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ВАЖНО ОТ БЖЕ

21 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА!

ПЪРВИ ДУМИ

На този ден  на своето чети-
ристотин четиридесет и пето  за-
седание, четиридесет и четвър-
тото Народно събрание на Бъл-
гария прие с пълно мнозинство 
на второ четене Закон за  българ-
ския жестов език.

От 138 народни представите-
ли в залата - 138 гласуваха „ЗА”!

Какъв по-голям успех! Какъв 
по-голям триумф за усилията на 
Съюза на глухите в България и 
на всички организации на и за 
хората с увреден слух в Бълга-
рия за въвеждането на езика на 
жестовете в нашата страна като 
официален, равностоен и рав-
ноправен!

Езикът, на който ние, глухите 
хора в България говорим, е наис-
тина богат и уникален. Жестове-
те, които използваме са красиви 
– плавни и като истинска феерия 
за всеки, който ги гледа. Законът 
ще даде възможност и на всички 
хора у нас да ги разбират.

Да – ще ни разбират вече!
Защото законът предвижда 

да бъдат изпълнени докрай кла-
узите на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания, приета 

от Организацията на обединени-
те нации.

И не само това – законът 
предвижда в България оттук на-
татък да бъдат създадени всякак-
ви условия за познаване на езика 
ни, но и за неговото развитие.

На следващите страници, 
уважаеми читатели, ще видите 
подбрани  от нас някои тексто-
ве за  най-важните предимства, 
които сега ще имаме с приетия 
Закон за жестовия език.

Но законът дава простор за 
нови отговорни действия в бъ-
деще. Важни действия  за онова, 
което ни предстои да направим! 
А онова, което предстои, ще 
бъде съобразено с нашата воля 
за истински равностоен и добър 
живот. Какъвто заслужаваме и за 
какъвто мечтаехме в годините на 
неразбиране и отхвърляне.

 Четете репортаж от 
това значимо събитие 

на стр. 2 и 3

ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

Днес, в този брой на вестника  
ще представим само някои извад-
ки от текстовете на Закона за 
жестовия език в България, които 
искахме да видим всички ние  в мо-
мента на приемането му. 

ЦЕЛИЯ ЗАКОН ЩЕ ПУБЛИКУВА-

МЕ ОТДЕЛНО В СЛЕДВАЩИЯ  БРОЙ 
НА В. „ТИШИНА”. 

Очаквайте!
Този закон урежда обществени-

те отношения, свързани с признава-
нето на българския жестов език за 
естествен самостоятелен език и със 

зачитането на правото на глухите и 
на сляпо-глухите лица на изразява-
не и на информация чрез българ-
ския жестов език.

Законът създава условия за пре-
махването на ограничения при об-
щуването на глухите и сляпо-глухи-
те лица и при използването и достъ-
па до информация чрез  българския 
жестов език.

Законът гарантира правата на 
глухите и сляпо-глухите лица по на-
чин, който осигурява независимост, 
равнопоставеност и достъпност в 
обществения живот чрез използва-
не на българския жестов език.

Спецификата на българския 
жестов език и културата и иден-
тичността на общността на глухите 
лица в Република България се зачи-
тат и съхраняват. 

Четете за най-важното от 
Закона на стр. 3

А  сега, тук ще прочетете, драги 
читатели, уникални думи. 

Това са първите изказвания на 
председателя на Съюза на глухите в 
България, както и на ръководители-
те на организациите на и за хората с 
увреден слух.

Вероятно по-нататък те ще се 
представят във вестник „Тишина” със 
задълбочени размисли и теми за ра-
ботата на всеки един по прилагането 

на Закона за жестовия език. Ще ги 
очакваме, разбира се.

Но тук - първите им думи са 
най-чистите и най-емоционалните, 
които наистина отличиха това съби-
тие.

Представяме ви ги както ги „уло-
вихме” още в първия момент – с чув-
ствата, с емоциите и настроенията, 
минути след приемането на закона.

Прочeтете ги на стр. 4 и 5

Скъпи читатели на вестник „Ти-
шина”, датата 21 януари 2021 година 
би трябвало да се запише със златни 
букви в историята на Съюза на глухи-
те в България – защото на тази дата 
след дълги години на борба за правото 
на български жестов език, най-после 
постигнахме неговото узаконяване. 

Пътят, изминат съюзната орга-
низация до тази дата бе наистина из-
страдан и дълъг. За него ви разказвам 
тук – за да се знае и помни от поколе-
нията глухи хора колко много усилия, 
нерви и труд бяха дадени от съюзното 
ръководство в защита на тази спра-
ведлива кауза.

Още в началото на 20 век СГБ започ-
на настойчиви стъпки за постигане на 
тази заветна цел – признаването на 
българския жестов език. В сградата на 
културния дом на СГБ в столицата не-
еднократно се провеждаха конферен-
ции в защита на правото на образова-
ние на жестов език на децата, ученици-
те и студентите с увреден слух; изпра-
щаха се писма с искания и становища до 
отговорни държавни институции, сред 
които и МОН; на срещи с видни пред-
ставители на правителството неот-
менно се настояваше за това право…

Началото на пътя започна на 1 април 
2003 г., когато асамблеята на ЕС отправи 
препоръка към правителствата на държа-
вите-членки за признаване на официал-
ния статут на жестовите езици на нацио-
налните общности на хората, лишени от 

слух. През 2006 г. ООН прие Конвенцията 
за правата на хората с увреждания, коя-
то влезе в сила на 22 януари 2011 г. През 
2015 г., в заключителното си становище 
към ЕС комитетът на конвенцията препо-
ръчва: „…вземете необходимите мерки, 
за да наложите прилагането на законо-
дателството за достъп до информация и 
комуникация, така че да улесни достъпа 
до жестовите езици и да се насърчи офи-
циалното признаване на тези езици.”

Съюзът на глухите в България участва 
със специална ангажираност и активност 
в заседанията на Националния съвет за 
интеграция на хората с увреждания, свър-
зани с ратифицирането на конвенцията от 
българското правителство, като представи 
и конкретни предложения за подкрепата 
на проект за Закон за жестовия език. 

Продължава на стр. 5

Прочетете на стр. 5, 6, 7 и 8 
публикацията, подготвена от Пе-
тра Ганчева, която ви представя-
ме сега.

Тя съдържа факти, които по 
категоричен начин доказват труд-
ните усилия на Съюза на глухите в 
България – година по година, за при-
знаването на нашия език на жесто-
вете като официален език в Бълга-
рия. Две поколения близо глухи хора 
са се борили за това достойнство, 
което заслужено имаме днес.

Прочетете публикацията днес. 
И я запазете! За да се знае! Вижте 
и снимките!

БЪЛГАРСКИЯТ ЖЕСТОВ ЕЗИК СЕ ПРИЗНАВА 
ЗА ЕСТЕСТВЕН САМОСТОЯТЕЛЕН ЕЗИК В ПРИЕТИЯ 

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

Блиц интервюта минути 
след приемането на закона

ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ

Дългият и изстрадан път до 
успешното приемане на закона за 

жестовия език
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Продължение от стр. 1
Чест прави на българската глуха общност, че в тези зимни месеци, 

между първото и второто четене на Закона за жестовия език – всич-
ки организации на и за глухите хора бяха сплотени и единни. Тако-
ва единение – нека се запомни! Дори и най-малките различия бяха 
приглушавани и оставяни някъде настрана. В името на общата цел 
- най-важната за всички нас - законът! И нека всички глухи хора да 
усетят сега това приятелство, което май го няма другаде! Заедно със 
СГБ – успяхме всички!

При откриването на заседанието пленарната зала сякаш  беше  
изпълнена с добрата енергия на съзиданието... Особено беше това 
усещане!

