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В ОЧАКВАНЕ НА УСПЕШЕН КРАЙ

Шофьорите с увреден слух продължават 
да имат сериозни проблеми при 

подновяването на шофьорските си книжки
През май, 2009 г. беше пър-

вият голям протест на хора-
та с увреден слух в Пловдив по 
повод подновяването на шо-
фьорските им книжки. Тогава 
в едно от най-популярните 
регионални издания – вест-
ник „Марица”, излезе подробна 
статия за този техен про-
тест, в която се разказваше 
за проявеното дискримина-
ционно отношение към глу-
хите шофьори, въпреки, че 
те са известни като едни от 
най-добрите водачи на МПС. 
Накрая статията завършва-
ше с това, че те могат да об-
жалват решението на коми-
сията в… София – или, с други 
думи, водачите трябва пак 
да влизат в разходи, да си взе-

мат нов отпуск, да осигурят и 
жестов преводач…

12 години след този про-
тест, отново – и не само в 
Пловдив, но и в други градове 
на страната – за пореден път 
шофьорите с увреден слух из-
питват сериозни проблеми при 
подновяването на шофьорски-
те книжки – и то в условията 

на пандемия и ограничителни 
мерки.

Председателят на СГБ Нико-
лай Нинов, до когото бяха изпра-
тени жалби за това дискрими-
национно отношение, изпрати 

писма до вътрешния министър 
Терзийски и директора на нацио-
налната полиция Николай Хад-
жиев. В получените отговори се 
казваше следното: „Във връзка с 
получено от Вас писмо, заведено 

с вх. № 489700- 621/10.02.2021 г. 
по описа на MBP, с което в качест-
вото Ви на председател на Съюза 
на глухите в България изразявате 
безпокойство относно подмяната 
на свидетелство за управление 
на MПC (CУMПC) на Вашите чле-
нове, Ви уведомяваме следното: 
заключението за физическата 
годност на водачите на мотор-
ни превозни средства от група 
1, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 1 от 
Наредба № 3 от 11.05.2011 г. е в 
правомощията на общопракти-
куващия (личен) лекар, който 
издава така наречената „карта за 
оценка на физическата годност 
на водач/кандидат за придоби-
ване на свидетелство/правоспо-
собност за управление на MПC.” 

Продължава на стр. 2

„Право на мнение“
 Алис Батенберг, майката на 

принц Филип, херцог на Единб-
ург и съпруг на английската кра-
лица Елизабет II, който почина 
неотдавна,  е била глуха. Глухата 
принцеса е отдала живота си на 
благородството и честта.

Горди личности е съхранила 
нашата история на глухите хора. 

Някои от тези известни глухи 
личности са допринесли за раз-
витието на културата и науката 
толкова осезателно, че светът 
сега не би бил същият сега без 
тях.

За  други, които в скромнос-
тта на глухотата си са останали 
не толкова забележими, истори-
ята също пази най-светлите си 
страници. А жените сред тях са 

забележителни. Тихо, кротко и 
полека те са давали всичко, кое-
то имат за хората. Самарянството 

им е пословично. Но дали тъкмо 
заради него са останали някак 
забравени?

 В този брой днес ви пред-
ставяме житието на една забе-
лежителна глуха жена-  Алис Ба-
тенберг, получила в края на жи-
вота си честта да бъде наречена 
„Праведник на света“. Всъщност, 
без да искаме, историята й стана 
актуална сега. Защото малцина 
знаят, че глухата принцеса Алис 
Батенберг е майка на принц Фи-
лип, съпругът на английската кра-
лица Елизабeт II, който почина 
наскоро. 

За това как е общувала и как 
се е отнасяла  кралицата със 
своята глуха свекърва, четете 
на стр. 6

Американският филм „Звукът 
на метала” получи наскоро но-
минации за наградите „Оскар” в 
областта на музиката и актьор-
ството. Двамата главни изпъл-
нители са чуващи, които изпъл-
няват ролите на глухи герои. Те 
са номинирани за наградите за 
най-добър актьор и най-добър 
поддържащ актьор.

Но знаете ли, че ролите им 
е трябвало да се изпълняват от 
глухи актьори? И защо това не се 
е случило четете на стр. 7

 

ТЕАТЪР „МИМ АРТ” със спек-
такли, които актьорите предста-
вят пред своята публика в цялата 
страна.

