кретната професия, ги прави абсолютно различни от всички 
останали. Защото тук  те вече стават творци. И – завършвайки 
своето средно образование, вече знаят  в какво са най-добри и 
какво биха могли да работят с успех. А това им дава житейския 
шанс да станат по-ориентирани и по-успешни от  другите, които 
се обучават  в другите  училища. 

После – дали някой ще иска да работи сам или в предпри-
ятие, или в ресторант, то той вече има представа за себе си -  в 
какво е добър и какво иска да прави. Защото го е правил в учи-
лище.  Това е много успешно и  удовлетворително за нас.

- За съжаление, в тези дни учениците са принудени да учат 
дистанционно. Но това ще отмине, надяваме се скоро. Как ра-
ботите сега с децата?

- Трудно е, защото  проектът изисква присъствие и дирек-
тен контакт с преподавателите. Но пандемията донесе и много 
други неочаквани предизвикателства за всички  групи ученици, 
които  са в нашето училище. Дистанционното обучение в този 
момент изисква от нас, като колектив,  много повече подготовка 
и много повече умения в сравнение с всички други училища. 
Защото за децата с увреден слух всеки пропуснат урок е „пауза” 
в обучителния процес, който за тях не може и не е полезно  да 
прекъсва. 

С гордост казвам, че ние бяхме подготвени за това!  Знае-
те ли – дори детската градина успяхме да включим  в дистан-
ционното обучение. Там още преди месец май, когато имаше 
тотална изолация поради пандемията, въведохме и използва-
хме софтуерен продукт, който е специално създаден и пригоден 
за обучение в най-ранна възраст. Дистанционните занимания в 
никакъв случай не трябваше да претоварват децата със стоене 
пред компютъра, а още по-малко да им отнемат физическата 
активност. Затова  ги ангажирахме със задачи, които можеха 
да изпълняват без да им създават усещане за трудности в до-
машните условия. Например – задачи, свързани с апликация; 

задачи, свързани с рисуване или с форма на някаква физическа 
активност. Тези задачи детето изпълнява само – може и през 
целия ден, в своята семейна среда. А след това ни показва край-
ния резултат или части от него със снимки, направени  за това, 
което е сторило в къщи. Това беше прекрасно и когато те се за-
върнаха в училище, нямаше малчуган, който да не беше горд 
от себе си. 

- А големите, как се справят те?
- Те са по-интегрирани в технологиите. За много от тях дис-

танционното обучение е дори удоволствие, защото се чувстват 
иноватори. И са горди, че могат! Но има и други, за които но-
вите технологии са недостъпни – дори и с най-елементарните 
електронни устройства,  като телефон,  таблет и  лаптоп. Ето 
защо ние предприехме преди дни  важно решение за наши-
те ученици – да осигурим  за всички, които имат нужда, но не 
могат да си го позволят,  съответните електронни устройства. 
Изключително важно, за да бъдат всички деца  равнопоставени 
ученици по време на дистанционното  преподаване, независи-
мо от условията, в които живеят.

Със специално писмо, което разпространихме и в социал-
ните мрежи,  поканихме всички родители, които имат нужда 
от електронни устройства за техните деца – ученици в нашето 
училище, да изпратят заявка в свободен текст към класните ръ-
ководители. 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 представи-
тел на училищното настоятелство и един учител. Решението 
ще бъде оповестено на страницата на училището във фейсбук 
мрежата.

- Това заслужава похвала, защото е най-хуманното нещо, 
когато се отнася за деца като нашите.  И несъмнено ще бъде 
полезно, защото все още никой не може да предвиди какво 
ще е обучението в бъдеще.  А дори и да отмине скоро панде-
мията - всичките ни деца вече ще имат съвременни устрой-
ства. Браво!

- Правим го с любов за децата. Всъщност, тази любов и гри-
жа осмисля живота ни. С много любов през тази година  осъ-
ществихме и още толкова други неща. Още преди началото на 
учебната година ние бяхме подготвени и съвсем отрано започ-
нахме  да организираме необходимите и полезни действия, за 
да облекчим учебния процес в новите условия. Така например, 
предвид ситуацията и след новите нареждания, ние напра-
вихме  класни стаи на открито. Имаме няколко такива. Те са 
предназначени за различни възрастови групи. И са според нуж-
дите на децата. В тези класни стаи на открито, когато е хубаво 
времето и е възможно, уроците се случват навън. Това, което е 
интересно, е че мебелите за едната класна стая са направени от 
нашите дърводелци – от палетни модули. Възглавниците, кои-
то са за тапицерията на тези мебели пък са ушити пак при нас, 
от децата. Така, че децата са максимално приобщени към това, 
което се случва и им е интересно и за тях е приятно. Другите 
открити класни стаи сме позиционирали и обзавели на тераси-
те пред учебните зали. Те са създадени и обзаведени по друг 
модел, който осигурява междинно положение. Там големите 
прозорци на класните стаи  могат максимално да се отварят и 
тогава обучението да се провежда  все едно навън. Но когато 
завали дъжд, или има вятър и сняг, прозорците се затварят и 
обучението се провежда вече вътре, при съответните изиск-
вания.  Всичко сме направили, за да се чувстват учениците ни 
добре и да са в безопасна от вируси среда.