На двата балкона, предназначени за гости, бяха представителите 
на всички организации на и за хора с увреден слух. И като че ли са-
мите народни представители усетиха тяхното очакване и забравиха 
разногласията си за няколко часа. Всеки, ама всеки от тях искаше да 
даде гласа си за нашата кауза. И да ни подкрепи!

Ние не знаем, имало ли е друг път такова настроение в тази пле-
нарна зала. Но в този ден го видяхме! Да! И нека народът ни е  благо-
дарен за това, че станахме и бяхме най-добрите обединители!

Докладът за второ четене на законопроекта за българския език 
беше представен от г-н Хасан Адемов, председател на Комисията 
по труда, социалната и демографската политика  в 44-то Народно 
събрание.

Точка по точка, параграф по параграф той бавно, сериозно и ком-
петентно изложи съгласията и несъгласията на Комисията с предло-
женията на вносители и законодатели.

И представи окончателните текстове. Които със забележително 
единодушие бяха приети.

И когато „звънецът” на Народното събрание удари, за да огласи 
крайното решение на председателката на Народното събрание Цве-
та Караянчева за текстовете на приетия Закон за българския жестов 
език, всички депутати станаха на крака!

Браво!!!
Малко преди това обаче всички присъстващи в залата бяха чули и 

разбрали с жестов превод думите на народната представителка Свет-
лана Ангелова от ПП ГЕРБ, заместник председател на Комисията по 
труда, социалната и демографската политика: „Искам да благодаря на 
всички народни представители, които се включиха в работата по за-
конопроекта за българския жестов език и които гласуваха „за” закона. 
Това единодушие показа, че има каузи, които са много по-важни от 
политическите различия, които ни обединяват и ни правят отговорни 
към проблемите на хората. В навечерието на Международния ден на 
глухите хора премиерът Бойко Борисов обеща на глухата общност, че 
Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да прие-
ме Закон за българския жестов език. Днес той е факт – в днешния ден 
е една голяма победа, празник за глухата общност, сбъдната мечта и 
надежда за един по-добър живот!

Искам да благодаря на представителите на и за глухата общност – 
над 20 представители от тези организации днес присъстват в пленар-
ната зала. Те бяха активни участници в процеса по изработването на 
Закона за българския жестов език и знам, че с нетърпение, с радост 
очакват приемането на финалните текстове. И не на последно място, 
позволете ми да благодаря и на преводачите от и на жестов език – 
хората, които бяха неотлъчно до нас през тези месеци, моста между 
света на чуващите и света на глухите. Благодаря Ви.”

Присъстващите тук чуха и разбраха  и още едно изказване – на 
народната представителка от „БСП за България” Весела Лечева, за-
местник председател на Комисията по труда, социалната и демограф-
ската политика: „Всички Вие можехте да имате тези законодателни 
мерки, които касаят Вашия статут и качеството Ви на живот, много 
по-рано – три години по-рано, защото още в началото на този мандат 
ние имахме желанието Вашите проблеми да бъдат решени. Но факт 
е, че този закон е приет сега! Съжалявам, че трябваше да чакате тол-
кова дълго време.”

В парламент - като в парламент!  Така и трябва да бъде, когато 
става дума за решения на житейски проблеми на хората.

Но нека завършим репортажа си с изказването на г-н Хасан Аде-
мов. Достойно е да  прочетете думите му за добрата работа на всич-
ки: „Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни пред-
ставители! Позволете ми на свой ред да благодаря първо на вноси-
телите и специално на колегите от Министерството на труда и соци-
алната политика, на колегите от Министерството на образованието 
и науката, на експертите и съветниците от двете комисии – по труда, 
социалната и демографската политика и по образованието и науката.

Да благодаря на колегите от глухата общност, да благодаря и на 
преводачите.

Уважаеми колеги, през последните два месеца бяхте страхотни! 
Благодаря Ви!”

Нито дума повече не можем да кажем, дори и да искаме в този 
момент, разбира се. Освен изречението:

В БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕТ ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК!
Йорданка Димитрова

21 ЯНУАРИ  

ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК
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Продължение от стр. 1
За целите на обучението и комуника-

цията в специалните училища за ученици 
със сензорни увреждания – увреден слух, 
се използва българският жестов език. 
В специалните училища за ученици със 
сензорни увреждания – увреден слух, и 
за глухите ученици, обучаващи се в учи-
лищата в системата на предучилищното 
и училищното образование, се провежда 
обучение по български жестов език като 
специален учебен предмет.

 Родителите на такива деца също имат 
право да бъдат обучавани на жестов език. 
При текущите изпитвания и изпитите в 
системата на училищното образование 
глухите и сляпо-глухите деца и ученици, 
съобразно степента на увреждане, имат 
право да използват българския жестов 
език.

Със закона се осигурява  безвъзмездна 
преводаческа услуга от и на български 
жестов език за глухите и сляпо-глухите 
лица в размер на 120 часа годишно, а не 
както досега 10 часа, което е крайно не-

достатъчно.
Глухите и сляпо-глухите лица имат пра-

во на безвъзмездна преводаческа услуга, 
извън осигурения лимит, при хоспитали-
зиране в лечебни заведения, центрове за 
психично здраве, за кожно-венерически 
заболявания и комплексни онкологични 
центрове, както и при извършване на про-
цесуално-следствени действия по реда на 
закона за Министерството на вътрешните 
работи.

Глухите и сляпо-глухите студенти и 
докторанти в процеса на обучението си за 
придобиване на висше образование имат 
право и на допълнително ползване на 
преводачески услуги на български жестов 
език до 60 часа на семестър

Броят на часовете за безвъзмездна 
преводаческа услуга на български жестов 
език се определят за всяка календарна 
година в съответствие с лимита и пропор-
ционално на срока на действие на екс-
пертното решение на ТЕЛК или НЕЛК или 
на оставащите месеци след отпускането 
на преводаческата услуга.

Финансирането на дейностите се осъ-
ществява от държавния бюджет чрез 
МТСП, от бюджета на институциите как-
то и за сметка на лечебните заведения, а 
също и по европейски и международни 
програми и други източници. Средства от 
държавния бюджет могат да се предоста-
вят и на частните детски градини и учили-
ща.

В срок до 31 декември 2022 г. ръково-
дителите на административните структу-
ри в системата на изпълнителната власт и 
кметовете на общините трябва да създа-
дат условия за административно обслуж-
ване на глухите и сляпо-глухите лица.

Към министъра на образованието и 
науката  се създава Съвет за българския 
жестов език, който подпомага министъра 
при изпълнение на дейностите, свързани 
с развитието на жестовия език. Съветът  
ще се състои от 13 членове. 

Министърът на образованието насър-
чава и подкрепя научни изследвания на 
организации, включително на и за хора с 
увреден слух и на сляпо-глухи лица, свър-

зани с лексиката и граматиката на българ-
ския жестов език, електронни образова-
телни ресурси и методически ръководства 
за неговото прилагане в образованието.

Преводач от и на български жестов 
език е дееспособно физическо лице с бъл-
гарско гражданство или с право на посто-
янно пребиваване в България, притежа-
ващо професионална квалификация или 
квалификация по част от професия „пре-
водач от и на български жестов език” от 
списъка на професиите за професионално 
образование и обучение по Закона за про-
фесионалното образование и обучение 
или е с придобита образователно-квали-
фикационна степен „магистър” по специ-
алността „български жестов език”.

Закона за българския жестов език ще 
публикуваме отделно. За да го съхрани-
те в библиотеката си - като документ и за 
поколенията! Защото с този закон, приет 
на 21.01.2021 година започва нов етап в 
историята на Съюза на глухите в Бълга-
рия и нов старт за делата ни!

Ще бъдем достойни!