Четете на стр. 4

УЧИЛИЩЕТО В СОФИЯ отно-
во отвори врати за своите уче-
ници с увреден слух. Това стана 
с подготвеното от преподаватели 
и възпитатели междучасие, пос-
ветено на 12 април, деня на кос-
монавтиката.

За всичко, което научиха 
децата, четете на стр. 4

ЗА СИЛАТА НА ДУХА на една 
млада глуха жена, която прео-
долява всички бариери на дис-
криминацията, е разказът, който 
можете да прочетете  на стр. 5 

С тази рубрика, уважаеми 
читатели, вестник „Тишина” 
предоставя трибуна на раз-
лични мнения, по въпроси, кои-
то засягат нашия живот. 

Някои може да се сторят на 
някого крайни, други представят 
истини от личния живот, трети  
критикуват обществото; а има и 
други, които просто искат да има 
диалог...

Да, точно диалогът между 
нас сега ни е толкова нужен. В 
това преходно политическо вре-
ме, което пък е натоварено и с 
неочакваната пандемия, която 

ни отдалечава един от друг вече 
година.

В този брой, на стр. 3 ви пред-
лагаме  да прочетете мнението 
на Атанаска-Таня Пеева, свър-
зано с проблемите на езиковата 
култура и защо е необходимо 
владеенето на българския кни-
жовен език.

 Очакваме и вашите мнения 
по повдигнатия въпрос. Дали 
пък заедно няма да успеем да 
усъвършенстваме някои неща в 
наскоро приетия Закон за бъл-
гарския жестов език? 

Пишете ни. Очакваме ви!

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

НE Е ЗА ВЯРВАНЕ

Откраднаха от глухи актьори ролите им 
във филма „Звукът на метала”

ИСТОРИИ ОТ ЖИВОТА НА ИЗВЕСТНИТЕ ГЛУХИ ХОРА 

АЛИС БАТЕНБЕРГ – глухата принцеса, 
обявена за „Праведник на света“
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От стр. 1

Когато здравословното състояние на лице-
то не е в съответствие с изискванията за физи-
ческа годност на водачите, съгласно чл. 7, ал. 3 
общопрактикуващият лекар изисква от лицето 
да се яви на допълнителни прегледи при съот-
ветните специалисти, преди да издаде картата 
за оценка на физическата годност и да отрази 
съответното заключение. Съгласно разпоред-
бите на чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, в ком-
петенциите на общопрактикуващия (личен) 
лекар е преценката за насочване на лица за 
освидетелстване от ТОЛЕК. В т. 10 от забележ-
ките по Приложение № 2 е регламентирано, 
че при наличие на повече от едно заболяване, 
всяко от които изисква индивидуална прецен-
ка, заключението за физическа годност се дава 
от ТОЛЕК. От наша страна е изготвено писмо 
до директорите на СДВР и ОДМВР в страна-
та, с което са уведомени, че служителите на 
пътна полиция при СДВР и ОДМВР, приемащи 
документите за подновяване или издаване 
на CУMПC, следва да изпращат за освиде-
телстване от ТОЛЕК само лица, категорично 
насочени от общопрактикуващите лекари с 
диагнози от заболяванията, описани в При-
ложение 2 на Наредба № 3/2011 г. Също така 
сме дали указание, служителите на СДВР и ОД-
MBP да не приемат за основание за изпращане 
на ТОЛЕК наличието на експертни решения на 
ТЕЛК при лицата, явяващи се за подновяване 
или издаване на CУMПC. Същите трябва да са 
преминали през общопрактикуващ лекар и 
той да е дал категорично становище, че лицето 
подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК.”