- Училището е известно и със своята интерактивна библио-
тека за обучение. Вероятно и тя има значение за  избирането 
му за иновативно училище за 2020 година?

-  Надявам се да е достойно оценена като иновация. Нашата 
интерактивна библиотека за обучение има няколко отделения 
Първото е   читалня, с функция за четене с разбиране, където 
има интернет възможност да се гледат филмчета на произведе-
нията, които изучават децата, както и на произведенията, които 
искат да четат. А това им помага да могат да видят и някои ин-
терпретации, които режисьорите са вложили при изработване-
то на филма. Произведения като „Под игого”, които са най-вече 
от български автори, са много важни за на и  е хубаво да се 
видят, за да могат да се разберат. Тук всъщност се визуализира 
самата обстановка, времето в което се случват събитията, как 
изглеждат героите, как говорят, защо говорят така, какво се е 
променило. И тези неща са много важни, защото децата ни 
по-трудно ги разбират иначе. Но в самата читалня могат да се 
случват и други неща – там, освен да  четат,  могат да намерят в 
интернет и картини от произведенията, които да оцветяват или 
пък сами да рисуват. И въобще има всичко, което може да им 
помогне да усвояват материала.

В интерактивната ни библиотека има и зала, отделена за  
методическа литература. Тя пък е за учителите.  Там, в тази 
зала, те имат възможност да  намират и ползват с интернет 
всичката  методическа литература, която ги интересува, и която 
би им помогнала  да организират по научен способ своите уро-
ци и занимания с децата. Има специален раздел за периодика, 
където могат да се четат броеве на вестник „Тишина”, вестник 
„Учителско дело”, както и различни педагогически списания, 
които получаваме. А учителите могат да ги разглеждат, да ги 
четат, да си вадят записки, за да правят уроците си интересни. 

Има зала, която е за литература. В единия раздел тя е тип 
„развлекателна” защото съдържа романи и четива, които могат 
да си ги четат за удоволствие. Но другият раздел е съвсем се-
риозен, защото там са събрани всички учебни издания – като 
„Книга за ученика” и въобще книги, свързани с това, което се 
учи в училище. В залата за литература сега сме подредили и 
една уникална изложба с изработени от нашите ученици кук-
ли по различни приказки. Тази година изложбата ни  беше 
отличена със специалната награда в конкурса за детско твор-
чество на  американската библиотека. Тук могат да се видят 
почти всички любими  герои от детските приказки, изработени 
с много фантазия от ръцете и с творческата фантазия на нашите 
възпитаници, но заедно и с помощта на техните учители - „Юна-
кът, който бозал 18 години”, „Златка, златното момиче”, „Педя 
човек, лакът брада” и още много други.  Уникалното тук е, че в 
интерактивната ни библиотека децата, заедно с техните учите-
ли, са гледали филмчетата на тези приказки и са разсъждавали 
за характера на героите, осмисляли са образите и са ги пресъз-
дали по техен образ и подобие като кукли, с помощта на  препо-
давателите си. Куклите са   изработени  с природни материали, 
които са любими за децата. Например на някои кукли косата е 
изработена от царевична свила, тялото е от кочана, а дрехите са 
от листата. Невероятно детско изкуство!

А благодарение на това, че спечелихме конкурса на амери-
канската библиотека, вече ще ползваме три абонамента за ви-
деотеката на този престижен институт.  Всъщност, това са книги, 
които за нас ще са много ценни. А самото изживяване на децата 
– за това да се явят на конкурс, да се преборят с другите, също 
беше немаловажно. И много полезно – и за децата, и за учи-
телите. И за това най-прекрасно чувство, че могат да го правят 
заедно!

За съжаление, пандемията отново „затвори” училищата за 
няколко седмици.  И сега там е малко тъжно, защото го няма 
детския глъч. А в нашето училище в София толкова много биха 
могли да бъдат радостите, подготвени с любов от учителския 
колектив...

Но пандемията ще отмине, ще отмине и зимата – и тогава 
ще разкажем за веселите игри с участието на децата, родите-
лите, бабите и дядовците им, които са подготвени тук. Ще ви 
покажем детската площадка за най-малките, със специално 
донесен от Германия пясък за моделиране,  билковата биогра-
дина, за която се грижат всички,  и още много, толкова много 
неща!  Очаквайте!

Йорданка Димитрова

ГОРДЕЕМ СЕ!

СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” в София е избрано за иновативно 
училище в България за учебната 2020/2021 година
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Лудвиг ван Бетховен е немски 
класически композитор, предста-
вител на виенската школа, важна 
фигура в преходния период меж-
ду класицизма и романтизма. 
Смятан за един от най-великите 
композитори в историята на му-
зиката, той вдъхновява множе-
ство композитори, музиканти и 
слушатели поколения наред.

