
ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Б Р О Й  3  � 1 3 3 5 �  •  1 5  Ф Е В Р У А Р И  2 0 2 1  г .  •  И З Д А Н И Е  Н А  С Ъ Ю З А  Н А  Г Л У Х И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я  •  I S S N  2 0

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРАВО НА МНЕНИЕ 

За 12-ти пореден път в Ев-
ропа на 11 февруари беше от-
белязан Европейският ден на 
Единния европейски номер за 
спешни повиквания 112.

Той е обявен със съвместна 
тристранна декларация на ЕК, 
Европейския парламент и Съве-
та на Европа през 2009 година и 
се чества официално в страни-
те-членки на Общността.

112 е общ европейски те-
лефонен номер за спешни по-
виквания, който може да се на-
бира безплатно от всеки стацио-
нарен или мобилен телефон.

Денят на Европейския но-
мер 112 e особено специален 
за общността на глухите хора в 

България. Както всички знаем, 
благодарение на усилията на 
новото ръководството на Съю-
за на глухите в България, които 
бяха не само подкрепени, но и 
оценени като приоритет в рабо-
тата на системата 112,  ние вече 
се ползваме от достойни пре-
димства и възможности.

Тази година дирекция „Наци-
онална система 112” в България  
отбеляза празника чрез видео 
конферентна връзка. Необичайно 
– но само на пръв поглед. Защото 
в тази необичайна година, в която 
живеем, участниците бяха много. 

А по време на срещата, която 
продължи повече от час, непре-

станно се виждаше на монито-
рите пълен екран с усмихнати 
и доброжелателни хора, излъ-
чващи съпричастност към това 
най-велико дело - спасяването 
на човешкия живот.

По време на конферентна-
та връзка гости на празника 
бяха НИКОЛАЙ НИНОВ, предсе-

дател на Съюза на глухите в 
България и РОСИЦА КАРАДЖО-
ВА, председател на младеж-
ката организация към СГБ. Же-
стовият превод през цялото 
време се осъществяваше от 
СИЛВАНА ПАВЛОВА.

Продължава на стр.3

Разбира се, това е най-голе-
мият успех, който всички очак-
вахме толткова много години. 

Днес на стр. 7 ви предлага-
ме да прочетете едно лично 
мнение на Петра Ганчева във 
връзка с някои от текстовете 
на приетия закон. Ако пък има-
те други идеи и мисли – споде-
лете ги във вестника!

„В брой 9 на „Държавен вест-
ник” от 2 февруари тази година е 
обнародван Законът за българ-
ския жестов език (БЖЕ), приет 
от 44-то Народно събрание на 
21 януари 2021 г. и подпечатан с 
официалния печат на Народното 
събрание. 

Какво следва по-нататък? 
Съгласно изискванията на Кон-
венцията на ООН за правата на 
хората с увреждания се извърш-
ва ежегоден преглед за въз-
можностите за подобряване на 
закона – както направиха нас-
коро в Унгария. За одобрените 

от унгарските депутати проме-
ни в закона за унгарския жестов 
език писахме миналата година. 
С настоящите редове искам да 
споделя с читателите на вестник 
„Тишина” мнението си, което в 
никой случай не налагам и дори 
ще се радвам, ако предизвикам 
дискусия на страниците на вест-
ника.  Написаното от мен визира 
меко казано „спорни” текстове в 
закона, които изпратих като въз-
ражение до министерството още 
в началото на август миналата 
година, когато МОН публикува 
проектозакона за обществено 
обсъждане. 

Споделям мнението си и 
тук, защото предстои в про-
дължение на половин година 
две работни групи от МОН и 
МТСП да работят по прилага-
нето на закона и евентуално 
предложени промени в тек-
стовете.

Продължава на стр. 7

„Да кажем „Благодаря!” 
на хората, които винаги помагат” – 
под това мото премина тази година Европейският ден на телефон 112

ОБНАРОДВАН Е  ЗАКОНЪТ 
ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК

Проектът се осъществява 
с подкрепата на Национален 
фонд „Култура”,  по програма 
„Социално ангажирани изку-
ства” 2020 г.

Жестовият превод на дет-
ските видеа се осъществи с 
жестов преводач и представи-
тел на НАПЖЕБ – Катрин Хад-
жицинова

You Tube каналът за детско 
съдържание ItsyBitsyBg е съз-
даден през 2013 година, а към 
настоящия момент има 133 000 
абоната и 76 000 000 гледания. 
Идеята за него се ражда от меч-

тата малките деца в България да 
гледат, слушат и се учат от съдър-
жанието на предлаганите видеа 
на български език. Каналът ItsyB-
itsyBg предлага за децата песнич-
ки, стихотворения, образовател-
ни и развлекателни видеа  както 
за малки, така и за големи деца.

До момента в интернет прос-
транството нямаше професио-
нално заснето видео с жестов 
превод на детски песнички.Тази 
година ItsyBitsyBg по идея на 
Гергана Цонева, насочва внима-
нието си към децата с увреден 
слух, като целта е да  се даде 

възможност на нечуващите деца 
да имат равен достъп до детски-
те видеа.

Националната асоциация на 
преводачите на жестов език в 
България (НАПЖЕБ) прегърна 
идеята и се включи в инициати-
вата като партньор в проекта и 
предостави възможност за осъ-
ществяването на тази идея. Жес-
товият превод на детските видеа 
се осъществява с жестов прево-
дач и представител на НАПЖЕБ 
– Катрин Хаджицинова.

Продължава на стр. 4

ДЕТСКИ КАНАЛ В YOU TUBE АДАПТИРА ВИДЕАТА
СИ С ЖЕСТОВ ПРЕВОД ЗА ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:
В този брой, уважаеми читатели може да намери-

те най-актуална информация за последните известия, 
свързани с проблеми, с които ни се налага да се сблъск-
ваме в тези месеци.  В Рубриката ни „СОЦИАЛНА ПОЛИ-
ТИКА“  може да прочетете всичко най-актуално за: 
 Валидността на всички ТЕЛК решения, изтичащи 

преди 30 април, ще бъде удължена до 30 юли

 Над 2 500 лв. вече е издръжката на семейство с 
две деца

 Нови образци на заявления за преизчисляване 
на пенсии

 Нова мярка „Патронажна грижа+”
За всичко това и други новини, 

четете на стр. 2
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Валидността на всички 
ТЕЛК решения, изтичащи 
преди 30 април, 
ще бъде удължена до 30 юли

Срокът на валидност на всички ТЕЛК и НЕЛК решения, 
които изтичат преди 30 април, ще бъде удължен до 30 
юли 2021 г. По този начин ще се избегне струпването на 
много хора на едно място и ще бъде намален рискът от 
заразяване с COVID-19, съобщиха от Министерството на 
труда и социалната политика.

Служебно се удължава срокът и на издадените на-
правления за включване в механизма за лична помощ, 
както и изготвените индивидуални оценки. Ползватели-
те на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК/
НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да ползват 
услугата при същите условия.

Нова мярка 
„Патронажна грижа+”

„Новата мярка е съобразена с обратната връзка, която 
е получена от общините”, обясни министър Сачева. „За-
това има разширяване на обхвата и улесняване на кан-
дидатстването. Вече има възможност за адаптиране на 
социалните услуги, делегирани от държавата дейности, 
с цел превенция от заразяване с коронавирус. Общините 
ще могат да включат в проектите си дейности, свързани с 
дезинфекция на сградите, в които се предлагат услугите, 
тестване на персонала и потребителите, преграждане на 
помещения с цел изолиране на заразени потребители, 
допълнителни възнаграждения за персонала за извънре-
ден труд и др.”, допълни тя.