Г-н Хаджиев е изпратил и изчерпателен от-
говор на подадените от членовете на РО на глу-
хите в Бургас оплаквания от отношението на 
членовете на транспортната областна лекарска 
комисия (ТОЛЕК) при записване за прегледи 
във връзка с изтекли срокове на валидност на 
свидетелства за управление на моторни пре-
возни средства (CYMПC): „От страна на Главна 
дирекция „Национална полиция” (ГДНП), беше 
извършено следното: проведена е работна 
среща между представители на Национална 
многопрофилна транспортна болница „Цар 
Борис III” и ГДНП, на която бяха разгледани 
поставените от Вас проблеми. С цел облекча-
ване на административното обслужване на 
гражданите по време на епидемиологичната 
обстановка, Ви уведомяваме: на 16.02.2021 
г. от Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на специални и временни мерки 
с оглед на продължаващата криза във връзка 
с COVID-19 е приет Регламент (EC) № 267 от-
носно подновяването или удължаването на 
срока на валидност на CУMПC, съгласно кой-
то срокът на валидност на CУMПC, издадени 
съгласно директива 2006/126 (по чл. 7, т.3, 
буква г от приложение 1), който е изтекъл или 
изтече между 01.09.2020 г. и 30.06.2021 г. се 
удължава с 10 месеца, считано от дата на из-
тичане срока на валидност, посочен на всяко 
от тези свидетелства. Например : на CУMПC, 
което има срок на валидност до 30.06.2021 г. 
срокът за валидност се удължава с 10 месеца 
до 30.04.2022 г. Съгласно своята функционал-
на компетентност от страна на ГДНП е създа-
дена необходимата организация в столична 
дирекция на вътрешните работи и областните 
дирекции на MBP за приемане и обработване 
на заявленията за издаване на CУMПC, съглас-
но наредбата. Използвам случая да Ви уверя, 
че усилията на служителите на MBP са изцяло 
насочени към улесняване на приема и обра-
ботване на документи на гражданите.”

На 16 март, след като г-н Нинов е препра-
тил отговорите на министър Хаджийски и на 
директор Хаджиев, ръководството на районна-
та организация на глухите в Пловдив се срещ-
на с Венелин Младенов, началник на сектор 
„Пътна полиция” и го запозна със съществува-
щите проблеми на глухите шофьори. В хода на 
разговора стана ясно, че в КАТ-Пловдив са по-
лучили писмото на директор Хаджиев, но…  не 
му обърнали нужното внимание. На срещата 
ръководството на РО успява да убеди г-н Мла-
денов и неговите служители, че е редно глухи-
те шофьори да не се принуждават да минават 
повторно на преглед в ТОЛЕК, щом имат ТЕЛК, 
а да бъдат приемани в КАТ само с медицинския 
протокол от личния лекар с негова преценка. 

На следващия ден, 17 март, ръководството 
на РО-Пловдив се срещна и с д-р Костадин Со-

тиров, член на УС на Националното сдружение 
на общопрактикуващите лекари в България, 
като го информира относно проблемното под-
новяване на шофьорските книжки и писмото 
на МВР,  и отправи молба да бъде разяснено 
на личните лекари да започнат да прилагат 
възможността глухите шофьори директно да 
отиват в КАТ, вместо автоматично да ги изпра-
щат в Т ОЛЕК. 

На 22.03.2021 г. д-р Сотиров е изпратил пис-
мо до личните лекари с нужните разяснения. 
Цитирам д ословно пълния текст на писмото: 

„Здравейте колеги, към мен се обърнаха 
координатори от Съюза на глухите, с молба да 
им съдействам за информирането ви относно 
медицинското освидетелстване на глухите хора 
за правоспособността им за водачи на МПС кат. 
„В”. Тези хора имат решение от ТЕЛК за глухо-
тата си и заради това решение от КАТ механич-
но ги връщаха, за да ги изпращаме на ТОЛЕК, 
което е неправилно действие от страна на КАТ, 
тъй като съгласно наредбата, не наличието на 
ТЕЛК решение е основание за изпращане на 
ТОЛЕК, а наличието на поне две заболявания с 
„индивидуална преценка”. В наредбата са по-
сочени пет степени на глухота, от които при че-
тири е „разрешено” да управляват МПС кат. „В”, 
а една е с „преценка индивидуално”. Следова-
телно, ако глухият човек няма други заболява-
ния от наредбата с преценка „индивидуално”, 
ние можем да му оформим медицинското, 
без да го изпращаме на ТОЛЕК дори и да има 
тежка форма на глухота.

Координаторите от Съюза на глухите са 
провели разговори с директора на главна ди-
рекция „Национална полиция” и са поискали от 
него съдействие да информира служителите си, 
да спазват Наредбата и да не връщат обратно 
при ОПЛ глухите хора, на които ние сме изда-
ли медицинско за управление на МПС кат. „В”. 
Директорът на главна дирекция „Национална 
полиция” Николай Хаджиев е изпратил заповед 
до всички СДВР и ОДМВР с това съдържание, 
в резултат на което служителите, приемащи 
документи за издаване и подновяване на шо-
фьорски книжки, вече няма да връщат глухите 
хора, на които ние сме им издали медицинско 
удостоверение за годност да управляват МПС 
кат. „В”, за насочване към нас, към ТОЛЕК, 
само защото имат ТЕЛК решение.”