ВАЖНО ОТ БЖЕ

БЪЛГАРСКИЯТ ЖЕСТОВ ЕЗИК СЕ ПРИЗНАВА ЗА ЕСТЕСТВЕН 
САМОСТОЯТЕЛЕН ЕЗИК В ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК
2021 ГОДИНА!
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Продължава от стр. 1

Ето какво каза Николай Нинов, председател на СГБ: 
- В момента сме тук в Народното събрание след второ-

то четене на Закона за българския жествов език. Гордост е, 
че всички депутати до един го подкрепиха по най-безпре-
кословния начин – като гласуваха „За” всички текстове, един 
по един, на този закон!

За първи път в нашата история, в нашия живот в България, 
българският жестов език е официален! Голяма е радостта ни, 
която сега с голямо въодушевление споделяме и с колегите 
ни от всички организации на и за хората с увреден слух. Ние 
всички бяхме в залата и можахме да усетим уважението и 
честта към всички нас.

Това беше уникално нещо в живота и в историята на глу-
хите хора в България. Събитие, което ще остане като отправ-
на точка и за бъдещите наши поколения, а и за всички нас.

Горд съм! Много съм горд и лично дори. Надявам се от 
тук нататък бъдещето на глухите хора в България да бъде 
по-добро! Съзнавам, че ни очаква още много работа. Но вяр-
вам, че всичко оттук нататък ще ни дава само и единствено 
по-добър живот за глухите хора.

Валентина Христова, фондация  „Глухи без граници”:
- Подкрепям напълно казаното от председателя на СГБ г-н 

Николай  Нинов! Става дума за бъдещето – за работата, която 
за всички организации, които участваха тук, да продължи в тази 
посока – за изпълнение на закона и за бъдещата роля  на бъл-
гарския жестов език в нашето общество. Пожелавам на всички 
организации успех, а също се надявам да работим заедно и да 
постигнем много успехи!

Йордан Генов, председател на Съюза на глухите студенти в 
България:

- Браво на всички! Това е прекрасен ден за българския жес-
тов език.  На първо и второ четене нашите представители успяха 
да се борят. Много се радвам за тях. Браво на тях! Това е ва-
жно за всички неща в живота ни – да няма бариери за глухата 
общност. Да има равнопоставеност между чуващите и глухите. 
Искам да поздравя всички организации за активната работа! 
Много се радвам!

Лилия Ангелова, „Бъдеще за глухите в България”:
- Най-прекрасната 2021 година, в която беше приет Законът 

за българския жестов език! Честито на всички! Много се гордея 
с вас! И се надявам да работим все така, а не да чакаме отгоре. 
Трябва да мислим и да действаме, защото това е нашето бъде-
ще. Особено за всичко, което се  отнася за малките деца. Но и за 
чуващите хора, които е добре да се запознаят с нашия българ-
ски жестов език и да го уважават, и да го ползват. Благодаря на 
всички, които работиха дотук!  И пожелавам успех!

Йоло Георгиев, „Футболен съюз на глухите в България”
- Досега никога не съм посещавал парламента – сега за 

първи път влизам. И съм впечатлен от уважението. Изказвам 
възхищение от г-н Николай Нинов. Също и от г-н Бургов. Преди 
имаше някакво неразбирателство и проблеми, но сега като че 
ли се чувствам заедно с тях. Уважавам г-н Нинов и пожелавам 
всичко добро и успех!

Николай Бозев, председател на Спортната 
федерация на глухите в България:
- Много се радвам и много съм щастлив. Това е голяма по-

беда! Толкова години се борихме  за този Закон за българския 
жестов език! И за всичко, което очакваме да имат глухите хора 
след неговото приемане! Законът за жестовият език е законът 
на нашата глуха общност! Най-много се радвам сега, че успяхме 
да покажем че сме силни, когато се борим заедно – всичките 

организации, за общата работа. За доброто на глухите хора. Отсега нататък, надявам се 
всички институции в държавата да могат  да се обърнат към нас, за да нямаме „затво-
рени врати”. Ние не можехме да търпим повече. Отново се радвам, че се случва това, 
благодарение на всички, които са тук!

Александър Иванов, Младежка организация 
на глухите активисти:
- 21 януари 2021 година – това е съдбовен ден за глухите хора. 

Преди имахме много бариери, сега със Закона за жестовия език 
започнаха да се отварят вратите. Отсега нататък – как можем да 
подобрим нещата, това зависи от нас! А глухите хора, и особено 
младите от нашето поколение,   които сега сме тук, също трябва 
да действат, да покажат силата си, за да можем да имаме по-до-
бър достъп във всяка сфера на обществото. И да сторим още 
по-добри неща за следващото поколение, за глухите деца.

Илияна  Стоилкова, координационно звено към МОН
- Здравейте на всички приятели – чуващи и не чуващи! Ис-

кам от името на 20 организации на и за глухите в България, кои-
то участват в координационното звено към министерството на 
образованието и науката,  да благодарим – първо на Минис-
терството на труда и социалната политика, на Министерството 
на образованието и науката, на Министерския съвет и на пре-

миера Бойко Борисов, на Народното събрание и на всички парламентарни групи, кои-
то проявиха разбиране към глухата общност. И ни дадоха законното право, съгласно 
Конвенцията на ООН за хората с увреждания, да бъде изпълнена стратегическата ни 
цел. Чрез Закона за жестовия език ние да бъдем равноправни граждани – в Република 
България  и европейска общност. Това е голяма крачка напред в нашата история, която 
ни дава възможности да бъдем качествени хора и да имаме по-добър живот.

Милена Гъркова-Калинова, председател на 
Националната асоциация на преводачите 
на жестов език в България:
- Здравейте скъпи приятели! Днес е голям исторически ден 

– 21 януари 2021 година! Защото най-после имаме доказано 
обществено внимание, насочено към глухата общност. Към 
проблемите на глухите хора, към трудностите, които  имаме 
и преживяваме в живота си. Затова трябва и всички ние да се 
поздравим с приемането на Закона за жестовия език в Бълга-
рия. Най-после това се случи. А днес трябва да сме горди за-

щото това означава признаване на основното човешко право на глухите хора – да бъдат 
равнопоставени в живота и в обществото. Поздравления за всички, които с много уси-
лия и труд постигнахме това! Бъдещето е пред нас за още по-големи успехи.

Николета Иванова, председател на Национален християн-
ски център:

- Честит празник, уважаеми колеги и преводачи – честит 
празник! Да се поздравим за първи път в историята ни за прие-
тия Закон за жестовия език в България! И за признанието, което 
глухите хора получиха за правото ни да бъдем равни, равноп-
оставени граждани в държавата България. Много се вълнувам, 
много се радвам, че най-после направихме първата и най-ва-
жна стъпка в живота ни с признаването на Закона за  българския 
жестов език. Отсега нататък, ще трябва да имаме силата да про-
дължаваме. Много работа ни чака! Но сега – честито на всички!

Величка  Драганова, председател на 
Националната асоциация 
на сляпо-глухите в България:
- Всички сме изключително радостни и щастливи от факта, 

че българският жестов език е вече законово признат.Това 
беше тежка задача, постигната с неуморим труд. Законът, кой-
то беше приет днес, е изцяло насочен за издигане на правата 
на хората с увреден слух и зрение. Изключително съм горда 
от това, че тази цел беше постигната – в името на човешко-
то достойнство! Последните две години за нас бяха период на  
съзидание и много работа. Не мога да кажа, че беше лесно. 

Но искам да изразя искрената си благодарност към всички колеги от глухата общност 
за това, че проявиха разбиране и за това, че подадоха ръка на нашата общност на сля-
по-глухите хора. Ние сега се чувстваме много по-уверени и сигурни за изпълнението на 
нашата стратегическа цел – а именно, да  бъде изработен документ, който да утвърди 
методика за обучение и комуникация със сляпо-глухите граждани на републиката ни. 
Смелост пожелавам на всички сега! Защото от тук нататък предстои много повече рабо-
та. Много повече задълбочено анализиране на процесите в живота ни за създаването 
на комуникационни системи за активното ни включване  в живота.