През 1985 г.  последната част 
от неговата гениална „Девета 
симфония” -  „Одата на радост-
та” е приета за официален химн 
на Европейския съюз. Химнът е 
израз на идеалите на обединена 
Европа: свобода, мир и солидар-
ност.

В повечето източници за рож-
дена дата на Бетховен се посочва 
16 декември 1770 г., като се има 
предвид, че е бил кръстен на 17 
декември 1770 г. в град Бон.

Необикновеният музикален 
талант на Бетховен се проявява 
още в ранно детство. Баща му 
(човек с подчертана склонност 
към алкохола) започва да се гри-
жи за неговото развитие по на-
силствен и безсистемен начин.

От 1812 г. животът на Бетхо-
вен започва да се влошава види-
мо. Наред с проблемите в личния 
му живот, започват проблеми с 
доходите му, както и влошаване 
на състоянието на слуха му до 
пълната му загуба. От 1813 г. Бет-
ховен започва да използва слухо-
ва тръба, за да комуникира със 
своята среда. Слуховите тръби 
са изработени от Йохан Мелцел 
(Johann Nepomuk Mälzel), който 
е и изобретателят на метронома, 
специално за Бетховен. От 1818 
г. се доказва и използването на 
така наречените разговорни те-
традки, при което неговите съ-
беседници записват това, което 
искат да му кажат, както и запис-
ките на самия Бетховен. Поради 
напредналата загуба на слуха той 
не можел да се проявява повече 
като пианист.

На 15 ноември 1815 г. уми-
ра брат му Каспар Карл и оставя 
деветгодишен син. Бетховен за-
почва продължителна съдебна 
битка за правото да се грижи за 
племенника си. 

Едновременно с личната 
криза на Бетховен се променя 
и стилът му на композиране. От 
1813 до 1814 г. той се занима-
ва основно с композирането на 
Wellingtons Sieg, както и една 
основна промяна, като загла-
вието на операта се променя от 
„Леоноре” на „Фиделио”. През 
следващите години се връща 
към сонатите за пиано. Създава 
сонатите оп. 90 (1814), оп. 101 
(1815 – 1817) и op. 106 (1817 – 
1818). Едновременно създава и 
две сонати за чело оп.102 (1815) 
и други. 

След повече от десетгодишна 
пауза Бетховен отново се обръща 
към симфониите и създава прочу-
тата симфония № 9, която завърш-
ва през 1824 г. Последната част с 
хоровото изпълнение на „Одата на 
радостта” с Шилер е изключител-
но популярна. Първата премиера 
на деветата симфония е предста-
вена на 7 май 1824 г. заедно с час-

ти от тържествената меса на Бетхо-
вен и е посрещната въодушевено 
от публиката. При премиерата, по 
свое желание, Бетховен стои до 
диригентския пулт за подкрепа и 
даване на темпото, но на оркестъ-
ра е дадено указание да не се съо-
бразява с него, а с Михаел Умлауф, 
който е асистент диригент. Още 
при месата публиката започва да 
аплодира бурно. При завършва-
нето на симфонията Бетховен не 
се обръща да приеме овациите на 
публиката и тогава Каролина Унгер 
(алт), която участва в изпълнение-
то на одата на радостта, внимател-
но го обръща към публиката. По 
това време Бетховен вече е напъл-
но глух. 

Разкритие: 
Бетовен е бил глух заради 
отравяне с олово
Лекари от Италия разкриха 

вероятната причина, поради коя-
то известният композитор Лудвиг 
ван Бетовен е загубил слуха си. 
Подобни симптоми при техен съ-
временен пациент предполагат, 
че глухотата на музиканта може 
да е била вследствие от отравяне 
с олово. Резултатите от изследва-
нията са публикувани в научното 
списание „Laryngoscope”.

Бетховен започва да губи слу-
ха си през 1796 г., в 26-ата година 
от живота си, а до 1811 г. напъл-
но оглушава. Заболяването не 
спира композитора да създава 
музика, но прави много по-труд-
но изпълненията му на концер-
ти. Известен е случай, когато по 
време на премиерата на „Девета 
симфония” стоящият с гръб към 
публиката Бетовен е бил специ-
ално обърнат така, че да може 
да види залата, която избухнала 
в аплодисменти.

Учените са излагали множе-
ство хипотези за причините за 
болестта на композитора – сред 
тях са тиф, различни автоимунни 
заболявания и необичайният на-
вик на Бетховен да спи, потапяй-
ки главата си в студена вода.

Но сега лекари, начело с Да-
виде Бротто от университета в 
Падуа (Италия), предлагат нова 
причина – отравяне и алкохол. 
Симптомите на един от пациен-
тите, които лекарите наблюдават 
през 2018 г., до голяма степен 
съвпадат с това, от което страда 
известният композитор. Причи-
ната за неразположението му е 
високото съдържание на олово 
в кръвта и урината на италиане-
ца. Токсичният метал попада в 
организма му от стар тиган, на 
който защитният керамичен слой 
е изтъркан. Анализ на косата на 
Бетовен и фрагменти от черепа 
му през 2005 г. също показват, 
че в тялото на композитора има 
повишено съдържание на олово. 
Композиторът може да е получа-
вал повишени дози олово заедно 
с вино – по това време тази на-
питка е съдържала голямо коли-
чество тежки метали. Освен това 
любимия бокал на Бетовен е час-
тично направен от олово.