С мярката се дава възможност за предоставяне на 
почасови социално-здравни услуги в домашна среда 
на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самооб-
служване, хора с увреждания или поставени под каран-
тина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите 
на „Патронажна грижа+” за доставка на храни, лекар-
ства и продукти от първа необходимост, закупени със 
собствени средства, както и за съдействие за неотложни 
административни услуги. 

Всички общини в страната могат да кандидатстват по 
операция „Патронажна грижа+” до 31 май 2021 г. Бю-
джетът на процедурата е 85 млн. лв., а проектите ще се 
изпълняват до 30 юни 2023 г. За всяка община има опре-
делен прогнозен максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ, който е съобразен с прогнозния брой 
нуждаещи се, които имат нужда от услугите, и социални-
те услуги в съответната община.

Предоставя се нова услуга 
„Асистентска подкрепа”

Новата услуга се създава след промени в норматив-
ната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните 
услуги (ЗСУ) и Правилник за прилагане на Закона за со-

циалните услуги (ППЗСУ), които очертават водещата роля 
на общините за провеждане на държавната политика в 
социалната сфера. Съгласно техните разпоредби  „Асис-
тентската подкрепа” е специализирана социална услуга, 
която включва ежедневна почасова подкрепа в домаш-
на среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица 
в надтрудоспособна възраст в невъзможност за само-
обслужване, предоставяна от лице назначено на длъж-
ност „Социален асистент”.

Потребители на социалната услуга „Асистентска под-
крепа”, съгласно Закона за социалните услуги са след-
ните целеви групи:лица в надтрудоспособна възраст в 
невъзможност за самообслужване, които нямат опреде-
лена по съответния ред степен на намалена работоспо-
собност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с 
трайни увреждания с определена чужда помощ, които не 
ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на 
асистентска подкрепа или за които не се получава помощ 
за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си 
да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по 
настоящ адрес, като необходимите документи за канди-
датстване са следните:

Заявление-декларация (по образец);
Документ за самоличност (за справка);
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); 
Медицински протокол на ЛКК (копие); 
Други медицински документи – актуална епикриза и 

др. (копие);
Пълномощно (в случай, че документите не се подават 

лично от кандидата за потребител).
Максималният брой часове за ползване на социална-

та услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е 
до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготве-
ната индивидуална оценка на потребностите.

Достъпност в жилищна среда

Създаването на достъпна жилищна среда е живото-
определящо за хората с трайни увреждания или затруд-
нения в придвижването. „Всяка година се опитваме да 
намалим принудителната изолация и броя на българи-
те, за които да излязат от вкъщи е предизвикателство” 
каза министър Сачева. И  поясни, че: „Ако имате такива 
роднини или съседи, може заедно да им помогнем да 
се придвижват сигурно, свободно и без притеснения. До 
5 май 2021 г. събираме предложения по Националната 
програма за достъпна жилищна среда и лична мобил-
ност за изграждане на помощни съоръжения в блокове-
те. Право да подават проекти имат както отделни физи-
чески лица, така и сдружения на етажната собственост. 
При одобрението се водим на първо място от необходи-
мостта съоръженията да отговорят на изискванията за 
сигурност и на потребностите на конкретния човек. През 
миналата година с 1,8 млн. лв. финансирахме поставя-
нето на 38 стълбищни и 12 вертикални подемника, пет 
рампи и два асансьора. По втория компонент на про-
грамата преустроихме автомобилите на седем души, за 
да могат да шофират спокойно. На хората с увреждания, 
които желаят, можем да покрием и преминаването на 
шофьорски курс.”

Над 2 500 лв. вече е 
издръжката на 
семейство с две деца

Необходимите средства за издръжка на живота на 
4-членно домакинство от двама възрастни и две деца 
са 2 542 лева или малко над 635 лева на човек, сочат 
най-новите данни на Института за социални и синди-
кални изследвания към КНСБ. Увеличението на общата 
стойност за издръжката на живота е с близо 25 лева. 
Основната причина за ръста е нарастването на цените 
на хранителните стоки: „Нарастват стоките от първа не-
обходимост, които традиционно присъстват на българ-
ската трапеза и имат по-високи нормативни разходи в 
потребителската кошница за издръжка на живот. За до-
макинствата с ограничено потребление, особено в усло-
вията на пандемия, нарастването на тези стоки от първа 
необходимост означава, че се свива бюджетът в други 
разходни пера - образование, здравеопазване, облекло 
и обзавеждане.”

Броят на работещите 
възрастни непрекъснато 
нараства 

Заради пандемията през април миналата година НОИ 
преизчисли служебно пенсиите на близо 260 хил. рабо-
тещи възрастни. Около 78 хил. от тях са работили допъл-
нително между 1 и 5 години. 14 хиляди са успели да си 
вдигнат пенсиите с допълнителни осигуровки, оставайки 
на работа между 5 и 10 години след пенсионирането, а 
3900 българи са работили над 10 години след пенсия. 
Пенсионерите имат право на преизчисление и увеличе-
ние на парите си, ако продължат да работят и след датата 
на пенсионирането си, като внасят осигурителни вноски 
и това е основната причина, за да продължават да рабо-
тят. Около 300 хил. българи, или над 14 % от всички пен-
сионери, продължават да работят и след като се пенси-
онират, но всеки трети пенсионер, който продължава да 
работи, успява да увеличи парите си само с 1 до 5 лв. А 
хората, постигнали вдигане на пенсиите си между 10 и 15 
лв., са едва 26 хил. души. Под 1 лев допълнително полу-
чават над 43 хил. души, които продължават да се трудят.

От тази година преизчисляването ще се прави по 
служебен ред, припомниха от НОИ. При него обаче ще 
се отчита само допълнителният осигурителен стаж, при-
добит след пенсионирането. Тоест увеличението на пен-
сията ще се дължи единствено заради по-високия кое-
фициент на стажа, придобит след излизане в пенсия. До-
ходите и внесените осигуровки обаче няма да се вземат 
предвид. Това служебно преизчисление ще се извършва 
от 1 април на всяка година с данните за придобития от 
лицата стаж след пенсионирането до края на предходна-
та календарна година.

Ако работещ пенсионер иска да бъде отчетен и до-
ходът, върху който са правени осигуровки, ще трябва да 
подаде специално заявление за преизчисляване. Тога-
ва увеличението не е гарантирано, а се получава само 
ако новите данни дават по-голям размер на пенсията. В 
противен случай тя не може да бъде намалена, а остава 
старата сума. През януари са подадени над 3000 такива 
заявления за специално преизчисление, като в тези слу-
чаи пенсията се преизчислява от първо число на месеца, 
следващ този, в който е подадено заявлението.

Все повече, обаче, са и хората, които трябва да чакат 
да им се отпусне пенсия за старост, защото нямат доста-
тъчно осигурителен стаж - 8 % от пенсионерите, или 127 
858 души, са с пенсии, отпуснати с недостатъчен стаж 
през 2019 г. През миналата година право на пенсия за 
старост получаваха мъжете и жените на възраст 66 г. и 6 
месеца и поне 15 г. трудов стаж. Това ни нарежда на едно 
от първите места по изискуема възраст за този вид пен-
сия в ЕС. Засега българската пенсионна реформа пред-
вижда постигането на пенсионна възраст и за двата пола 
от 65 години чак през 2037 г., като изискуемият осигури-
телен стаж ще е 40 години.