Мария Кръстева, председател 
на Асоциацията
на родителите на деца с увреден слух:
- Днес е един много хубав ден за българската демокрация, 

както казваха преди някои политици. Много се радвам, че това 
нещо се случи. А това е резултат на  една много дълга борба. 
Надявам се това да бъде в помощ на глухите хора и те наисти-
на да могат да се чувстват достойни граждани – както в инсти-
туциите, които осигуряват добрият им живот, така и въобще. 
Сигурна съм, че сега те ще имат много повече самочувствие     

да бъдат достойни! Поздравявам всички колеги за работата, която свършихме през го-
дините. И нека да продължаваме заедно!

Иванка Йовкова, председател на Българска асоциация 
на хората с увреден слух:
- Много се радвам за  нашия Закон за жестовия език, който 

влезе в сила в нашата държава преди около час. Отсега ната-
тък ще имаме много отговорности и много работа, за да бъдем 
в крак с времето и да отстояваме достойно не само правата 
си, но и нашите възможности! Приемането на закона е голяма 
победа за нас, глухите. Оттук нататък ще можем по-достойно 
и истински да се доказваме като можещи и равноправни хора!

Минко Савов, председател на сдружение 
„Либерални идеи за развитие и адаптация”:
- Здравейте на всички приятели от нашите организации. 

Успяхме да влезем на второ четене на закона и да видим как 
единодушно той беше приет. 

Много се надявам да имаме добри екипи, за да можем 
да работим и в бъдеще заедно. Радвам се, че всички депу-
тати проявиха голямо уважение към нас – без против при 
гласуването. Надявам се обаче сега и президентът на Репу-
блика България да ни обърне внимание и да ни  отдаде за-
служеното. 

Преди години аз, като напълно глух младеж съм имал та-
кава лична президентска подкрепа. Очаквам и сега  институ-
цията на държавния глава да ни подкрепи и да ни съдейства 
в новия ни път! Всичко най-хубаво!

Блиц интервюта минути след приемането на закона
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Любен Работов, 
Асоциация на гражданите с увреден слух в България:
- Здравейте скъпи приятели. Народното събрание одобри 

Закона за жестовия език. И аз, както и всички членове на на-
шата асоциация, сме щастливи с постигнатото. 

Честито на всички. Чака ни много работа, която надявам 
се да е в обединение и в сговор от всички. Това ни е нужно 
сега.

Ашод Дерандонян, изпълнителен директор 
на фондация „Заслушай се”:
- Днес е голям ден! Честито на всички от глухата общност! 

Поводът  е приетият и утвърден на второ четене Закон за жес-
товия език в България. Езикът на жестовете вече е признат! 
Много съм щастлив. Нашата цел – която имахме толкова го-
дини – българският жестов  език да бъде равен на говоримия 
език, се сбъдна! А ние, глухите, трябва да се чувстваме горди. 
И още от този момент да се чувстваме равни във всичко, за 
да продължаваме да се борим със самочувствие за нашата 
прекрасна култура. Както и за да докажем неимоверните си 
възможности  и предимства в интелектуално ниво.

Иван Бургов, председател на фондация „Взаимно”:
- Много се радвам че всички ние от глухата общност ус-

пяхме да се преборим и да се чувстваме щастливи в този мо-
мент. За мен обаче, приемането на Закона за жестовия език 
има и много лична връзка и смисъл Аз обичам да се боря – 
това съм правил някак винаги в живота си. С добро съм „отва-
рял” много врати, с желание съм „изкачвал” високи стъпала. 
Но винаги с жестовите знаци на ръцете си! Обожавам езика 
на ръцете и на жестовете! За мен датата 21 януари 2021 годи-
на ще остане незабравима. Защото законът за жестовия език 
вече ми позволява да бъда свободен, можещ и горд -  повече 
от всички!

Силвия Бозева, председател на фондация „Заслушай се”:
- Здравейте на всички! Много ми беше приятно, когато 

одобриха нашия Закон на жестовия език. Аз работя за ме-
дийното отразяване на нашите инициативи и дела. А сега ще 
имам и толкова много възможности. Прекрасно е, че всички 
подкрепиха жестовия език, който е нашето основно изразно 
средство. Но това не е край на нашите усилия. Още много ра-
бота ни чака за да се докажем. Нужно е да продължаваме да 
бъдем заедно и да си помагаме, за да се случи всичко оно-
ва, което искаме и очакваме. С жестовия език вече ще бъдем 
разбрани от всички.

Интервютата са подготвени със съдействието на Василен Грозев, 
технически изпълнител към ЦУ на СГБ и на Росица Караджова

Блиц интервюта минути след приемането на закона
Росица Караджова, председател на МОСГБ:
- Наистина съм много щастлива. Това беше неочак-

вано, но толкова щастливо чувство за мен. Да видя как 
в голямата зала на Народното събрание всички депутати 
от България гласуваха „за” нашия Закон за жестовия език. 
Наистина в последно време и нашата младежка органи-
зация към Съюза на глухите в България отдаде всичко – и 
като умения и знания, и като дейност, за да се утвърди 
със закон жестовият ни език – единственият, който полз-
ваме и на онлайн срещите си по време на пандемията. 
Искам обаче сега да изкажа и признателност към непра-
вителствените организации, с които намирахме общ език 
и работихме за общите ни цели. За да имаме официал-
ното признаване на жестовия ни език днес! А денят, в 
който той беше признат е знаменателен и сигурно щаст-
лив. Вижте цифрите – 21.01.2021 – това е съвпадение на 
числата. Ще ги запомним завинаги, защото и историята е 
пожелала така! Но искам да благодаря сега и на всички 

институции, с които работихме и които ни съдействаха и учиха да се чувстваме достойни 
млади. На преводачите – също! Честито на всички от глухата общност!

Мария Атанасова, председател 
на сдружение „Тишина”:
- Този закон е уникална възможност за подкрепа и 

защита на езиковата идентичност на всички български 
граждани с увреден слух. Приемането на този закон от-
варя пътя към постигане и утвърждаване на човешките 
им права. И затова сега радостта ни е голяма!

Глухите хора ще могат да участват във всички проце-
си, касаещи развитието на техния живот – трудов, поли-
тически, културен, творчески; ще могат да упражняват 
техните консултантски и ръководни роли.

Изготвянето на закона беше плод на продължителна 
и активна работа, в която се включиха различни специалисти, методисти, жестови пре-
водачи, преподаватели, журналисти. Особено силно бе и участието  и на глухи хора от 
различни неправителствени организации. Благодарение на Министерство на образова-
нието, Министерството на труда и социалната политика, Министерство на културата и 
всички съпричастни институции, всички предложения, доводи, аргументи се обсъдиха 
внимателно и подробно, докато се стигне до завършения вид на Закона за българския 
жестов език и приемането му от парламента. Това беше първата крачка към равноп-
оставеност, особено що се отнася до културната сфера, където глухите хора не са само 
ползватели, но и творци!

Благодарим ви, мили хора!

Дългият и изстрадан път до успешното 
приемане на закона за жестовия език

ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ

Продължение от стр. 1

На 26 януари 2012 г. Народното събра-
ние на Република България ратифицира 
със закон Конвенцията.