Цялата тази информация, представена до 
тук, е сведена до знанието на всичките глухи 
водачи на МПС от Пловдив от ръководството 
на РО. Но все още няма потвърждение някой 
от тях да е успял… И, за съжаление, има инфор-
мация, че личните лекари все още не поемат 
нужната отговорност и продължават да пре-
пращат глухите водачи към ТОЛЕК.

Това принуждава ръководството на РО да 
се обърне за съдействие към вестник „Мари-
ца”. И на 25 март във вестника излиза обширна 
статия „Насред пандемията: Цял ден чакане 
пред ТОЛЕК съсипва инвалиди”, за пробле-
мите на глухите шофьори от Южна България. 
Авторката на статията  Яница Марова, описва 
подробно какво е установила при посещение-
то в болницата в Пловдив (където е ТОЛЕК): 

„Инвалиди от цяла Южна България се редят 
на опашки в Транспортна болница в Пловдив 
и чакат с часове, за да получат разрешение за 
подновяване на шофьорската книжка. Причина-
та е, че преди да подадат документите си в КАТ, 
те трябва да получат мнение от транспортната 
областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) 
в пловдивското лечебно заведение, че са годни 
да шофират. Така всеки ден пред кабинет 308, 
където заседава комисията, се събират между 
30 и 50 души. Парадоксалното е, че това се случ-
ва във време на пандемия, когато според запо-
ведта на здравния министър на едно място не 
трябва да се събират повече от 15 души.

Дотук се стига заради закостенелия адми-
нистративен апарат. Вместо минаването през 
прегледите и лекарската комисия да става със 
записване на часове, всички кандидати за шо-
фьорска книжка са привикани да се явят точно 
в 8 часа в сградата на транспортната болница. 
Оттам започва и голямото чакане, и ходенето 
от кабинет на кабинет. През докторите гражда-
ните минават за около час, установи проверка 
на „Марица”. После се нареждат пред кабине-
та на председателя на комисията д-р Манева. 
Там се чака поне 4 часа, за да минат всички 
желаещи през стаята й. Накрая се събира и 
комисията, която им казва дали имат право на 
шофьорска книжка и за какъв период. 

Дистанция в коридора трудно се спазва, 
но поне всички са с предпазни маски. Според 
графика комисията трябва да заседава от 8 до 
13 часа. След сигнал на граждани, проверка на 
„Марица” установи, че в 9:30 часа кабинет 308 
е под ключ, а хората, приключили вече с пре-
гледите, чинно чакат отпред.

„В комисията влизат същите тези лекари, 
които са те прегледали преди това, сложили са 
печата си. Ти си минал през тях, дали са ти раз-
решение, естествено, че пак ще разрешат. Това 
е само губене на време, защото, за да минеш 
оттук, трябва да си вземеш един ден отпуск. 
Освен това стоим толкова време затворени, в 
едни тесни коридори, в ситуация на корона-
вирус. Подигравка е с нас”, възмутено заявява 
мъж, след като излезе от комисията. 

Размотаването започва още от регистрату-
рата, където си попълваш личните данни и ти 
дават лист с написаните кабинети, през които 
трябва да минеш. По този път минават 24-го-
дишна глуха жена, без други съпътстващи за-
болявания, и нейният жестов преводач. „Първо 
минахме през хирургичния кабинет. Попитаха я 
дали има операции и й поставиха печата. Про-
дължихме с кабинета по неврология, лекарят 
прегледа документите й, написа да отиде да й 
премерят кръвното”, разказва преводачката на 
24-годишната жена. Оттам се отправят към оч-
ния кабинет, където прегледът не е фиктивен – 
преглеждат очните дъна на апарат, проверяват 
дали не е далтонист, дали вижда наблизо, на-
далече. „Когато стигнахме до кабинета по уши, 
нос, гърло, докторът само й погледна диагноза-
та и сложи печата. Не й пипна ухото, не й напра-
ви аудиограма. Вместо това каза, че трябва да 
даде кръв за диабет, а тя не страда от диабет. Тя 
е глуха, ако не я преглеждат тук за това, тогава 
защо изобщо трябва да минава тази комисия? 
Какво е по-различното от прегледа при личния 
лекар?!?”, възмущава се преводачката.