Подготви Росица 
Караджова по материали от 

интернет 

ГЕНИИ

През 2020 г. светът отбеляза 250 години 
от рождението на Лудвиг Ван Бетховен

Известният глух композитор е създал повече от 650 музикални творби,
които са признати за световно наследство на класиците.

Животът на гениалния музикант е изпълнен с постоянна борба с трудности и проблеми
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Денислав Тодоров: „Работа-
та и „задължението” на един 
художник е да създава всеки 
ден радост на другите”.

„Българите искат картина с 
много слънце и живи, ярки цве-
тове - да огряват жилищата 
или стаите, в които живеят”.

Представяме ви костинброд-
ския художник Денислав Тодо-
ров. Роден е на 23 декември 1974 
г. Възпитаник на НУИИ „Илия Пе-
тров” - София и на Националната 
художествена академия, където е 
завършил специалност „Графика“.

Денислав Тодоров е участвал 
в множество изложби в родния 
си град и София, негови картини 
са включени в каталози в Япо-
ния, Гърция и Германия, както и 
в някои от международните бие-
налета и триеналета по графика. 
Над 300 картини са притежание 
в колекцията на няколко компа-
нии и частни лица в България, 
Гърция, Северна Ирландия, Ис-
пания, Германия, Латвия, Холан-
дия, Швеция, Финландия, Ита-
лия, Япония, Русия и САЩ.

- Кога започнахте да ри-
сувате и откъде дойде страстта 
Ви към изкуството?

- На около двегодишна 
възраст съм почнал да рисувам 
на село при баба ми и дядо ми 
това, което ме е заобикаляло в 
двора, особено животните, кои-
то отглеждаха тогава. А вкъщи, в 
Костинброд, майка ми купуваше 
детски книжки от българско и ру-
ско издателство, които съм оби-
чал да разглеждам и силно съм 
се впечатлявал от богатството от 
цветове и образи, изобразени в 
илюстрациите им. Макар да не 
помня този период на първите 
ми стъпки в рисуването, все пак 
съм запазил голяма част от ри-
сунките си, дори заедно с мно-
гобройните ми любими детски 
книжки и по тях мога да съдя как 
съм се запознавал с удивителния 
свят на изкуството.

- Картините Ви са в различни 
стилове, коя е любимата Ви тех-
ника и защо?

- Понеже съм завършил спе-
циалност „Графика“ в Национал-
на художествена академия, гр. 
София, любимите ми техники са 
литографията, върху която имам 
щастието да работя, поради едно-
то място, наречено литографична 
база, в София, собственост на Съ-
юза на българските художници. 
Все още имам неосъществените 
намерения да работя с офорт - 
един вид графична техника. В нея 
се използва метална плоскост, 
като цинк или мед, и се обра-
ботват с азотна киселина, която 
е опасна със своето разяждащо 
свойство, поради което трябва 
специално помещение с опреде-
лени обезопасени условия, а и 
една преса за отпечатването на 
офорт струва колкото една кола. 
Докато литографията е безвредна 
и когато имам възможност, по-
кривам известни разходи относ-
но отпечатването на моите лито-

графии – не аз, а специализиран 
в тази област печатар извършва 
тази дейност, на чиито услуги раз-
читам. И както съм установил с 
практика, на всяка моя изложба 
клиентите предпочитат повече 
живопис, поради виталността на 
цветните ми картини, съм се на-
сочвал постепенно в тази област 
да създавам повече живопис, от-
колкото графика или молив, кой-
то използвам като заместител на 
офорта. Намират се и купувачи, 
които харесват графика или мо-
лив, макар и по-рядко. Макар да 
използвам различни техники и 
материали, клиентите и любите-
лите на моето изкуство разпозна-
ват моя индивидуален стил, или 
почерк в тях.

- Откъде черпите вдъхнове-
ние?

- Черпя вдъхновение от раз-
лични източници. От някои (дори 
и да са лични и съкровени, не 
всички ме вдъхновяват и си ги 
избирам кои от тях са подходящи 
според мен в изобразяването) 
от собствените си емоционални 
преживявания, от някои сънища, 
филми, пътувания, книги. Само 
определени неща, които докос-
ват душата ми и намират отзвук 
- не точно аз ги избирам, а какво 
изпитвам спрямо едно или дру-
го, което ме впечатлява и от това 
извличам информация, която е 
безсловесна, съдържа образи, 
асоциации, емоции, цветове и 
т.н., които са комплектувани и 
концептуализирани, продукти 
на вътрешния ми свят, свръзката 
между съзнателното и подсъзна-
телното, видимото и невидимо-
то, осезаемото и неосезаемото, 
„чуваемото или нечуваемото”.

- Може ли един съвременен 
художник в България да се из-
държа само от изкуството си?