В тази връзка съюзното ръководство 
отправи специално писмено предложе-
ние до членовете на междуведомствена-
та група за промяна в законодателството, 
в което се казва: „След ратифицирането на 
Конвенцията на ООН ние очакваме наше-
то законодателство да бъде приведено в 
съответствие с правата на хората с увреж-
дания и предлагаме на вашето внимание 
следните наши предложения: 1. Официал-
но признаване на жестовия език. Според 
конвенцията, превръщането на национал-
ния жестов език и писменият език на една 
държава в двуезичие е фундаментално 
право на глухите хора. …Във връзка с чл. 
24 от Конвенцията, да се запише текстът на 
чл. 24, който задължава държавите-стра-
ни по този документ да способстват за ус-
вояване на езика на знаците и налагане на 
лингвистична идентичност на общността 
на лишените от слух, да гарантират, че об-
разованието на лица и особено на деца, 
които са лишени от зрение, слух, или от 
двете, се осъществява при използване се 
осъществява при използване на най-подхо-
дящите за индивида езици, методи и сред-
ства за комуникация. Във връзка с чл. 24 и 
чл. 7 - в специализираните детски гради-
ни за деца с увреден слух и ССУ за ДУС да 
се изучава жестов език още от най-ранна 
възраст; да се въведе обучение на жестов 
език в специализираните училища – как-
то за учащите, така и за преподавателите; 

на деца със загуба на слуха, обучаващи 
се в масови училища, да се осигури ре-
сурсен учител – сурдопедагог; на слухово 
увредени лица, обучаващи се във висши 
учебни заведения, да се осигури личен 
асистент, владеещ жестов език. В Закона 
за висшето образование да бъде записа-
но следното: „Изграждане  на центрове в 
съответните ВУЗ за осигуряване на необхо-
димите специалисти, които да са в помощ 
на студентите с увреждания, в това число 
и за студентите с увреден слух, които при 
нужда да  осигуряват по време на лекции 
и упражнения преводачи на жестов език, 
аудиовизуална техника и др.”

… Да се организират курсове за изуча-
ване на жестов език за глухи хора, за ро-
дители, които имат глухи деца, както и за 
други желаещи; да бъдат осигурени пре-
водачи на жестов език на летищата и голе-
мите железопътни гари. Там, където това е 
невъзможно, да има информационни табе-
ли с подробни и видни надписи. Във връзка 
с чл. 21 - общините, в които живеят над 50 
слуховоувредени лица, в деловодствата на 
общините и в институциите на територията 
на общината да работят жестови превода-
чи. На основание чл. 21, буква (а) и буква (д) 
в програмите на телевизиите с национален 
характер, основните информационни еми-
сии да бъдат с превод на жестов език, или 
да са придружени със субтитри. С жестов 
превод или с надписи да бъде и петъчният 

парламентарен контрол, както и предава-
нията за националните празници и съби-
тия. Жестов превод да има и за важните 
международни събития; театралните спек-
такли и други културни прояви да бъдат 
осигурени с жестов преводач; телевизион-
ните филми, включително и българските, 
да бъдат със субтитри (на основание чл. 30, 
т.1 (а). При лицензиране на разпространи-
тели на масова информация да се изисква 
за значими на широката публика предава-
ния с жестов превод или субтитри. На осно-
вание чл. 26, т. 3 от Конвенцията мобилните 
оператори да предоставят на хората, лише-
ни от слух, SMS услуги на преференциални 
такси; интернет доставчиците да предоста-
вят услугата си на преференциални такси 
за хората, лишени от слух; на хората, ли-
шени от слух, да се предоставят мобилни 
телефони за видео разговор, или компю-
три като помощно средство; телефон 112 
да приема писмени съобщения (SMS) и да 
може да се осъществява видеовръзка на 
жестомимичен език. … при съдебни про-
цедури и нотариални сделки със слухово 
увредено лице да се осигурява тълковник, 
независимо от това дали лицето е грамот-
но, като се зачита правото му за избор на 
тълковник; държавата да осигури перио-
дично обучение по жестов език на работе-
щи в сферата на правосъдието, полицията 
и затворите.”

Продължава на стр. 6



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА6 29 януари 2020ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ

Продължение от стр. 5
Всички направени предложения по прилагането на 

конвенцията от на ционално представителните организа-
ции, между които и тези на Съюза на глу хите в България, 
бяха обсъдени на заседание на правителството. С Реше-
ние № 868 от 19 октомври 2012 г., Министерския съвет 
прие План за действие, съдър жащ мерки за привеждане 
от Република България на нормативната уредба и поли-
тики в областта на хората с увреждания в съответствие 
с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания (2013-2014 г.), който се състои от осем фази. 
От особено значение е четвъртата фаза (като отговорна 
за изпълнението институция е посочено Министер ството 
на образованието), посветена на българския жестов 
език, която включва следните оперативни цели: „Оси-
гуряване на финансиране за изследване на жестовия 
език” (4.3.1); „Признаване и популяризиране на БЖЕ 
като езикова система” (4.3.2); „Законово регулиране на 
разходите за преводи на ЖЕ, за обучителни модули на 
интерпретатори за сляпо-глухи, за обучение на учители 
на деца с увреден слух, за преводачески и интерпрета-
торски услуги, за интерпретатори по алтернативни ме-
тоди за комуникация на сляпо-глухи, за технически ко-
муникационни средства” (4.3.3.); „4.3.4. „Въвеждане на 
ЖЕ като език и калкираща жестова реч в специалните 
училища” (4.3.4); „Включване на специалисти с увреден 
слух като учители или възпитатели в специалните учи-
лища” (4.3.5) и „Подобряване на условията при обуче-
нието на студенти с увреден слух” (4.3.6).” Дейностите, 
осъществени за изпълнението на тези цели, обхващат 
проекти за изследване на жестовия език; осигуряване на 
обучителни модули по жестов език; осигуряване на пре-
водачески услуги и технически комуникационни средства 
според потребностите на хората с увреден слух; създа-
ване на условия в образователната система за използ-
ването на различни средства за преподаване; създаване 
на условия в обра зователната система за използването 
на ЖЕ; предоставяне на информация чрез текст, аудио и 
видео запис с жестов превод и осигуряване на преводач. 
Текущите индикатори за изпълнение включват последо-
вателно линг вистичното описание и допълване на же-
стове; признаването на българския жестов език (БЖЕ) 
като езикова система; постигане на добри възможности 
за упражняване на своите права, свободно изразяване 
на себе си и своето мнение, достъп до информация и 
комуникация чрез ЖЕ; гарантиране достъп до учебното 
съ държание, съобразено с езиковите и комуникативни 
потребности на уче ниците; включването на ЖЕ в образо-
вателния процес и постигане на добри възможности за 
обучението на студентите с увреден слух. 

На 23 септември 2013 г. между председателя на Съ-
юза на глухите в България  Васил Панев и Хасан Адемов, 
министър на труда и социалната политика е проведена 
среща, на която председателят на СГБ Васил Панев пред-
лага държавата да осъществи най-важните приоритети 
за хората с увреден слух, а именно: „Узаконяването на 
жестовия език - в ратифицираната от българското пра-
вителство през януари 2012 година Конвенция на ООН 
за правата на хората с увреждания това задължение е 
записано в член 21. До този момент в България не е на-
правено нищо. В 27 от държавите на Европейския съюз 
въпросът отдавна е решен. Съюзът на глухите в България  
от много години се бори за това. Ние имаме издаден реч-
ник с жестовете на 5000 български думи, при това съо-
бразен с изискванията на българската граматика. Много 
усилия в това отношение положи нашият национален 
методически  и консултативен център по жестов език. 
Имаме и подготвени методики и програми за използване 
на жестовия език, като помощно средство… Много важен 
въпрос за нас е и липсата на законови положения за ко-
муникацията и информацията на глухите хора. В страни-
те, в които жестовият език е узаконен, държавата предос-
тавя за облекчение на глухите хора специално назначени 
за тях преводачи във всяко министерство, в общините, в 
болниците, в съдилищата, както и в големите транспорт-
ни центрове – гари, автогари, аерогари…” 

През 2016 г., със съдействието и подкрепата на евро-
депутата Георги Пи рински, 12-членна делегация на Съ-
юза на глухите в България присъства на конференцията 
в Европей ския парламент, посветена на ролята на жес-
товите езици и равните права на хората с увреден слух 
в ЕС, чийто инициатор е Хелга Стивънс, глух евродепутат, 
отправила покана към всички организации на глухите да 
присъст ват на конференцията.  