Нови образци на заявления за 
преизчисляване на пенсии

Нови образци на заявления за преизчисляване на 
пенсии и за прехвърляне на средства във фонд „Пен-
сии” са в сила от 2021 г., съобщиха от Националния 
осигурителен институт (НОИ). От института припомнят, 
че лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст с начална дата до 31.12.2020 г. с нама-
лен индивидуален коефициент, могат да поискат в срок 
до 30.06.2021 г. преизчисляването й без намаление на 
индивидуалния коефициент. Заедно с това те трябва да 
заявят прехвърлянето на средствата от индивидуална-
та си партида в универсален пенсионен фонд към фонд 
„Пенсии”. За целта в териториалното поделение на НОИ, 
което изплаща пенсията, трябва да се подадат две заяв-
ления по образец. Формулярите могат да се изтеглят от 
сайта на НОИ.

Публикацията подготви
Петра Ганчева по данни 

от онлайн медиите
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През тази година дирекция 
„Национална система 112”, коя-
то има шест регионални цен-
трове в страната, е осъществи-
ла  приемането на  3 милиона 
619 хиляди и 998  повиквания. 
Като забележете  - 9 888 са об-
служените повиквания средно 
на ден!

- Какъв героизъм е това, за 
хората, които денонощно са 
ангажирани със здравето и жи-
вота на всички ни. И колко бла-
годарност им дължим! - с това 
започна своето изявление за 
празника КРАСИМИР ЦЕКОВ, 
директор на дирекция „На-
ционална система 112” в Бъл-
гария.

И отбеляза, че през тази го-
дина, даже в този момент, за да 
бъде повишено качеството на 
услугата 112, се работи активно 
за въвеждането на следващо 
поколение eCall  услуга, каквато 
е Next Generaton – NG 112. Тя 
е разработена от Европейската 
асоциация на спешните номера 
(EENA). И скоро ние ще бъдем 
сред първите страни в Европа, 
които ще имат актуализирана 
комуникационна мрежова и 
информационна инфраструкту-
ра за телефон 112, използвайки 
най-новите технологии.

Разбира се, оттук нататък 
последваха приветствията и на 
всички – повече от 30  участни-
ци, във видеоконферентната 
среща. Колко топлина и добри 
чувства се виждаха на лицата 
на хората. И колко благодар-
ност. 

Пръв беше комисар МИРО-
СЛАВ МИЛКОВ, заместник ми-
нистър на вътрешните работи, 
който изтъкна невероятната за-
слуга на служителите от спеш-
ния телефон 112 във време на 
пандемия, в което се намираме 
сега. Всеки е търсил помощ, но 
в тази обстановка, най-сигурни-
ят гарант, че ще я получи, е 112. 
Това е вярата на хората във вас 
– каза той.

А заместник министърът на 
здравеопазването д-р Златко 
Петков, изтъкна заслугата на 
служителите на 112 като ме-
диатор между всички здравни 
служби и институции.Той благо-
дари от името на всички негови 
колеги от Спешна медицинска 
помощ и лично от минисър Ан-
гелов за тези усилия, които са 
спасили много,  много човешки 
животи. И пожела след... 112 
години, тел. 112 да има все та-
кива успехи.

Заместник главният секре-
тар на МВР Явор Стаматов из-
тъкна заслугата на  центровете 
на тел. 112 и координацията им 
със службите на МВР за точна-
та и бърза информация за про-
изшествията  и инцидентите, 
като гаранция за ограничаване 
на престъпността и снижава-
не на щетите от бедствия, ава-

рии и пожари. И благодари на 
хората, които работят тук за 
предоставянето на качествена 
еврепейска услуга в полза но 
здравето, живота и сигурността 
на гражданите и на единната 
спасителна система като цяло. 
И за гарантирането на общест-
вената сигурност и безопасност 
в страната.

Е, само това да бяха изказ-
ванията – стигаха за да покажат 
значимостта на тази служба, 
която няма равна за човешкия 
живот! Но изказванията про-
дължиха още – някои от учас-
тниците дори разказаха собст-
вени преживелици и благодар-
ности за човещината, получена 
по телефона.

А дали случайно, или пък 
съвсем съзнателно, водещата 
на срещата отдели почти на-
края изказването на РОСИЦА 
КАРАДЖОВА, председател на 
младежката организация към 
СГБ. Сигурно не – защото след 
нея и самият директор на ди-
рекция „Национална система 
112” Красимир Цеков развъл-
нувано завърши срещата с 
най-добри пожелания към Съ-
юза на глухите в България. Ето 
прочетете:

- Г-н Цеков, с това обръ-
щение към Вас, по повод 11 
февруари - Европейският ден 

на телефон 112, искам да из-
кажа най-добри поздрави и  
към всички, които видяхме 
тук,  и към всички служители, 
които обслужват националния 
единен европейски номер 
112 – каза Росица Караджова. 
- Съюзът на глухите в България 
е ваш партньор. Ние  винаги 
ще бъдем до вас, а тази годи-
на имаме нови предложения 
и много се надяваме на една 
бъдеща среща. Благодаря за 
партньорството и за усилията, 
които вашите служители поло-
жиха, за да бъде усъвършен-
ствана системата на тел. 112 
за включване на глухите хора. 
Те вече имат възможност да 
ползват спешния европейски 
номер 112. В бъдеще се на-
дяваме да се подобри кому-
никацията и с видеоразговор, 
защото това е изключително 
важно за нас, когато има бед-
ствие, проблем, или заплаха 
за живота. Благодарим и на 
всички институции, които ни 
помогнаха. Разбира се, иска 
ми се с новите технологии да 
успяваме да комуникираме 
много по-често и услугата 112 
да се усъвършенства. Честит 
11 февруари! Надявам се в 
бъдеще да работим повече 
заедно и с вашите усилия, и  с 
на нашите усилия да успеем и 

в бъдеще. Това е изключител-
но важно за нас на европей-
ско и световно ниво. Защото, 
ето ние вече имаме връзка, но 
следващите поколения ще мо-
гат да живеят много по-спо-
койно в новата среда с нови-
те технологии. Благодаря за 
вашия професионализъм и за 
всичко, което сме направили 
заедно! Г-н Цеков, приемете 
поздравите и на членовете на 
Управителния съвет  на Съюза 
на глухите в България, както и 
на младежката организация 
на глухите към СГБ. Надявам 
се скоро да се срещнем и да 
продължим активно да рабо-
тим за по-доброто бъдеще  на 
живота и здравето на глухите 
хора в България. Уважаваме 
вашият труд безкрайно. Мно-
го благодарности и добри чув-
ства изказвам  и от името на 
г-н Николай Нинов, председа-
тел на Съюза на глухите в Бъл-
гария. Той беше тук допреди  
малко. Но го призоваха неот-
ложни служебни ангажимен-
ти. Благодарим от сърце!

А последвалите  думи на 
Красимир Цеков, малко преди 
финала на срещата бяха на-
истина достойни за Съюза на 
глухите в България. Още пове-
че – казани в един европейски 
празник!