„За мен е безсмислено да се явявам пред 
комисия. Те ни се подиграват. С по-къса ръка 

съм по рождение. Колата ми е приспособена 
за шофиране и имам шофьорска книжка. Сега 
просто трябва да я подновя. Не разбирам защо 
трябва да се явявам, ръката няма да ми порас-
не”, казва млад мъж от Стара Загора.

Сред чакащите ред на опашката се говори, 
че лекари те от комисията получавали от дър-
жавата по 22 лв. на човек за преглед. 

Многократно направените опити от екипа 
на „Марица” да се свърже с председателя на 
комисията удариха на камък.

Пандемията обаче успя да реши един от 
проблемите на ТОЛЕК комисиите. Заради удъл-
жения срок на изтеклите шофьорски книжки 
вече за хората с увреждания не е толкова го-
лям проблем, че чакат с месеци, за да докажат 
правоспособност пред ТОЛЕК.

Не всеки освидетелстван с ТЕЛК трябва 
да минава през експертна комисия, за да 
му бъде дадено разрешение за шофьорска 
книжка. За повечето заболявания решение-
то се взима от личния лекар. Това становище 
изпраща шефът на Главна дирекция „Нацио-
нална полиция” Николай Хаджиев до Съюза 
на глухите в България след запитване от тяхна 
страна. Освен това се посочва, че глухотата не 
попада в тази група заболявания.

За да не се получават недоразумения както 
досега, заради грешно тълкуване на норма-
ти вната база, Николай Хаджиев е информи-
рал служителите, приемащи документите 
за подновяване и издаване на шофьорските 
книжки, да спазват наредбата и да не пращат 
хората с медицинска експертиза на ТОЛЕК. 
Той е подчертал, че това трябва да се прави 
само ако личният лекар е издал такова реше-
ние. До момента, щом на служителите в КАТ 
им излизаше в системата, че шофьорът е осви-
детелстван, веднага го пращаха да мине през 
експертната комисия.

Така например тези, които страдат от забо-
ляване на нервната система, съдово заболява-
не или имат епилептични пристъпи, подлежат 
на преглед от ТОЛЕК. В тази графа попадат и 
нашенците с тежки психични разстройства, из-
оставане в умственото развитие, увреждане на 
дихателната система, липса на орган, туберку-
лоза на белите дробове и ортопедични забо-
лявания. За останалите решението е в ръцете 
на джипито.

Председателят на общопрактикуващите 
лекари в Пловдив д-р Костадин Сотиров също 
е изпратил писмо до тях по повод шофьорски-
те книжки. Оказва се обаче, че повечето от 
джипитата се страхуват да се подпишат под 
медицинското и въпреки регламентираното в 
наредбата ще изпращат хората с увреждания 
да се явяват пред експертната комисия.”

Цитирах по-голямата част от статията, пуб-
ликувана в „Марица” (подчертаните редове 
в нея са мои, бел. авт.), за да се информират 
и нашите читатели, на които предстои да под-
новят книжките си. 

Искрено се надявам, че след всички тези 
усилия, положени от страна на съюзното ръ-
ководство, с подкрепата и съдействието на 
ръководството на РО на глухите в Пловдив, на 
министър Хаджийски и на директора Хаджиев, 
тази 12-годишна битка да завърши с успешен 
за глухите шофьори край.

Петра Ганчева

В ОЧАКВАНЕ НА УСПЕШЕН КРАЙ

Шофьорите с увреден слух продължават 
да имат сериозни проблеми при 

подновяването на шофьорските си книжки
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Хората казват „да не ти се пада 
да живееш в интересни времена”! Е, 
на нас точно това ни се случи – вече 
повече от година си съжителстваме 
с всички промени, които пандемия-
та от Ковид-19 донесе в ежедневи-
ето ни. Променихме голяма част от 
навиците си, променихме начина, 
по който работим, по който учим, 
по който си почиваме. Успяхме ли 
обаче да променим самите себе си 
и дали плъзналата по целия свят за-
раза от Ковид-19 ни донесе и зараза 
от добрина и емпатия или напротив 
– изкара най-нечовешките черти у 
човека? В моя репортаж ще ви срещ-
на с жена, която има затруднения със 
слуха. И, колкото и тъжно да звучи, 
оказва се, че пандемията не ни е 
научила на съчувствие и умение да 
се опитваме да ст ъпваме в чуждите 
обувки. Как „чуват” глухите хора, ко-
гато им говорим през маски? За това 
разказвам в репортажа си със събе-
седничка Петя Митева. 