В Брюксел председателят на СГБ Николай Нинов 
про вежда среща-разговор с Георги Пирински, на която 
представя подробно нуждата от уза коняването на бъл-
гарския жестов език и получава от него искрена подкре-
па. В качеството си на член на Комисията по заетост и со-
циални въпроси в НС, г-н Пи рински възлага на сътрудника 
си Иван Кръстев да проведе среща за подготовка на про-
ект на Закон за българския жестов език. Предложеният 
проект на закона за жестовия език тепърва предстои да 
се гледа и обсъжда от много и различни комисии в пар-
ламента, тъй като текстовете се отнасят и към други зако-
ни, като например, със закона за МВР, със съдебната сис-
тема и полицията, със Закона за висшето образование, 
който касае студентите с увреден слух и много други. На 
17 май 2017 г. депутатите Георги Гьоков и Валери Жабля-
нов от БСП внасят проектозакона за българския жестов 
език, в който се предвижда задължително осигуряване 
на превод за хората с увреден слух в институциите, както 
и помощи за деца с увреждания; създаване на национа-
лен регистър на преводачите на жестов език, който да се 
поддържа от Съюза на глухите в България и др. Според 
вносителите липсата на държавна политика за признава-
не, регламентиране и развитие на българския жестоми-
мичен език се явява пречка за интеграцията на хората с 
увреден слух в обществото и за достъпа им до качествено 
образование, публични услуги и заетост. Законът има за 
цел да запълни липсата на държавна политика за призна-
ване, регламентиране и развитие на българския жесто-
мимичен език, което е пречка за интеграцията на хората 
с увреден слух в обществото. По време на обсъждането 
на законопроекта един от вносителите – Георги Гьоков 
(„БСП за България”), посочва, че „според критериите за 
представителност в Националния съвет за интеграция 
на хората с увреждания, единствената организация на 
хората с увреден слух, която фигурира там, е Съюзът на 
глухите в България. Допълва и, че от 1970 г. в България 
се обучават хора в жестомимичен език и към момента в 
Националната асоциация на преводачите на жестов език 
членуват 220 преводачи.” Георги Гьоков разяснява още, 
че „в  България живеят над 120 хиляди души с различна 
степен на увреждане на слуха. По статистически данни 
около 50 хиляди души от тях ползват жестомимичния 
език. Това означава, че останалите с такива проблеми са 
обречени на изолация и невъзможност да се реализират 
в обществото. Към настоящия момент България е една от 
двете страни държави-членки на Европейския съюз, коя-
то не е уредила законово ползването на жестовия език. 
Другата е Люксембург. Основната ни цел е с този зако-
нопроект да уредим обществените отношения, свързани 
с използването на българския жестомимичен език, като 
средство за общуване на хората с увреден слух и създа-
ване на условия за тяхната пълноценна реализация и ин-
теграция в обществото. Законът ще даде възможност на 
тези хора да се обогатяват с информация от околния свят. 
Знаете, че съвременното ни общество е на високо инфор-
мационно ниво и всеки без информация е обречен на из-
олация. Искаме да бъде осигурена равна възможност на 
хората, които ползват жестомимичния език. Предлагаме 
тя да се състои в социалната им, образователната и тру-

довата им интеграция. В законопроекта се предвижда да 
стане възможно обучението на преводачи от и на жес-
томимичен език. Това могат да бъдат учители, студенти 
и други хора, които ще работят с деца и възрастни с ув-
реден слух. Обучението се регламентира като такова по 
реда на Закона за професионалното образование и обу-
чение, т. е. вече ще има професия преводач от жестоми-
мичен език. Друга цел на законопроекта е да се осигури 
превод на жестомимичен език на хората с увреден слух 
при комуникацията им с държавните, съдебните органи, 
с местното самоуправление и с други обществени инсти-
туции и организации. Предлагаме на деца и младежи с 
увреден слух да се осигури обучение по жестомимичен 
език в държавните и общински училища. За децата, кои-
то са настанени и записани в специализирани училища, 
предлагаме жестомимичният език да се въведе като за-
дължителен учебен предмет. Извън тези училища, зако-
нопроектът предвижда да се осигури асистент-преводач 
на жестомимичен език, дори ако в класа има само едно 
дете с увреден слух. В законопроекта се предлага създа-
ване на Национален регистър на преводачите от и на жес-
томимичен език в България. Той ще бъде администриран 
от неправителствени организации – например от Съюза 
на глухите в България. По този начин държавата няма да 
се натоварва с ангажименти по администрирането и ще 
се засили връзката между държавната власт и органите 
на местно самоуправление от една страна и структури-
те на гражданското общество в лицето на национално 
представителните организации на хората с увреден слух. 
В проектозакона се предвижда и право на целева помощ 
за ползване на превод от и на жестомимичен език, как-
то и разноски за ползване на тълковник-преводач в съда 
и другите органи на съдебното производство. Смятаме, 
че тези цели са добри и подходящи. С този законопроект 
България отговаря на конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, която е ратифицирана от Европей-
ския съюз през 2010 г., а от 2012 г. ратификацията й е факт 
в България. По тази конвенция България има задължени-
ята да осигури равнопоставеност на всички хора с увреж-
дания, които са 120-130 хил. души и по някакъв начин ще 
получат равноправие с официализирането на този език.”

Надя Жекова от левицата отбелязва, че „от 2009 г. 
има стандарт за професията „преводач на жестомимичен 
език”, което е гаранция, че има такъв създаден държавен 
стандарт. Тук говорим за политическа воля да вземем ре-
шение, с което донякъде да изравним възможностите за 
хората с увреден слух.” 

Милко Недялков от БСП обяснява, че законът не е 
лингвистичен, в него няма да се описва значението на 
жестовете, а основната му цел е да бъдат уредени об-
ществените отношения, свързани с използването на жес-
томимичния език като средство за общуване на хората с 
увреден слух.

Обаче Светлана Ангелова от ГЕРБ заявява, че „пър-
во жестовият език трябва да бъде научно признат като са-
мостоятелен език, да се унифицира на база на българска-
та граматика и да се въведе като предмет в специалните 
училища. Министерството на образованието и науката е 
предприело действия за научно доказване на жестовия 
език като самостоятелна лингвистична система по проект 
на ОП „Иновации и интелигентен растеж.” Другата при-
чина, поради която няма да подкрепят законопроекта е, 
че не бил подложен на публично обсъждане – би след-
вало да бъде внесен за обсъждане в Националния съвет 
за интеграция на хората с увреждания към Министерския 
съвет. Тя възразява и срещу предложението Съюзът на 
глухите в България да води регистъра на преводачите от 
и на жестов език, защото това не била единствената орга-
низация за защита правата на хората с увреден слух у нас. 

„Приемането на закон за българския жестомимичен 
език е крайно наложително – това е достоен начин на ко-
муникиране на хората с увреден слух в администрацията 
и в институциите”, заявява изпълнителният директор на 
Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, кой-
то отправя и призив към председателя на комисията д-р 
Хасан Адемов и към депутатите да приемат единодушно 
проекта. По думите му „това е първият закон, който пряко 
е насочен към хора с увреждания.”

Председателят на парламентарната комисия по труда 
и социалната политика Хасан Адемов заявява, че „ДПС 
ще подкрепи внесения законопроект с ясното съзнание, 
че между първо и второ четене са необходими експертни 
и надпартийни усилия, за да стане работещ. Този законо-
проект трябва да се приеме заради конвенцията на ООН, 
която българският парламент е ратифицирал.” Като друг 
проблем, който трябва да бъде решен, Адемов посочва, 
че в законопроекта не са разписани условията за включ-
ване на преводачите в регистъра. 