- В този ден и аз искам да 
благодаря на нашите прятели 
и съмишленици от Съюза на 
глухите в България. В послед-
ните години, в които работи-
хме заедно, те ни дадоха из-
ключителен стимул да бъдем 
по-активни и настоятелни за 
прилагането на новите техно-
логии. Ние успявахме заедно 
и заради тях. Сега работим 
за прилагане на нови тех-
нологии. Изграждаме една 
много модерна нова система, 
позволяваща използване на 
съвременните технологии за 
оказване на помощ по един 
по-добър начин. Включител-
но и на хората с увреждания. 
Благодаря ви още един път и 
много сърдечни поздрави на 
г-н Нинов, за работата, която 
свърши!

Да! Да! Това беше! Така за-
върши празникът на 11 февру-
ари  - Европейският ден на те-
лефон 112!

После мониторите за връз-
ка  изгасваха един по един. Но 
сигурно е – със спомена за по-
следнитите думи, които винаги 
остават – като памет, като на-
строение  и чувството от една 
празнична среща. 

Е, заслужено е това.
Йорданка Димитрова

„Да кажем „Благодаря!” 
на хората, които винаги помагат” – 
под това мото премина тази година Европейският ден на телефон 112

Снимките са от работния кабинет, откъдето представителите на Съюза на глухите в Българиая участваха 
в конферентната връза по време на празникка на Европейския номер 112
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Цитираме част от заложеното в проекта, който е 
представен пред Национален фонд „Култура”: „Като 
създател на канала за детско съдържание в YouTube - 
ItsyBitsyBg - aз,  Гергана Цонева, от Националната асо-
циация на преводачите на жестов език в България (НАП-
ЖЕБ) и художественият  преводач Катрин Хаджицинова, 
ще адаптираме 20 любими детски песнички с видеа за 
децата с увреден слух. 

В онлайн платформите, към настоящия момент от-
съства съдържание на български жестов език и това 
е проблем за групата деца с увреден слух. Видеата са 

лесен и приятен начин за научаване на основен на-
бор от думички – числата до 10, имената на членовете 
на семейството, имена на животни, основни глаголи, 
имената на дните от седмицата,  имената на месеци-
те, буквите и т. н. Песничките на жестов език могат да 
помогнат на децата, към които са насочени, както и на 
тяхното близко обкръжение, да започнат заедно свое-
то обучение.

Чрез този проект имаме възможност да допринесем 
с нещо, макар и малко – да им дадем равен достъп до 
нашето съдържание. И същевременно да привлечем 
вниманието на други създатели на съдържание, които да 
последват примера ни. Нашето послание с този проект е, 

че музиката винаги е служела за преодоляване на разли-
чията между хората.”

Реализацията на проекта вече е факт – адаптираните 
видеа са достъпни в YouTube канала ItsyBitsyBg. Сред тях 
са най-обичаните детски песнички „Пет маймунки”, „Ко-
лелата на автобуса”, „Мери има агънце” и др. Тези видеа 
с жестов превод може да се прилагат както вкъщи, така и 
в образователната система. Те също може да се използ-
ват за самообучение и развлечение за нечуващите деца, 
родители на глухи деца, дори и на чуващи лица, които 
имат интереса да научат елементарни думи и глаголи на 
български жестов език.

Катрин Хаджицинова

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ 

ДЕТСКИ КАНАЛ В YOU TUBE АДАПТИРА ВИДЕАТА
СИ С ЖЕСТОВ ПРЕВОД ЗА ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

След толкова месеци на изолация, които 
преживяхме покрай пандемията на Ковид-19,  
ние  си очакваме лятото! Нашето лято!

А то, нашето лято, бърза да дойде ей-сега,  
от първите дни на юни, когато почивните бази 
на СГБ ще отворят врати за своите членове. Тази 
година Съюзът на глухите в България има много 
изненади за тези, които ще предпочетат да ги 
посетят.

За хотел „Тишина” в Приморско знаем – там 
всяка година има нови и нови  привилегии за 
нашите членове. Затова обичаме да бъдем там.

Обичаме да бъдем и в спокойствието и уюта 
на Старозагорските минерални бани, където 
също ни очакват прекрасни условия за отдих.

Но за туристическата база „Албатрос” край 
Варна, тази година  е наистина  ново начало.  
СГБ е направил  там нещо страхотно!  Базата ни 
е почти неузнаваема – обновени бунгала, нови 
помещения за храна и сервиз, нов комфорт и 
невероятна обстановка. Само който не отиде 
там, само той няма да остане очарован от ус-
ловията, удобствата, красотата на природата  и 
комфорта за летен отдих. Мечта е това за много 
хора. А за всеки от нас – може да стане реал-
ност. Очаквайте специален репортаж за нашата 
обновена туристическа база„Албатрос” край 
Варна.

Драги приятели, днес ви представяме гра-
фиците на смените и цените за почивка в хоте-
лите на Съюза на глухите в България за сезон 
2021 година.

Надяваме се да прочетете вестника навреме 
и да направите своите заявки в районните орга-
низации на СГБ по места.

Защото крайният срок е 
26 април 2021 година! 

Побързайте!

Нашето лято 2021  в почивните бази на СГБ

ЦЕНИ В ХОТЕЛИТЕ НА СГБ ЗА СЕЗОН 2021 г.:
Извънред-
на смяна

Не активен 
сезон

Активен 
сезон

Цена за легло 
в двойна стая в 
хотел „Тишина” в 
Приморско

6 лв. 12 лв. 13 лв.

Цена за легло в 
двойна стая в хотел 
хотел „Тишина” - 
СЗМБ

6 лв. 9 лв. 10 лв.

Цена за апартамент 
в хотел „Тишина” в 
Приморско

24 лв. 47 лв. 52 лв.

- За деца до 2-годишна възраст – безплатно, не ползват легло.- За деца от 2 до 12-годишна възраст в хотел ,,Тишина” – При-
морско - 10 лв. с включен курортен фонд. За хотел ,,Тишина’’, 
СЗМБ - 7 лв.- За организационни мероприятия за нощувка в хотел ,,Тиши-
на” –  14 лв. с включен курортен фонд. За другите - 12 лв.- За храна пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) - 17 лв., в хо-
тел ,,Тишина” на блок маса (важи единствено за извънредни 
смени).- За храна пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) – 16 лв. в хо-
тел „СЗМБ” .- Храна в х-л ,, Тишина” – Приморско на база  ОЛ ИНКЛУЗИВ – 25 
лв. (важи за активен и неактивен сезон).- За деца от 2 до 12-годишна възраст за храна в хотел ,,Тишина”  

50% от цената за пълен пансион или ОЛ ИНКЛУЗИВ (8.50 или 
12.50 лв. според смяната).- Храната се заплаща в хотела след направена заявка, отразена 
в резервацията.  - Курортният фонд за хотел „Тишина” - Приморско е включен в 
цената.- За хотел „Тишина” - СЗМБ се заплаща курортен фонд допълни-
телно при настаняване. - Резервации се приемат единствено в РО на глухите.- Тези цени важат само при подаване на заявка чрез СГБ.