Петя Митева е загубила слуха 
си преди 20 години. Наложило ѝ се 
е да свикне с невъзможността да 
чува, но пък, както казва самата тя, 
когато човек загуби едно сетиво, 
развива изключително силно друго, 
за да компенсира. Тя е и председа-
тел на териториалната организа-
ция на глухите в Добрич и казва, че 
единственото нещо, което ѝ помага 
да противодейства на чувството си 
за малоценност заради загубата на 
слух, е възможността ѝ да помага на 
другите хора като нея: „Реших това 
да не ме спира да се развивам, загу-

бата, която получих да не ме спира, 
а да бъда в полза на хора с увреден 
слух, които са с такъв от детска въз-
раст или са родени така. Смятам, че 
това, че съм била чуваща, може да 
бъде в принос за тях, във връзката 
им с обществото. Успях да овладея 
жестовия език. Много често съм и 
техен преводач, въпреки затрудне-
нията, които аз имам, но за мен това 
е удовлетворяващо. Това ме държи 
понякога, когато губя самочувствие. 
Човек се чувства добре, когато е по-
лезен, чувства се пълноценен, има 
за какво, има стимул да се развива, 
да продължи напред независимо от 
увреждането, независимо от въз-
растта. Ние изцяло възприемаме 
информацията чрез зрението, визу-
ално. Дали ще гледаме артикулация-
та на устата или ще бъде написано – 
някакви табели, някакви пояснения, 
изцяло възприемаме визуално. ”

Как обаче възприемат сега ин-
формацията, когато половината от 
лицата ни и то точно артикулацион-
ният апарат, е скрит зад маската?!? 
Петя Митева споделя, че в началото, 
може би защото страхът и паниката 
не са били толкова силни, хората са 
се съгласявали да махнат за мину-
та-две маските си, за да бъдат раз-
брани от глухите хора. Днес обаче 
ситуацията е променена, а със за-
браната на НОЩ за носене на про-
зрачните шлемове, глухите хора съв-
сем загубили способността си да об-
щуват: „Казвам ви искрено - изклю-
чително е трудно. Това е все едно на 
здрав човек да му запушат ушите и 

някой да му говори и да му дава ня-
каква информация. И той казва, че 
не чува и въпреки всичко отсреща 
продължават да му говорят. Поня-
кога се повишава тон. Ние нямаме 
нужда от повишаване на тон, няма 
да чуем по-добре, защото просто не 
чуваме. Трябва да виждаме! Послед-
ният случай беше с мен в аптека. 
Отидох, бях си написала на бележка 
какво искам. Отсрещната страна с 
маска, въпреки че имаше предпазно 
стъкло, ми говори нещо, аз виждам, 
че се говори, защото маската се дви-
жеше. Обясних, че не чувам и пред-
ложих или да ми напише това, което 
казва, или да си свали за малко мас-
ката, за да отчета по устните й какво 
ми говори. Все пак, между нас има-
ше предпазно стъкло, аз не свалям 
моята, за да не притеснявам хората. 
Маската продължаваше да се дви-
жи. Пак казах, че не чувам. След това 
се включи още един от аптекарите, 
пак през маска. Долавям, виждам 
лицето, че е някаква строга физионо-
мия, строго лице, строги очи, нещо 
ми говорят. Явно повишиха тон, за-
щото другите клиенти започнаха да 
се обръщат. Така и не пожелаха да 
ми обяснят какъв е проблемът и да 
ме обслужат. И… си тръгнах. Благо-
дарих им за обслужването и си тръг-
нах. Не е за пръв път и не е само там. 
Винаги човек може да помогне на 
друг, независимо в какво състояние 
се намира. Винаги! В съда наскоро 
ми се случи нещо друго – след като 
бяха забранени предпазните шлемо-
ве. А аз, за да помогна на глух човек, 

който ползваше жестов език, обаче 
гледаше артикулацията, си сложих 
прозрачен шлем. Но на проверката 
на входа на съда ми казаха „не може 
да влезете така”. Добре, сложих мас-
ката... и с нея как да помогна на този 
човек?! Първо аз самата ще се нуж-
дая от помощ, а на него как да по-
могна? Не става така!”