„Аз съм българин, живея в България и говоря българ-
ски, а българският жестомимичен език не се различава 
от него, той се основава на българската граматика”, под-
черта в изказването си Николай Нинов, председател на 
Съюза на глухите в България. И допълни, че „хората с ув-

Дългият и изстрадан път до успешното
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приемане на закона за жестовия език
реден слух от години настояват жестовият език да бъде 
приравнен към българския.” Нинов е категоричен, че 
„неприемането на закона ще продължи да поставя бюро-
кратични спънки в общуването на хората с увреден слух с 
чиновници в институциите и в администрацията.”

„Глухите хора в различните краища на страната, не-
зависимо от местните диалекти, ни разбират, когато на 
големи форуми им превеждаме на жестов език”, бе ка-
тегорична председателката на Националната асоциация 
на преводачите на жестов език в България, с което оп-
роверга мотивите на ГЕРБ да не приемат предложението 
на БСП.

В крайна сметка, с 9 гласа „за” и 10 „въздържал се” 
на първо четене в парламентарната Комисия по труда, 
социалната и демографската политика законът за бъл-
гарския жестомимичен език, внесен от Георги Гьоков и 
група депутати от БСП, беше отхвърлен и така пропадна 
голямата надежда на СГБ да се даде зелена светлина за 
правото на жестов превод при обучението на децата с ув-
реден слух и на глухите хора. 

Месец по-късно, на 19 юли с. г. председателят на СГБ 
изпраща отворено писмо относно въвеждането на жес-
товия език до всички неправителствени и сродни на СГБ 
организации, към което са приложени всички цитирани 
решения, протоколи и пр. В пис мото се казва следното: 
„Уважаеми приятели, считам, че трябва да сведа до ваше 
знание следната информация, която е от съществено зна-
чение за успешното развитие на пътя към „Въвеждането 
на жестовия език”. През 2013-2014 г., министерството на 
образованието създава работна група за въвеждането 
на жестовия език или езика на знаците. В нея са вклю-
чени представители на СГБ (Николай Нинов и Миряна 
Мошева); НАСГБ (Анна Ройдева); училището за глухи в 
София (Цветан Кунчев и Валентина Христова); Петя Кер-
чева; квалифицирани специалисти – Цанка Попзлатева 
и Неда Балканска; МОН (Грета Ганчева и Бояна Алексов); 
МТСП (Надежда Харизанова) и специалисти от БАН. Чле-
новете на тази група изготвиха концепция за промени в 
норматив ната уредба по прилагането на чл. 21 от Кон-
венцията на ООН за правата на хората с увреждания – Въ-
веждане на жестовия език „Свобода на изразява не и на 
мнение, свобода на достъпа до информация”. Концепци-
ята беше подписана и утвърдена от тогавашния минис-
тър на образованието, след което се внесе като точка в 
дневния ред на заседанието на НСИХУ,  проведено на 22 
януари 2015 г. в зала 2 на МТСП. В протокола на заседа-
нието на стр. 10 е решението на НСИХУ: „Приема проек-
та на Концепция за проме ни в нормативната уредба във 
връзка с прилагането на чл. 21 от Конвенция та на ООН 
за правата на хората с увреждания - Въвеждане на жес-
товия език „Свобода на изразяване и на мнение, свобо-
да на достъпа до информация”. В тази връзка Съюзът на 
глухите в България, като организация, която е в синхрон с 
подкрепящата държавна политика, подкрепи доклада на 
екс пертната група и заложеното по същество изследване 
на жестовия език, възложено на фондация „Глухи без гра-
ници”, защото това е цялостна дър жавна подкрепа, в коя-
то сме изцяло обвързани и ние, от СГБ. Считаме, че това 
е последваща стъпка, в общите усилия на всички нацио-
нално представени организации съвместно с МС, МТСП и 
МОН да следваме и спазваме препоръките, заложени в 
конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, 
а именно и към заветната цел „Въвеж дането  на жесто-
вия език”, съгласно утвърдената концепция и заложения 
план на действие (2015 - 2020).”

Отвореното писмо оказва своето силно въздействие 
в посока единомис лието на всички българи с увреден 

слух в подкрепа на жестовия език. Това пролича особе-
но ярко в събитието, чийто инициатор бе СГБ – на него 
за пър ви път у нас 12 организации за и на хора с увреден 
слух демонстрираха от крито, че искат да обединят уси-
лията си за бъдещото пълноценно включване чрез жес-
тов език. Събитието, посветено на Международния ден 
на глухите хора и на Международната седмица на глухи-
те, се състоя на 23 септември 2017 г. Неговото мото беше 
„Пълноценно включване чрез жестов език”. В уникална-
та проява се включиха ръководствата и представителите 
на СГБ, МОСГБ, фондация „Глухи без граници”, Българска 
асоциация на хора с увреден слух (БАХУС), Национална 
асоциация на преводачи на жестов език (НАПЖЕБ), Асо-
циация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), 
Спортна федера ция на глухите в България (СФГБ), Център 
за ранна рехабилитация на деца с увреден слух (ЦРР-
ДУС), Национална асоциация на сляпо-глухите в Бълга-
рия (НАСГБ), Сдружение „Тишина”, формация „Жестим” 
и фондация „Взаимно ТВ”. Две бяха важните послания 
в този ден. Едното беше част от официалното изявле ние 
по повод тази мащабна масова проява, направено от 
председателя на СГБ Николай Нинов: „Всички глухи хора, 
независимо от коя организация са, заслужават подобно 
честване на своя ден!” А другото бе изказано от Митко 
Якимов от фондация „Глухи без граници”: „Целта ни е да 
покажем на обще ството и на глухите хора, че продължа-
ваме заедно!”  

Това единствено по рода си събитие получава широк 
отзвук не само в медиите и телевизиите, но и в прави-
телствените среди – на 6 февруари 2018 г. по покана на 
председателя на парламентарната комисия по взаи-
модействие с неправителствените организации и жал-
бите на гражданите Антон Кутев в сградата на Минис-
терския съвет се състоя широкомащабна среща с учас-
тието на депутати от различните парламентарни групи, 
члено ве на комисията, както и представители на всички 
организации на хората с увреден слух. Първоначално 
обявената тема бе „Разширяване състава на работната 
група и организиране на обществено обсъждане на про-
блемите, засягащи хората с увреден слух”, но още в на-
чалото центърът на разгово рите се измести към най-ва-
жното: легализирането и официалното призна ване на 
жестовия език в България. 

В хода на изказванията на участниците в срещата стана 
ясно едно – че времето си минава, а българският жестов 
език все още чака своето признаване – конституционно 
или със закон. Най-добре това бе обобщено от Крум Зар-
ков, народен представител и член на комисията: „Позволя-
вам си да ви обърна внимание към едно – дали жестовият 
език ще бъде признат в конституцията или не, и в двата 
случая ще има нужда от специален закон, който да офи-
циализира езика. Уникален е шансът, който има обществе-
ният съвет, комисията и нашето народно пред ставителство 
– да търсим съгласие с Министерството на образованието 
и науката и с всички други. Предложенията са на масата 
и вие сте хората, кои то ще можете да ги изчистите. И ако 
искаме да не се въртим в кръг и да прекараме още някол-
ко години в спор, то трябва сега да дадете своите предло-
жения.” А Бояна Алексов, старши експерт в МОН, ясно 
изрази позицията на министерството: „Министерството 
на образованието и науката приветства предприемането 

на действия за официално признаване и раз пространение 
на българския жестов език в обществото. Както виждам, 
тук са включени много представители на хората с увреден 
слух. Така, че имаме възможност да обмислим и да обсъ-
дим днес всички следващи работни срещи, да мислим и 
как ще представим нещата да бъдат в полза на хората с 
увреден слух. МОН активно ще участва в прецизирането 
на всички текстове и всичко, което е възможно.” В края на 
срещата участниците единодушно приеха казаното от Ни-
колай Нинов, председател на СГБ: „Категоричното ми ста-
новище и мнение е, че трябва да се създаде силна работна 
група, в която да се включат само представители на орга-
низациите на и за глухи хора, без специалисти и експерти. 
И аз лично, като председател на Съюза на глухите в Бъл-
гария ще настоявам за това. Подкрепям напълно станови-
щето на г-н Кутев, който като председател на комисията, 
предложи от всяка организа ция да бъде излъчен по един 
представител в работната група.” И допълва: „Ние, като 
работна група от организации на глухите хора, ще можем 
ви наги – в зависимост от конкретната ситуация, в зависи-
мост от това за каква терминология става дума и за какъв 
проблем – да разчитаме при молба за съдействие от съ-
ответните експерти и да имаме пълна подкрепа и съдей-
ствие с експертно становище. Така ще бъдем подкрепени 
и професионално по всеки проблем.”