- Не би могъл. Трябва да ра-
боти и още едно нещо друго. Но 
за сметка на това ще трябва да се 
възползва от малкото си свобод-
но време, за да рисува.

- Какъв е пътят до първата са-
мостоятелна изложба?

- След като завърших с успех и 
отличие Национално училище за 
изящни изкуства „Илия Петров” 
в София, директорката Лиляна 
Георгиева на тогавашната банка 
„Биохим” над ресторант Нива, 
която сега не работи, ме покани 

да организирам самостоятелна 
изложба и аз съм й благодарен 
за това голямо първо събитие в 
живота ми. Което бележеше на-
чалото на поредица от успешни 
самостоятелни изложби следо-
вателно и предимно в култур-
ния дом на моя роден град Кос-
тинброд. Изкуствоведката Бойка 
Доневска ме представи блестя-
що с реч на тази първа изложба, 
която мина успешно поради до-
брите отзиви, които получавах от 
поканените и посетителите, как-
то и от това, че част от тях станаха 
притежатели на голяма част от 
творбите ми.

- Ваши  картини присъстват в 
колекции в цял свят, върху как-
во работите сега?

- Да, много от картините ми 
са вече в частни колекции по цял 
свят. Това става благодарение на 
запознанствата ми с чужденци, 
чрез нашите общи приятели или 
познати, както и от някои от при-
ятелите ми, които живеят и рабо-
тят в чужбина и тук ми идват на 
гости в моето ателие. Където по 
този начин влизат в досег с про-
изведенията ми на изкуството. 
Някои от тях дори настояваха да 
правя изложба в чужбина, което 
би било прекрасна възможност, 
но досега не съм успявал да им 
кажа: „Да, съгласен съм и с удо-
волствие ще се подготвя!“, защо-
то е свързано с по-големи разхо-
ди, отколкото съм в състояние да 
поема, и се надявам някой път 
да ми се удаде подобна възмож-
ност.

Сега работя предимно с 
акрилни бои, поради това, че се 
разтварят с вода и не дразнят 
носа ми. И както съм си свикнал 
с тях, развил съм по-добри техни-
чески похвати, така и са по-жела-
телни за клиентите и се продават 
по-добре, отколкото графика и 
молив. Ние, българите, не ис-
каме много-много черно-бели 
рисунки или картини, защото и 
без това ни се струва, че светът 
е точно такъв, какъвто е в някои 
от рисунките ми - черно-бели. 
Искат картина с много слънце и 
живи, ярки цветове - да огряват 
жилищата или стаите, в които 
живеят, защото като се приби-
рат от работа в притъмняващото 
време, имат нужда да почувстват 
излъчващата се и изпълнена със 

светлина, цветове и жизнерадост 
енергия от подобни картини. И 
да им се подобрява настроение-
то, ако денят им се окаже тежък. 
Смятам, че това е работата и „за-
дължението“ на художник - да 
създава всеки ден радост на дру-
гите, които обичат картини, както 
и обичат да съзерцават в тях.

- Какъв съвет бихте дали на 
младите артисти, които сега за-
почват своя път?

- Труден съвет за спазване, 
стига да имат воля и желание. 
Единствената смислена алтерна-
тива да се препитават е да наме-
рят начин да съчетаят творчест-
вото си със съвременната техно-
логия, примерно области като 
графичен дизайн или умение за 
работа с програми за създаване 
на триизмерни и четириизмер-
ни изображения за реклама или 
електронни игри, което е пече-

лившо понастоящем. Иначе, кой-
то е скаран с технологията, и това 
си е негово право, като предпо-
чита така нареченото според мен 
„натурално и автентично“ рису-
ване, с ръка, мозък и очи, на хар-
тия или платно, или трябва някой 
друг да му подпомага финансо-
во, който вижда смисъл в негово-
то творчество и го зачита, или да 
получава някакъв доход от имот 
или поземлена собственост, или 
да работи нещо друго, и да си от-
деля нужното за себе си време, 
за да не изоставя творенето си.

EsspresNews
 
Адмирации, Дени! Радваме 

се за теб и ти пожелаваме от 
сърце да си все така успешно 
доказващ се талант, много 
здраве, много обич и радост, и 
нека щастливите мигове в жи-
вота ти стават все повече!

Да създаваш радост на другите
Скъпи читатели, този наш последен брой за 2020 година, сякаш 

напук на всичко, което ни стресира около пандемията, представя 
на своите страници ВСИЧКО, С КОЕТО ДА СЕ ГОРДЕЕМ – успехи и по-
стижения в трудните ни битки за правото на жестов език, за правото 
на труд и достоен живот; а също и хората, които ни дават стимул да 

следваме техния пример. 
Един от тях е художникът с увреден слух Денислав Тодоров, за 

когото само преди дни онлайн изданието „Еспрес Нюз” публику-
ва страхотна статия. Представяме ви я – без никаква  редакторска 
намеса.
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Горди сме – снимката на 
Христина Тренчева от 7 клас 
е една от 12-те фотографии, 
които ще бъдат включени в 
специалния годишен кален-
дар за 2021 година на изда-
телство „Аз-буки”!