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ ПРЕЗ 2021 г.:

1-ва смяна извънредна 15.06 - 30.06

2-ра смяна

активен сезон

01.07 - 10.07

3-та смяна 11.07 - 20.07

4-та смяна 21.07 - 30.07

5-та смяна 31.07 - 09.08

6-та смяна 20.08 - 29.08

8-ма смяна неактивен сезон 01.09 - 10.09

Забележка: 
Първата дата е датата на настаняване в хотела.
Втората дата е датата на последната нощувка.
Настаняването е след 12.00 ч. на първата дата.
Освобождаването става до 10.00 ч. след последната нощувка
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Фондация „Музейко” вярва, че всяко 
дете има право на хуманно, високока-
чествено и приобщаващо образование, 
и се старае да направи света на науката, 
технологиите и изкуството привлекателен 
и достъпен. Затова организира конкурс в 
търсене на хора на изкуството, които да 
предложат творчески решения чрез раз-
лични медии със силни социални посла-
ния, насърчаващи размисъл и чувствител-
ност към проблемите на хората с различ-
ни способности.

Изложбите са част от международна 
инициатива ААА - Accessible Art for All (ан-
гажирани артисти в акция), която има за 
цел да отправи послания към бъдещите 
европейски поколения чрез средствата на 
изкуството в 5 европейски градове: Рим 
(Италия), Лестър (Великобритания), Хам-
бург (Германия), Кришанстад (Швеция) и 
София (България). Проектът се финансира 

от програма „Творческа Европа” на Евро-
пейския съюз.

Организациите във всяка от участва-
щите страни си поставят за цел да мо-
билизират мрежа от съмишленици и 
да преобразят чрез артистични похвати 
пространствата на тоалетни на различни 
места в общността. Проектът насърчава 
нова, споделена визия за българските 
общности, съдействаща за борба с дис-
криминацията към хората с увреждания 
и/ли обучителни трудности.

По време на изложбения период спе-
челилите творци ще проведат дистан-
ционни или присъствени работилници 
под формата на демонстрация, презен-
тация, ателие, пърформанс или друго, в 
рамките на 4-дневен фестивал в София, 
който ще се проведе в Дома на културата 
„Красно село” на 3 и 4 юли, и на Женския 
пазар в София на 10 и 11 юли 2021 г.

Артистите ще работят с членове на 
местната общност, обучавайки ги на нови 
художествени умения, изграждайки уве-
реност и създавайки безопасно простран-
ство за разговори по въпроси, свързани 

с дискриминацията и сближаването на 
общността. Произведенията трябва да 
ангажират вниманието и интереса на об-
ществеността, включително на случайния 
и нетрадиционен потребител на изкуство.

Конкурсът е отворен за творци и твор-
чески екипи от всички художествени на-
правления и произход. Не е необходимо 
кандидатите да са утвърдени артисти. При-
ветства се участието на млади творци и 
творчески дебюти. Важно е да демонстри-
рат ясно своите идеи и да покажат добре 
обмислена и въздействаща концепция.

Добре дошли са предложения в областта 
на класическите художествени дисципли-
ни, дизайна, съвременните и дигиталнитe 
изкуства – живопис, графика, илюстрация, 
графичен дизайн, скулптура, металопласти-
ка, керамика, стъкло, текстил, архитектура, 
интериорен дизайн и други, както и творби, 
и предложения в областите 3Д и компютър-
на графика, анимация, виртуална реалност, 
мапинг, аудио-визуални изкуства, графити, 
градско изкуство, музика и други.

Артистите и организациите, които же-
лаят да кандидатстват, трябва да са със се-

далище в България или друга европейска 
държава.

Ако имате въпроси във връзка с кон-
курса, бихте искали да обсъдите някои 
елементи или алтернативен метод за по-
даване на Вашето предложение, моля, 
свържете се на имейл: pr@muzeiko.bg. 

Крайният срок за кандидатстване е 28 
март 2021 г. (неделя), 23:59. Не се прием-
ат кандидатури след крайния срок.

За допълнителни въпроси, 
моля свържете се със Силвана Павлова, 

чрез cultura@sgsbg.com
Силвана Павлова

В ТО на глухите в Ракитово

Отбелязахме Бабинден

В СУ за УУС – Пловдив, отпразнувахме 
Деня на книгата с децата от първи до чет-
върти клас, защото най-добрият приятел 
на детето е книгата, а сприятеляването с 
нея става в детска възраст.

Посланиците за това сприятеляване са 
майките и учителите. Затова майки на пър-
вокласници четоха от вечните приказки на 
Шарл Перо и Ханс Кристиян Андерсен, а 
учителките превеждаха с жест и мимика.

Денят завърши с пиршество, защото 
какво е празник без пиршество.

Вили Кривчева
Снимки Боряна Иванова 

Носим изкуство там, където всеки отива
Творчески конкурс на фондация „Муз ейко”

На 21 януари в Ракитово по стара бъл-
гарска традиция се празнува Бабинден.

Ние, от ТО, много празнично, с много 
веселие отбелязахме този ден. Пресъзда-
дохме традицията, според която младата 
невяста полива с вода от менчето, в което 
са потопени китки със здравец и босилек, 
на свекървата си и на бабата, която е ба-
бувала при раждането на бебето, подава 
им сапун да се измият и кърпа да се из-
бършат. След това им целува ръцете, като 
им пожелава много здраве и радост през 
новата година и спокойно дълголетие…

Всяка година центъра за рехабилита-
ция „Св. Неделя” отбелязваме заедно този 

скъп за всички ни ден. Така направихме и 
сега – въпреки пандемията, спазихме тра-
дицията, с всички мерки за сигурност.

Напръскахме с вода, с сложени в нея 
босилек и здравец, на  намиращите се в 
центъра по-възрастни жени, като им по-
желахме здраве, спокойни  дни и радост в 
живота. Пожелахме си още да сме добри, 
човечни, сърдечни едни други и да се ува-
жаваме взаимно и обичаме, за да може 
по-спокойно да преодоляваме трудности-
те в живота. 

Величка Стоева, организационен 
секретар на ТО-Ракитово

Нашият най-добър 
приятел – книгата
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Първите  глухи 
стюардеси в Египет

Нурхан Саад (22 г.) и Хаджер Джамал (25 г.) от Египет станаха първите глухи стюар-
деси в арабския свят на авиацията в полета на 5 ноември 2020 г. от Кайро (Египет) до 
Хартум (Судан).

Инициативата „Хуманитарни полети” има за цел да повиши осведомеността за пра-
вата на хората с увреждания в света и Близкия изток и да организира еднократни мисии 
на стюардеси с увреждания веднъж годишно.

„Имам увреждане на слуха и разбрах за състезанието за хуманитарни полети във 
фейсбук, регистрирах се и бях приета – разказва Саад пред списанието Al-Monitor. – 
Пътуването беше прекрасна изненада и се радвам, че бях избрана. Работата ми като 
стюардеса беше моята детска мечта, откакто летях с майка си на нашето поклонение в 
Саудитска Арабия и видях стюардеси в действие.”

Саад споделя също, че полетът може да бъде възможност за нея да осъществи меч-
тата си. Обучавала се е в Badr Airlines и Международния център за науки за хората с 
увреждания на летището в Кайро, за да се справя с пътниците: „Общувам с пътниците 
в самолета и те са доволни от Джамал и мен. Само един судански пътник протестира, 
когато разбра, че съм глуха  и отказа да говори с мен, докато не разбра за проекта. С 
този полет мечтите ми се сбъднаха. Откакто кацнахме, търся постоянна работа като 
стюардеса.” – завършва разказа си Саад.

Летните Дефлимпийкс игри - 2021 г. 
в Бразилия ще бъдат отложени за 2022 г.