Петя Митева споделя, че все 
по-рядко получава разбиране от 
възрастни хора. При тях вече няма 
какво да се направи, времето им 
за възпитание и приемане на раз-
личните хора отдавна е отминало. 
И надеждата й е в децата, в стара-
нието на училищата да запознават 
учениците с различни групи от хора с 
увреждания и как могат да им бъдат 
полезни, както и в родителите, кои-
то трябва да разговарят на тази тема 
с децата си у дома: „Възпитанието 
трябва да започне още в училищна 
възраст, за да не изпадаме в такива 
ситуации. Понякога е унизително. 
Аз не съм по-малко човек, както и 
хората с увреден слух или с други 
увреждания, няма значение. Не сме 
по-малко хора. Просто сме по-раз-
лични, възприемаме информацията 

по по-различен начин. Ние не иска-
ме някаква милостиня, просто тър-
сим разбиране. Затова искрено се 
надявам да се позволи отново, това 
зависи от състава на НОЩ, да се поз-
воли, където се обслужват хора да 
се ползват предпазните прозрачни 
шлемове или маските с прозрачни 
прозорчета. За мен това е дискрими-
нация! Искрено се надявам нашият 
глас да се чуе, както с благодарност 
мога да кажа, че беше чут, когато се 
прие законът за  българския жестов 
език. Дори да не бъдат предпазни 
шлемове, да се помисли за този тип 
маски с прозрачно прозорче, които 
в ЕС, САЩ, Канада,  Япония и дори 
в Уганда се ползват масово. Смятам, 
че нещо може да се направи, не е не-
възможно! ”

Разбира се, че не е невъзможно, 
но дали и онези, от които зависи да 
се помисли за хората със специални 
нужди в условията на пандемия, не 
е безвъзвратно отминало времето за 
възпитание в разбиране на различ-
ните сред нас?

Мая Щърбанова, 
кореспондент на БНР в Добрич

ЛИЧНИ

Атанаска-Таня Пеева
 
Наскоро попаднах на интересна статия със заглавие „Ще ос-

танем ли „изгубени в превода” със Закона за българския жестов 
език?” в онлайн изданието „Актуално.ком” на Петра Ганчева. Тя 
в действителност прави една дисекция на новоприетия закон за 
жестовия  език и проекта на наредбата за обучение на превода-
чи на жестов език. Май не бях изненадана от този закон. Беше 
поредният закон, от последните закони, приети на килограм, 
предизборно. Едно истинско недоносче, което тепърва ще съз-
дава проблеми. Само като прочетох в него понятието какво е 
„глух човек” , разбрах за какво става дума – А ТАМ СЕ КАЗВАШЕ: 
„Глухо лице” е лице или дете със слухова загуба, което е ес-
тествен носител и/или ползвател на българския жестов език.” 
Тези хора наясно ли са, че хората с увреден слух са с различна 
загуба на слух?!?

В тази статия попаднах на информация, че има фондация, 
наречена „Взаимно”. Прегледах страницата и съм тотално по-
тресена. Един  човек, Ив. Бургов, който не е наясно изобщо с 
темата за различните степени увреждания на слуха и техните 
нужди, там коментира: „Слабочуващи – хора, които определят 
себе си с достатъчно остатъчен слух, но имат нужда от допъл-
нително увеличаване на звука или изясняване на речта, или 
други начини, за да чуят правилно.” В пълно недоумение съм, 
след като прегледах сайта на Бургов. Преводачи да са глухи, 
преводачи да се обучават от глухи?!? Даже видях клип, в кой-
то глух преводач превежда на партийка. Явно, четейки от сте-
на. Надали ще може да превежда свободно? Или това е опит 
да се наложи отказ от калкиращ език? Самият Бургов от кого 
е обучен? Има ли документ за преводач? В проекта на наред-
бата за обучението на преводачите становището, подписано от 
фондация „Взаимно”, е рязко крайно и е против обучението да 
съвместява калкиращ жестов език. В него изрично се казва, ци-
тирам дословно: „…в цялата наредба да отпаднат текстове като 
жестова комуникация и  калкираща жестова реч, защото те не са 
част от българския жестов език…; да се премахнат текстовете, 
свързани с владеенето на българския книжовен език, защото 
това е дискриминационен текст към глухите лица” ??? „Владе-
енето на българския книжовен език е дискриминация”?!? – т. 
е. да си българин в България и книжовният български език да е 
дискриминация??? Нямам думи!!!