В конкурса „Моето училище 
е най-хубавото” участваха сто-
тици ученици от I до XII клас от 
България и чужбина. Неговата 
цел е подкрепа и популяризи-
ране на ученическото творчест-
во и креативност и представяне 
на училището през погледа на 
неговите ученици.

Браво на нашето момиче, 
да е живо и здраво, все така 
да ни дава поводи за гордост!

СУУУС - София

Наскоро в клуба 
на районната орга-
низация на глухите 
в Пловдив се прове-
де коледно първен-
ство шахмат. След 
оспорвани двубои 
победители станаха 
както следва: 1. Ата-
нас Тодоров от Па-
зарджик (на сним-
ката в средата). 2. 
Георги Ружин от 
Раковски (вдясно). 
3. Радослав Кюл-
хански от Пловдив 
(вляво).

Драгомир 
Драголов

„Правете добро с помощта на 
технологиите! Никога не е къс-

но!” е мотото на Тайра Ридваева.

Тайра посещава школата по 
английски език на Центъра за из-
куства, култура и образование „Со-
фия”. През лятото Тайра Ридваева 
получи наградата на кмета на Сто-
лична община за дете с изявени 
дарби в категория „Образование”, 
която е в размер на 2000 лв. се 
връчва на гала спектакъла „Нощ 
на звездите” на фондация „Енчо 
Керязов”. Кметът на София – г-жа 
Йорданка Фандъкова и замест-
ник-кметът доц. д-р Тодор Чоба-
нов държаха лично да се срещнат 
с Тайра, за да я приветстват, поз-
дравят и да сверят дигиталния си 
часовник.

Тайра Ридваева е на 11 години, 
родена е и живее в София. Обича 
да рисува, да свири на пиано, да 
кодира, да създава и програмира 
роботи. Тайра говори немски, ан-
глийски, китайски и турски.

През лятото на 2017 г. в Дъблин, 
на международното технологично 
състезание Coolest Project 2017, с 
над 1000 участници, 8-годишната 
Тайра печели голямата награда 
в категория Scratch, с проекта си 
„ABCD Code”. Тя създава мултиме-
диен продукт с кауза – да убежда-
ва децата да се хранят здравослов-
но. 

„Правете добро с помощта на 
технологиите! Никога не е късно!” 
е мотото на Тайра. Тя вярва, че 
може да промени света към по-до-
бро и че ние всички можем да 
използваме помощта на техноло-
гиите за осигуряване на социална 
промяна, без значение кои и какви 
сме, и на колко години сме.

През 2018 на същия форум в 
Дъблин, тя представя проекта си 
„Подаръкът на Тайра” – уеб стра-
ница, която помага на децата с 
увреден слух да научат жестоми-
мичния език посредством игри, 
приказки и др. Робот с мисия и как 
работи 3D принтер видяха децата 
с увреден слух в тазгодишното из-
дание на „Запознайте се и програ-
мирайте”. На 23 октомври Тайра 
им показа как се сглобява лего ро-
бот. И то не какъв да е, а еколог със 

специална мисия – да алармира, 
когато боклуците не се изхвърлят 
на определеното място. Роботът 
разказа на децата кое е правил-
ното място на всеки вид отпадък. 
А на 25 октомври 3D принтер от-
печата предмети пред очите им… 
Събитието беше водено от Тайра; 
ментор с безвъзмездна подкрепа 
беше Ивелин Стоянов с 3D принти-
ране; Виден Димитров и „Робопар-
танс” помогнаха за лего конструк-
тора. Жестовият превод се осигури 
от Таня Димитрова, защото Тайра 
е много добра приятелка на фон-
дация „Яника”. Програмата включ-
ваше: 23.10.2020 от 17:00 до 19:00 
ч. - Да пазим земята чиста с помо-
щта на роботи; 25.10.2020 от 14:00 
до 16:00 ч. -  3D принтиране; и 
двете събития бяха онлайн в плат-
формата Зуум. За децата от център 
„Яника” беше пуснат линк в роди-
телските групи. Този проект се осъ-
ществи с  подкрепата на фондация 
„Работилница за граждански ини-
циативи”, SAP и TechSoup, в рам-
ките на инициативата „Запознай-
те се и програмирайте”.

Тайра разказва: „Под номе-
ра на бинарни билети съм 1010 
(една нула една нула), това озна-
чава, че съм на 10 години. Хората 
разговарят помежду си и използ-
ват различни езици – български, 
английски, немски, френски. На-
пример използвам български, 
турски, английски, немски и мал-
ко китайски. По същия начин 
общуваме с компютри с техните 
езици, като: HTML, Scratch, PHP, 
Java, JavaScript, CSS и много, мно-
го други. В момента използвам 

Scratch, HTML, JavaScript, Kodu, C 
++ за моите проекти и те са мно-
го готини езици за говорене с моя 
компютър. Наистина харесвам 
кодирането! Моят проект „Пода-
ръкът на Тайра за глухи приятели“ 
е Интерактивен софтуер с перифе-
рен хардуер за обучение на глухи 
деца в Центрове за образование 
на деца с увреден слух. Знаете 
ли, че един от всеки девет души 
е глух? Може да е от момента, в 
който се раждат или възникват по 
всяко време след заболяване или 
травма. Децата с увреден слух не 
са различни! Те не се нуждаят от 
нашето съжаление, те се нужда-