Комитетът за провеждането на летните игри за глухи спортисти е получил писмо от  
Международният комитет по спорт за глухи на 29 януари 2021 г., в което се разглежда 
безопасността и здравето на глухите спортисти, отбори, семейства, организации, до-

броволци и зрители от цял   свят по време на пандемията Ковид-19. В писмото Междуна-
родният комитет по спорт за глухи предлага да се обмисли отлагането на летните олим-
пийски игри  за  2022 г. Според причините, изложени в него, беше прието събитието да 
се проведе между 1 и 15 май 2022 г. в Кашиас до Сул, Бразилия.

Решението за отлагането му се основава на ограничения, причинени от пандемията 
Ковид-19. Тъй като ваксинацията варира значително в различните страни по света, мяр-
ката цели да гарантира, че световното население ще е ваксинирано за по-дълъг период 
от време. То отразява необходимостта да се постави човешкото здраве и усилията за 
спиране на разпространението на този вирус над всяко друго съображение.

Международният комитет по спорт за глухи ще продължи да наблюдава официал-
ните актуализации на разпространението на Ковид-19, така че здравето и безопасност-
та на всички да продължат.

Оставка на вицепрезидента 
на Европейския съюз на глухите

Унгарският парламент (Országgyűlés) в Будапеща на 15 декември 2020 г. прие пакет 
от законопроекти и конституционни изменения, които продължават да заклеймяват и 
дискриминират гейовете, странните и транссексуалните, въпреки критиките в Унгария 
и Европа, а конституционно изменение забранява на хомосексуалните двойки да оси-
новяват деца.

Д-р Гергели Таполчай, 45-годишен, глух депутат, също гласува за тези реформи. Той 
е в унгарския парламент от десет години и е от националната консервативна и дясна 
популистка партия Фидес.

Д-р Адам Коша (45 г.), глухият член на Европейския парламент, също е член на тази 
партия. Тази партия се ръководи от унгарския премиер Виктор Орбан.

Таполчай е в борда на Европейския съюз на глухите (ЕСГ) от 2009 г. и сега е вице-
президент. Много глухи хора не искат да приемат това и от няколко седмици повди-
гат този проблем в социалните медии. Джефри Гарит от Белгия публикува видео в 
Инстаграм преди няколко дни, което е гледано над 6 000 пъти. Политическият акт на 
Таполчай не отговаря на европейските ценности, казва Гарит.

 ЕСГ обяви във фейсбук на 2 февруари 2021 г., че ще приеме темата много сериоз-
но и ще я обсъди. Президентът Марку Йокинен (61 г.) обяви във видео, че Съветът на 
ЕСГ ще обсъди този въпрос със своите членове на извънредното общо събрание на 27 
февруари 2021 г. ЕСГ заяви, че защитава човешките права на всички глухи и приветства 
многообразието на общността на глухите в Европа, включително общността на глухите 
ЛГБТИ+.

Емилио Кристенсен от Дания е развълнуван от това решение, но вярва, че глухите 
хора от ЛГБТИ+ общността определено трябва да участват в тази дискусия. Ларс Кнуд-
сен, президент на Датската асоциация на глухите каза, че датската делегация ще пред-
ставлява разнообразието на предстоящата среща.

Поради критиките и ситуациите от последните няколко седмици става ясно защо 
Таполчай обяви оставката си като вицепрезидент след заседанието на борда на ЕСГ на 
4 февруари 2021 г. 

В предстоящото извънредно общо събрание ще има много нови  промени, така, че 
Европейския съюз на глухите да се представи по надежден начин за всички глухи хора в 
цяла Европа. Остава да видим по кой път ще поеме.

Информациите подготви
 Росица Караджова по материали от интернет

ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ

Дали е заради ниско самочувствие, или желание да 
се измъкнем от състоянието на жертви

Изследвания показват, че в един обикновен разговор 
човек прекарва около минута в оплакване. Интересен 
експеримент е да направим равносметка колко често 
ни се случва на нас и кои са нещата, които предизвик-
ват нашето недоволство и желание да се оплакваме. Ако 
открием, че като цяло се оплакваме рядко – супер, но 
ако видим, че влизаме в оплаквателен режим често през 
деня, би било добре да се замислим за промяна, защото 
подобно поведение може да предизвика усещане за без-
помощност, ниско самочувствие, потиснато и негативно 
състояние и може да се поставим в позицията на жертви.

В общи линии хората, които се оплакват, се делят на 
три категории:

оплаквачи, търсещи внимание – те винаги споделят 
как при тях нещата са по-зле, отколкото при другите хора. 
Търсят някой, който да им обърне внимание, да им каже, 
не е така;

хронични мърморковци – те живеят в постоянно със-
тояние на оплакване. Ако не го изразяват, със сигурност 
си го мислят и вътрешно се тормозят. Психолозите опре-
делят това поведение с термина „руминация” – повтаря-
нето на една и съща мисъл или проблем, без достигане-
то до някакво заключение и удовлетворяващ завършек. 
Този процес е пряко свързан с тревожността и депреси-
ята;

оплаквачи с ниска емоционална интелигентност: 
те не се интересуват от чуждата гледна точка, чувства и  
мисли. Възприемат човека просто като обект, върху който 

могат да изсипват всичката си негативност.
Но какво ни кара да се оплакваме?
Мозъкът ли е виновен за склонността да се оплакваме 

и да търсим негативното? Изследователите казват „Да”. 
На нас еволюционно ни е заложено да се фокусираме 
повече върху негативното. Изследванията показват, че 
негативните стимули се възприемат по-лесно и по-бър-
зо и провокират по-голяма мозъчна активност, отколкото 
същите по сила позитивни стимули. Също така мозъкът 
ни обича ефикасността. Когато повтаряме едно и също 
поведение, нервните клетки се свързват, за да улеснят 
потока на информацията и последващо извършване на 
поведението. Така дадено действие се автоматизира и 
може дори да не забележим, че забелязваме негативно-
то много по-лесно от позитивното, дори и да има обек-
тивни причина да е обратното. Да се оплакваме става 
нормалното ни поведение, което променя възприятието 
ни за света.

Как се променя мозъкът на хората, които често се оп-
лакват и мрънкат?

Освен всички негативни ефекти от оплакването, като 
влошаване на ментално-емоционалното ни състояние, 
интересен и малко плашещ факт е, че оплакването повли-
ява негативно на нашия мозък. Учени от Станфордския 

университет откриват, че оплакването води до смаляване 
на хипокампуса – мозъчният център, който взима учас-
тие при решаването на проблеми, паметта и логическото 
мислене. Наблюдава се редуциране на невроните и се 
променя начинът, по който сивото вещество в мозъка об-
работва информацията. Изследователите смятат, че това 
неблагоприятно въздействие се причинява заради стре-
са, който преживява организма ни, когато се оплакваме. 
Освен промяната в начина на мислене, негативните емо-
ции и програмирането да откриваме само негативното, 
когато се оплакваме, се отделя стресовият хормон кор-
тизол. Той включва стресовата реакция „борба-или-бяг-
ство”, което може да доведе до учестен пулс, сърцебие-
не, задушаване, повишено кръвно налягане. Също така 
този постоянен стрес може да отслаби имунната система 
и да ни направи предразположени към висок холестерол, 
проблеми с храносмилането, проблеми със съня, сърдеч-
ни проблеми и др. Но освен всичко това, стресът влияе и 
на дейността на мозъка. Данни от изследвания показват, 
че се увреждат и невронните мрежи в хипокампуса.