След тази среща МОН, съвместно с представителите 
на организациите на хората с увреден слух, прие и утвър-
ди състава на Координационно звено, което да работи 
по въвеждането на жестовия език. По отношение на съз-
даването на междуведомствена работна гру па за разра-
ботване на проект на Закон за българския жестов език, 
както и във връзка с направените предложения да бъдат 
привлечени по вече заинтересовани страни, дирекция 
„Приобщаващо образование” пред ложи следното: Ко-
ординационното звено да предложи за участие 10 души 
- 7 представители на организации на и за хора с увреден 
слух за активно участие в разписването на текстовете на 
проекта на закона и 3 резервни члено ве.

На 6 август 2020 г. МОН официално съобщи, че е из-
готвен законопроект за българския жестов език, който 
се предлага за обществено обсъждане: „Министерство-
то на образованието и науката публикува за обществено 
обсъждане проект на Закон за българския жестов език. 
Чрез него се цели признаване на жестовия език като ес-
тествен самостоятелен език, както и осигуряване на усло-
вия за ефективно включване на глухата общност в Бълга-
рия във всички сфери на обществения живот.”

На 12 ноември 2020 г. на първо четене в Народното 
събрание депутатите одобриха внесения от Министер-
ския съвет законопроект за българския жестов език. 

Продължава на стр. 8
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Продължение от стр. 7
В хода на разискванията народният представител от 

ГЕРБ Светлана Ангелова посочи, че над 100 хиляди бъл-
гарски граждани ще могат да ползват българския жестов 
език и посочи, че едва една пета от общността на сля-
по-глухите лица владеят жестовия език, тъй като той не е 
признат досега като официален заради липсата на закон. 
Тя благодари на представителите на общността, участва-
ли в изготвянето на законопроекта и уточни, че в Комиси-
ята по труда, социалната и демографската политика вече 
е получено становище от 18 неправителствени органи-
зации и асоциации на сляпо-глухите лица със становище 
по законопроекта и увери, че техните бележки ще бъдат 
взети под внимание между първо и второ четене на за-
конопроекта. 

В предоставеното от организациите и сдруженията на 
и за хора с увреден слух становище се казва следното: 
„На първо място – относно чл. 2 – този член не предпис-
ва права, нито вменява конкретни задължения, но отва-
ря възможност за подмяна на волята на глухата общност 
за признаване на българския жестов език като естествен 
самостоятелен език. Налагането на всякакви допълни-
телни средства извън естествения жестов език в езико-
вото и комуникативното обучение, както и в жестовия 
превод, води до изкуствено влияние върху чистотата на 
езика. Законодателят вече се е погрижил чрез системите 
за комуникации като мултимедийна образователна сре-
да, специализирани софтуерни продукти, аудио-визуал-
ни средства и алтернативни форми да създаде достъпна 
среда (Наредбата за приобщаващо образование, изм. и 
доп. ДВ. бр. 48 от 26.05.2020 г). 

Съгласно Доклада за цялостната предварителна оцен-
ка на въздействието на закона за българския жестов език 

е записано, че калкиращата реч също представлява из-
куствена комуникационна система. Калкиращата реч 
(произношение буква по буква) и българският жестов 
език имат различни граматични правила и структури. 
Въпреки това към момента се използва активно в обу-
чението на жестовите преводачи и в образованието на 
глухите деца и ученици. Считаме, че жестовият език е 
иновация, която ще доведе и до въвеждането на билинг-
вистичния подход на образование и ще обогати Наредба-
та за приобщаващо образование, като добави още един 
несъществуващ подход на образование за глухите деца. 
Никой не отхвърля съществуващите подходи, но е време 
да се подготвим да въведем българския жестов език пъл-
ноценно в системата на образованието за да се постигне 
реална билингвистична среда за глухите деца и младежи 
в тяхното образование. 

Второто искане е педагогическите специалисти в спе-
циалните училища за ученици с увреден слух, ресурсните 
и профилираните ресурсни учители, които работят с деца 
и ученици със слухова загуба в системата на предучи-
лищното и училищното образование да са и с придоби-
та образователно-квалификационна степен „бакалавър” 
или „магистър” по специалност „Български жестов език”. 
Същото се отнася и за професията „Жестов преводач”. Без 
обвързване на БЖЕ със специалности в университетите 
с педагогически факултети качеството на преподаването 
на езика няма да отговаря на нужните стандарти, за да 
задоволи потребностите на глухата общност. България 
трябва да се подготви за момента, когато законът влезе 
в сила да има силни, мотивирани и достатъчно педагоги-
чески кадри, които да обезпечат и реализират предвиде-
ните възможности за използването на българския жестов 
език в детските градини и училищата, както и добре под-

готвени жестови преводачи.
Третото искане е за промяна в състава на Съвета по 

български жестов език, който ще е консултативен орган 
към Министерството на образованието и науката. Пред-
ложението на глухата общност е този Съвет да се състои 
от 15 членове. Считаме, че глухите членове следва да 
имат мнозинство от осем представители на общността на 
глухите лица и на сляпо-глухите лица. Няма как болшин-
ството от представителите в съвета да са от чуващи хора, 
за които жестовият език не е присъщ. След като това е 
Съвет за българския жестов език, редно е болшинството 
от членовете му да са глухите и сляпо-глухите хора, носи-
тели и ползватели на български жестов език.”

Така, след толкова години, на 21 януари 2021 г. Зако-
нът за българския жестов език стана факт. 

Един огромен успех за всички нас! 
Петра Ганчева

Дългият и изстрадан път до успешното 
приемане на закона за жестовия език

Поздравления, СГБ!
Световната федерация на глухите поздравява българската глуха общност за ус-

пешната кампания за юридическото признаване на българския жестов език! 
Този закон признава езика на знаците за естествен език на глухите хора, признава 

глухите хора за езиково и културно малцинство и предвижда ползването на реди-
ца права, като правото на безплатни езикови интерпретационни услуги, правото на 
ползване на български език на знаците, които трябва да бъдат включени в българ-
ското общество, и  предвижда мястото на българския жестов език в образователната 
система.

Поздравления за Съюза на глухите в България за упоритата работа и успешна 
кампания! 

Европейският съюз на глухите изпраща своите поздравления за Съюза на глухите 
в България за прекрасното им постижение – официалното признание на българския 
език на знаците: основна стъпка към гарантиране на човешките права на глухите в 
България!

Европейският съюз на младите глухи хора поздравява СГБ със закона за българ-
ския жестов език, официално приет от българското правителство днес.

Поздравления и за нашия български член Росица Караджова, председател на 
Младежката организация към СГБ и глухата общност в България! 

Приемането на закона за българския жестов език от Народното събрание получи широк отзвук не само у нас, 
но и в света. Първи ни поздравиха авторитетните международни организации на глухите.