ят от нашето разбиране. Поради 
този факт и поради това има ня-
колко учебни материала за глухи 
приятели, реших да им дам пода-
рък. Сайтът включва анимирани 
приказки с преводи на езика на 
жестовете, интерактивни и др. ин-
тересни игри с думи, лексика, из-
ползване на дактиловата азбука 
за писане на имена, пъзели, игри 
с роботи и др. за по-лесно и бързо 
усвояване на езика на жестовете. 
Искрено се надявам да мога да 
помогна.”

Сред многобройните й награ-
ди е и европейският приз ADA/ 
ADA AWARD/ от октомври 2019 
г. за дигитално момиче на годи-
ната на Института за дигитал-
но лидерство в категорията до 
10-годишна възраст. 

И другите й награди са много и 
все престижни:

1-во място - The CoderDojo 
Cool-Projects 2017, Scratch Category 
8-годишна възраст с проект „ABCD 
CODE - силата на природата”

Награда за оригинална идея - 
It-znaiko 2017 с проект „Земният 
ден”

Медал и сертификат - Най-готи-

ните проекти София 2017 с проект 
„ABCD CODE - силата на природата”

Специална награда за най-до-
бър проект - Softuniada Kids 2018 
с проект Scratch „Приказка на три 
мечки”

1-во място - It-znaiko 2018 с 
проект „По-безопасна мрежа”

На второ място - The CoderDojo 
Coolest Projects 2018, категория 
уебсайт с проект „Подаръкът на 
Tayra за глухи приятели”

3 място - Най-готините проекти 
София 2018, категория уебсайт с 
проект „Подаръкът на Тайра за глу-
хи приятели”

Участвала е в 
следните събития:

Като лектор, Млади момичета 
в ИКТ ролевия модел, Междуна-
роден ден на момичетата в ИКТ, 28 
април 2018 г.

Представен уебсайт проект на 
CodeWeek EU 2018

По време на Седмицата на ко-
довете, в рамките на инициативата 
„Запознай се и кодирай” с фонда-
ция „Яника” организира две съби-
тия: Момичета в кодекса: и „Дай 
ръка-бъди приятел”, 2018 г.

Дано все повече стават хора-
та като Тайра, които с отдаденост 
и съпричастност подават ръка на 
глухите! 

Весели празници ти пожелава-
ме скъпо момиче! Бъди здрава, 
много щастлива и дерзай смело 
напред, за да имаме още много 
поводи да се гордеем, че те има!

Петра Ганчева

ДИГИТАЛНОТО МОМИЧЕ НА ЕВРОПА

За Тайра и отдадеността й към децата с увреден слух

Хриси е със своя снимка 
в специалния календар! Щастливи с медалите си
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Отговор от бр. 20/2020 г.

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

На 17 декември депутатите приеха на второ чете-
не  промените в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), 
които бяха внесени от Министерския съвет. Промените 
бяха направени заради необходимостта от синхронизи-
ране на националното ни законодателство с новите раз-
поредби на Европейската директива за аудио визуалните 
медийни услуги. Сред акцентите в тях е засилването на 
мерките за защита на децата срещу вредно съдържание 
в онлайн пространството; насърчаване на медийната гра-
мотност на гражданите от всички възрасти; осигурява се 
жестов превод по трите телевизии, а също и субтритрира-
не в рамките на три  години.

Този голям успех за хората с увреден слух и зрение 
беше постигнат най-вече благодарение на изпратеното 
от организациите на и за хора с увреден слух становище 
до народните представители, в което се казва: „Уважа-
еми госпожи и господа народни представители, глухите 
са една от най-уязвимите групи лица, когато става дума 
за достъп до информация и за предоставяне на средства 
за преодоляване на пречките към този достъп. Наличието 
на един жестов преводач в големите телевизии предоста-
вя възможност на 120 000 души в България да получат 
жизнено важна информация за случващото се в страна-
та. Голяма част от глухите не владеят български писмен 

език или поне не в степен, която да им позволи да четат 
субтитри, а субтитри при поискване на този етап и няма. 
Разпоредбите, заложени в директивата са добри и имат 
пожелателен характер, но те не взимат предвид нуждите 
на глухите и достиженията на българската телевизионна 
среда от последните месеци. Обръщаме се с молба към 
Вас да вземете предвид всички изложени мотиви и да не 
допускате отпадането на жестовия превод като задъл-

жение на доставчиците на медийни услуги, особено на 
телевизионни ефирни такива с национален обхват. По-
добно задължение е жизнено важно и то няма да бъде 
преодоляно с предложения текст за транспониране на 
Директивата, а напротив – ще бъде осакатено, което пря-
ко ще резонира и ощети глухата общност.”