И в заключение, нека споделя от личен опит, че об-
ратната посока на емоция също се случва. Да, може би 
трябват повече усилия, но например упражненията със 
смехотерапия вършат чудесна работа! Когато мозъкът ни 
започне да отчита това, което вижда и чувства като нещо 
хубаво и дори смешно, животът наистина става по-добър 
за нас и за  околните ни!

Бъдете разумно позитивни и знайте, че щом има про-
блем той има и решение!

Силвана Павлова

МРЪНКАНЕТО
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От стр. 1

И така – знае се, че Съюзът 
на глухите в България пръв из-
даде речници на жестов език; 
има и предложена методика 
за обучение на жестови пре-
водачи, с която, след получе-
ната лицензия, се провеждаха 
обучителни курсове за пре-
водачи на БЖЕ съгласно из-
искванията на НАПОО. 

В текстовете на приетия 
закон, обаче, така и не се и 
споменава кой, по какви кри-
терии и как ще осъществява 
последващото обучение и 
преквалификация на пре-
водачите на жестов език. А 
в сайта си министерството е 
публикувало цели три мето-
дически ръководства за обу-
чение по български жестов 
език, сред които и за обуче-
ние на преводачи на жестов 
език – още преди да бъде об-
народван законът за БЖЕ!

На отгоре, се премахва 
навсякъде понятието „тъл-
ковник” – а то е от жизнена 
важност за глухите хора в 
съда, прокуратурата, след-
ствието и пр., където, поради 
ограничеността на жестовите 
понятия тълковниците тълку-
ват/обясняват на глухите не 
само сложните юридически 
термини, но и всичко, свър-
зано с техния случай. 

Въведеното от закона по-
нятие „преводач на БЖЕ” 
води след себе си още мно-
го други противоречащи си 
неща, като например посоче-
ното изискване за завърше-
но висше образование с ма-
гистърска степен; и не е ясно 
как и по какъв точно начин 
ВУЗ ще осигуряват условия за 
подготовка на специалисти по 
БЖЕ (Чл. 15. (1) Преводач от 
и на български жестов език 
е дееспособно физическо 
лице с българско граждан-
ство или с право на постоян-
но пребиваване в Република 
България, което притежава 
професионална квалифика-
ция или квалификация по част 
от професия „Преводач от и 
на български жестов език” 
от Списъка на професиите за 
професионално образование 
и обучение по чл. 6, ал. 1 от 
Закона за професионалното 
образование и обучение или 
е с придобита образовател-

но-квалификационна степен 
„магистър” по специалността 
„Български жестов език”.). 

Никъде не се споменава 
и какви са правомощията на 
преводачите на БЖЕ, които 
дори и сега, в този момент, 
превеждат на БЖЕ новините 
по ТВ медиите, в съда, болни-
ците и други институции, а те 
са дългогодишни преводачи, 
обучени с ресурсите на СГБ. 

Не е посочено и конкретно 
как ще се осъществява и чрез 
коя отговорна за това инсти-
туция превод на БЖЕ при обу-
чението на глухи студенти във 
ВУЗ. Тук ще отворя една доста 
голяма скоба – относно самия 
български жестов език. Така, 
както е формулирано това по-
нятие, става ясно, че се касае до 
жестовия език на глухите хора, 
който е аграматичен, беден от-
към много понятия, свързани с 
житие-битието, да не говорим 
за отсъствието на безбройните 
прилагателни и термини, свър-
зани с литература, изкуство, 
професии и пр. И се питам: как, 
примерно, ще се превежда в 
процеса на обучение на един 
студент, като в БЖЕ липсват 
безброй жестове, които да спо-
могнат процеса на обучение на 
въпросния студент?

Много спорен е и текстът, 
отнасящ се до целите на обу-

чението и комуникацията 
в специалните училища за 
ученици със сензорни увреж-
дания. Отделен въпрос е, че 
изрично се уточнява, че след 
цели 5 години глухите дечица 
в училищата за глухи ще имат 
възможността, чрез въвеж-
дане на обучение на БЖЕ, да 
разбират какво им се казва от 
учителите. Дотогава – нови 
пет поколения ще излизат от 
училищата без адекватно об-
разование (чл. 10 последва-
щите алинеи и чл. 11)…

Накрая бих искала да спо-
деля и възражението си сре-
щу текста, в който се визира 
Агенцията за хората с увреж-
дания (АХУ), която ще е отго-
ворна за списъка с превода-
чите на жестов език, а също и 
за комисията във въпросната 
АХУ (чл. 16 и последващите 
го членове). Тези, които не 
знаят -  до края на 2020 годи-
на Агенцията за хората с ув-
реждания трябваше да бъде 
преобразувана в държавна 
агенция към Министерския 
съвет. Сега, очертава се, тази 
държавна агенция да започ-
не да функционира от 1 яну-
ари 2022 г. 

Тогава как изобщо ще се 
извършва една нормална 
преводаческа дейност на 
БЖЕ?!? И как една „комисия в 

АХУ” – съставена със заповед 
на директора на АХУ, който 
не владее и не разбира, не 
познава и не може да даде 
експертно мнение по въпро-
сите и проблемите на БЖЕ, 
ще отговаря за действителни-
те способности на превода-
чите на БЖЕ?!? В текстовете 
се споменава и за „проверки 
за достоверността” от коми-
сията, одобрена от директора 
на АХУ, без да са посочени 
изискванията за подбор на 
членовете на въпросната ко-
мисия (сиреч, може и да са 
чистачите на АХУ); а в ал. 7 на 
чл. 18 точно този – директорът 
на АХУ, некомпетентният, има 
право да отказва вписване?!?

И още един спорен член 
– 21. Толкова бюрократизъм 
е заложен в него – ежегод-
но да се подават заявления, 
съобразени със сроковете на 
действие на ТЕЛК. Простичко 
и ясно можеше да се фор-
мулира – съобразно слухо-
вите потребности на лицето, 
като напр. тези с напълно и 
необратимо загубен слух да 
имат право на преводаче-
ски услуги пожизнено… Че 
и трябва да има специално 
издадена заповед на дирек-
тора на „Социално подпома-
гане” – поредното малоумно 
изискване, предвид факта, 
че и той е некомпетентен 

относно БЖЕ (чл. 22 ал. 1 и 
всички останали, маркирани 
в жълто, които изискват купи-
ща писмени заявления, копия 
на документи и пр. – а те са в 
наличност в компютрите слу-
жителите от СП, достатъчно е 
само да се изпише ЕГН на ли-
цето…)!

Всички последващи чле-
нове след чл. 22 отново съв-
сем необосновано и дискри-
миниращо изискват и нала-
гат условия и възможности 
за осигуряване на безвъз-
мездни преводачески услу-
ги, които, за капак, отново се 
вменяват като отговорност на 
директора на АХУ.

В последната и най-важна 
глава, свързана с финансира-
нето – посочват се бюджетите 
на детски градини и училища, 
на центрове – а те са мизер-
ни; посочват се европейски 
проекти и програми – кой и 
как ще ги изготвя, по какъв 
критерий? И последната, ал. 4 
- „други източници” – толкова 
разтегливо понятие, че може 
например да е Делян Пеевски 
или което и да е друго лице 
или организация… Което пък 
води до зависимост…

И накрая – в допълнител-
ните разпоредби: относно 
определението в ал. 1 за „глу-
хо лице” – това е възможно 
най-некомпетентно написа-
ната формулировка: „1. „Глухо 
лице” е лице или дете със слу-
хова загуба, което е естествен 
носител и/или ползвател на 
българския жестов език.” 

Вече поясних, че БЖЕ в този 
си  вид не е пълноценен като 
език относно много понятия 
и термини, за които няма съз-
дадени жестове за адекватен 
превод. Именно поради това 
не съм съгласна да се водя „глу-
хо лице, ползвател на БЖЕ”. Да, 
аз съм глуха, със 100 % прак-
тическа глухота; но аз владея 
отлично българския език както 
говоримо, така и писмено – съ-
ответно не бих могла да се впи-
ша в това определение. И като 
мен има още хиляди хора с раз-
лична степен на загуба на слу-
ха, включително и такива, кои-
то имат отлично запазен говор. 
Тогава къде сме ние – загубени 
в превода?

Петра Ганчева

Обнародван е законът за БЖЕ
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Отговор от бр. 1/2021

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

КРЪСТОСЛОВИЦА

ВОДОРАВНО: 1.Морско животно.3.Клопка. 7.Обединени нации. 9.Известен американ-
ски артист и режисьор. 10.Музикална нота. 11.Вид руски самолети.12.Жребец. 14.Иг-
лолистно дърво. 15.Отрицание. 16.Немска писателка родена през 1974г. 18.Героиня от 
романа ,,Ана Каренина’’. 20.Името на известен американски боксьор. 22.Възклицание. 
23.Името на руска киноартистка от филма Васа Железнова. 24.Името на известен френ-
ски киноартист. 25. Музикална нота. 28.Името на известен американски гангстер.29.
Размекната почва. 30.Замъкът на Монте Кристо.31.Тибетски вол. 33.Музикална нота. 
34.Съгласие. 35.Малкото на коза. 37.Бивш английски футболисти мениджър. 38.Наш 
съюзен състезател и треньор по карате.
ОТВЕСНО: 1.Името на българска поп певица. 2.Името на българска театрална и кино-
актриса. 4.Агенция пътна инфраструктура. 5.Тревисто многогодишно растение 6.Името 
на френска киноартистка. 8.Превозно средство. 12.Вид руски самолети. 13.Загар по ко-
жата. 17.името на спортен организатор в БСФГ. 18. Герой от Илиада. 19.Река в Германия. 
21.Бивш английски футболист и мениджър. 25.Морски маяк. 26.Името на български 
писател и сатирик. 27.Държава в южна Америка. 28Прозвище на Скобелев. 31.Тибетски 
вол. 32.Езеро в Канада. 34.Конструктивен неподвижен елемент, който служи като опо-
ра от конструкцията на машина. 35.Стръмен бряг. 36.Европейски съюз.

Зоя Гюрова

ВКУСНО

ЛЮБОПИТНО

През 1660 г. Александър 
Попъм, глух наследник на бла-
городно английско семейство, 
пристъпил към усвояването на 
речта. Неговият учител Джон Уо-
лис написал за него специален 
учебник, по който го е обучавал. 
Учебникът е открит през 2008 г. 
в имението Литълкот и лингвис-
тът Дейвид Крам от Оксфордския 
университет смята, че Уолис дос-
та е изпреварил своето време. 

В миналото глухите били смя-
тани за глупави и безполезни 
идиоти, докато в действителност 
те нямали интелектуални нару-
шения. Но не им било позволе-
но да правят завещания или да 
приемат наследство. Проблемът 
бил само в това, че не могат да 
говорят и Уолис, изглежда, бил 
един от първите, които разбрали, 
че глухите трябва да се научат да 
общуват. Благородното семей-
ство не можело да допусне синът 
им да загуби високия си статус и 
затова поканило за учители два-
ма изявени за своето време хора, 
титани на Английското възраж-
дане – музикалния теоретик Уи-
лям Холдър и математика Джон 
Уолис (именно той въвежда зна-
ка ∞). Успехът бил потресаващ. 
Александър се научил не само да 
общува, но и да говори, станал 
знаменитост и бил представен 
в двора. По-късно се оженил за 
дъщерята на един от най-блес-
тящите интелектуалци за своето 
време и бил покровител на фи-
лософа Джон Лок. 

Съдейки по намерения ръко-
пис в кожена подвързия, именно 
Уолис е осъзнал, че речта и общу-
ването не са едно и също нещо. 
С други думи, способността да се 
произнасят звуци не гарантира, 
че ще бъдеш разбран. И обратно 
– глухите можели да общуват, но 
преди да се научат да говорят, 
трябвало да бъдат разбрани и да 
се установи с тях контакт. Резул-
татът бил примитивен символи-
чен език – далечен първообраз 
на днешния жестов език.

Книжката съдържала подроб-
но описание на вокалната арти-
кулация, геометрични фигури и 
символи, упражнения по фоне-
тика, синтаксис и строеж на изре-
чения.

Но Уолис не е първият с подо-
бен опит. Стотина години преди 

него монасите от Бенедиктин-
ския орден, дали обет за мълча-
ние, изработили собствен език 
на жестове, въз основа на който 
в Испания са били предприети 
опити да се научат глухите да об-
щуват.

Превод Петра Ганчева, 
източник Live Science; снимки 

The Royal Society

Как са се обучавали 
глухите преди 300 години

Сплитането на косата е част от 
човешкия живот от векове – било 
то като социално изкуство, културно 
наследство, мода или просто лични 
предпочитания за поддържане. Този 
конкретен начин да носите косата си 
може да бъде доста труден и сложен. 

Трендафилка Кирова, македонка 
по произход, магистър по икономика, 
работила допреди няколко години 
като счетоводител и одитор, не си е 
представяла, че ще промени ради-
кално кариерата си. Нейните фантас-
тични дизайни на косата, хипноти-
зиращи ентусиастите на плетене на 
коса, са привлекли над 230 000 после-
дователи в Instagram. Представяме ви 
част от нейните идейни проекти, въл-
шебни и замайващи с красотата си.

Превод Петра Ганчева

Рядко може да се изненадате от 
някое ястие, което вече сте опитва-
ли. Още в мига, в който си помислите 
за него, вече си представите именно 
вкуса му.

 Рецептата за кюфтета, която ще 
покажем този път, е малко по- раз-
лична. Оказва се, че ако добавите 
един определен, макар и не особено 
стандартен продукт, кюфтетата ста-
ват много сочни и безкрайно вкусни. 

Вкусът им обаче е съвсем разли-
чен и наистина уникален. Гарантира-
ме, че ще ви хареса. С тези кюфтета 
просто няма наяждане и лакомо ще 
искате допълнително. Не се чудете, 
ами опитайте.

ПРОДУКТИ:
500 гр. пилешка кайма
1 пакетче рулца от раци 
1 гл. лук
2 с. л. овесени ядки
1 бр. яйце

4-5 с.л. масло
магданоз
сол, пипер на вкус

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Като  начало смесете лука и кай-

мата.
След това нарежете на ситно рул-

цата от раци.
Накълцайте зелените подправки.
 Смесете всички продукти до пос-

тигането на хомогенна смес. 
Оформете с мокри ръце кюфтета 

и ги изпържете от двете страни до 
златисто.

Рецептата от интернет 
намери за вас Галина Генчева

Сочни кюфтета с неочаквани съставки

Възродено 
вълшебство