Съгласно приетите от депутатите текстове на проме-
ните в ЗРТ доставчиците на медийни услуги трябва да 
предоставят на СЕМ планове за действие във връзка с 
непрекъснатото и постепенно увеличаване на достъп-
ността на предоставяните от тях услуги за хората с ув-
реждания за тригодишен период. Освен това на СЕМ 
трябва да се предоставят и годишни отчети за напредъ-
ка, постигнато отношение на достъпността на техните 
услуги за хора с увредено зрение и слух.

Доставчиците на медийни услуги ще трябва да га-
рантират, че информацията за извънредни ситуации, 
включително публичните съобщения и съобщенията 
при природни бедствия, която се оповестява на общест-
веността чрез аудио-визуални медийни услуги, се пре-
доставя по достъпен за хора с увреждания начин.

Информацията подготви Петра Ганчева
Снимка стоп кадър от видеозаписа на 

Иван Бургов, ВзаимноТВ

ПОВОД ЗА РАДОСТ

Приеха на второ четене промените в ЗРТ

Наскоро ме приеха в една не-
вероятна група – Deaf HandMade (в 
буквален превод означава направе-
но/създадено от ръцете на глухи), 
учредена на 10 декември от двама 
глухи – Боряна Георгиева (от Пло-
вдив, България) и Джузепе Парета, 
които са и нейни администратори. 
Поканата за тази страхотна група ми 
я изпрати Галя Александрова, също 
пловдивчанка, която живее и работи 
в Австрия (за нея писах в предишни 
броеве на вестник „Тишина”).

Честно казано – като дългого-
дишен творец, който продължава 
от време на време да създава по 
вдъхновение и импулс най-различни 
произведения на изкуството, останах 
безпределно възхитена и удивена от 
всичко, което представят в тази фей-
сбук страница глухите хора от цял 
свят! Които вече са над 1000 членове 
– само за някакви две седмици…

И, за пореден път се убедих, че 
съм права, когато твърдях, че за та-
ланта няма нито граници, нито из-
питания, които да го сломят – като 
например, да си лишен от едно от 

най-важните човешки сетива – слу-
ха. Всички тези хора доказват, че са 
страхотно надарени и едничкият им 
недостатък (според т. нар. „нормал-
ни” хора) е, че не чуват!

Вижте снимките – доказват го! На 
тях са показани най-различни произ-
ведения на изкуството, създадени 
от ума и ръцете на тези невероятно 

талантливи хора от всички кътчета на 
планетата Земя: от рисунки на дър-
во с пирограф по снимка, като тази 
на Дениз Баг, до изящни бижута; от 
прекрасни коледни украшения до 
чанти, шалове, шапки и всякакви 
модни аксесоари към облеклото; от 
стенописи до филигранна изработка 
на миниатюри; даже и изработен от 
Стефани Бремсер с голямо майстор-
ство стилен шкаф… Чудесно са се 
представили и талантливите творци 
от България, заедно с Боряна. Което 
е поредният повод за гордост!

Петра Ганчева

КРЪСТОСЛОВИЦА

ВОДОРАВНО:
1. Река в Русия, приток на Волга. 3. Персонаж от филма „Извънземното”. 5. Полски 
драматичен филм на режисьора Павел Павликовски. 8. Положителен отговор. 11. 
Модел руски самолети. 12. Герой от американския сериал „Далас”. 13. Свещена книга 
на мюсюлманите. 16. Музикална нота. 17. Името на известна френска киноактриса. 18. 
Абревиатурата на пътната полиция. 19. Марка български телефони. 20. Абревиатурата 
на Европейския съюз. 23. Граматическо понятие. 25. Преграда. 29. Испански танц. 30. 
Името на известна руска поп певица. 31. Отрицание. 33. Воден басейн, обграден от 
суша. 35. Приток на река Дунав. 36. Българска поп група. 38. Българска рок група. 39. 
Река в азиатската част на Русия, западен Сибир, Алтайски край. 40. Името на журналист 
в БТВ. 42. Украшение, бижу. 45. Името на френска поп певица. 46. Имената на бивш 
министър на външните работи.

ОТВЕСНО:
1. Жанр на лирическа поезия. 2. Вид риба. 4. Град в Албания. 6. Град в САЩ, щата 
Тексас. 7. Героиня от романа ,,Ана Каренина”. 9. Отглас, ек. 10. Някогашното съкратено 
название на ООН. 14. Съгласие. 15. Жребец. 20. Горско животно. 21. Малко кутре. 22. 
Френски писател, ,,Без дом”. 24. Азиатска държава. 25. Река в Италия. 26. Парче хляб. 
27. Вид гущери. 28. Граматическо понятие. 32. Вулкан в Сицилия. 34. Инициалите на 
имената на българска киноактриса. 35. Името на българско книгоиздателство. 37. 
Политическа организация на баските. 39. Турска мярка за тежина. 40. Прозвище на  ген. 
Скобелев. 41. Конструктивен елемент, който служи като опора на въртящи се части. 43. 
Агенция по печата.

Съставила Зоя Гюрова

Ние сме много талантливи – макар и без слух