По въпроса за преводачите – пак съм изумена. Че трябва-
ло да минават изпит пред глухи лица, определени от агенция, 
която си няма понятие от нуждите на хората с различни слухови 
увреждания. И какъв е този жестов език, на който ще бъдат обу-
чавани – диалектен, районен по градове, стандартен – универ-

сален, по учебниците, издадени отдавна, преди този закон, от 
СГБ, международен?!?

Смятам, че преводачите трябва да са достатъчно интели-
гентни, за да могат да превеждат смислово, да владеят и кал-
киращия жестов език – за да могат хората да разчитат и по уст-
ните им, с ясна дикция. И не е нужно задължително да имат 
висше образование. Много от най-добрите преводачи са деца и 
близки на хора с увреден слух. Има си отдавна официално сдру-
жение на преводачите и те са тези, които трябва да определят 
курсовете и правото на ползване на преводачески услуги.

Лично аз, въпреки, че имам нищожен слух  само на едното 
ухо – едва 8 %, ползваща скъп слухов апарат, работеща с чува-
щи, разчитам главно по устните. И пак не съм сигурна в това, 
което съм разбрала. Защото, знаете, как една запетая в две ед-
накви изречения може много да промени смисъла в тези две 
изречения. Ползвала съм преводачи от СГБ пред отговорни ин-
ституции. Благодаря на Мария Димитрова, някога превеждаща 
ми във важни институции – не само превеждаща, а и помагаща 
ми, защото някои се възползваха, че не дочувам и се опитаха да 
извъртат: „ама тя не е разбрала”. И на Силвана – която преведе 
чудесно една театрална постановка, тъй като отдалеч не можех 
да отчитам по устата. На Нина Дамянова – която преведе една 
прекрасна поетична постановка. Защото преводът е не просто 
буквален превод, а трябва да се придаде и смисъл на преве-
деното... Не е толкова просто да превеждаш от адвокат разни 
термини, от лекари…

За мен жестовият език е спомагателен, но е беден и ако не 

е придружен с калкиращ език, за повечето хора с увреден слух 
си остава неразбираем. Лично аз не разбирам много клипове, 
направени с само с този български  жестов език.

Сега се замислих – дали такива комерсиални преводачи 
като Ив. Бургов са „превеждали” в парламентарни комисии и 
да са преиначили нещата, за да бъдат предадени толкова нес-
копосно в закона за жестовия език и проекта на наредбата за 
преводачите за тяхна изгода? Защото да си  ПРЕВОДАЧ - е отго-
ворност. Тук се сещам за това, как едно „неправилно разбрано” 
поклащане на глава е било решаващо за смъртта на Вапцаров…

В заключение искам да кажа, че този закон е просто пар-
тенка за отчитане на дейност на партия, на заинтересовани 
лобисти. Тепърва ще има проблеми с него.

Живеем в чуващо общество. И трябва да се интегрираме в 
него. Затова жестовият език без разчитане по устните е невъз-
можен – защото, когато започнеш някъде работа, не можеш да 
имаш до себе си непрекъснато жестов преводач или човек, за-
познат с жестовия език.

Живеем в България, ползваме книжовен български език – 
който е официален език. Непознаването на книжовния език 
води до неграмотност.

Жестовият език е необходим. Като помощно средство оба-
че. Навсякъде в официалните институции трябва да има хора, 
запознати с жестовия език.

Може би грамотни глухи преводачи биха могли да помогнат 
на глухи, нуждаещи се по институции, не знам. Просто не виж-
дам как можеш, само по гледане в движението на устните, без 
да знаеш съответната терминология, да превеждаш. Не знам. 
На мен ми се случва да не разбирам чуващи хора и ги моля да 
ми пишат. Признавам и не се срамувам да казвам, че не чувам. 
Просто трябва да има едно възпитание и наредба по-скоро към 
институции, магазини, мобилни оператори, които да обучават 
служителите си как да общуват и реагират на хора с увреден 
слух. Това, според мен, трябваше да влезе в закона. Защото съм 
била много унижавана в А1, когато казвам, че не чувам и  въ-
преки това ми набутват телефон, за да говоря с техен служител 
по него…

Последно – чувствам се обидена и унижена, че в този за-
кон няма загриженост и за останалата част на хората с увреден 
слух – като тежкочуващите, по-късно оглушалите и т. н., които 
изобщо не сме малко. И не е помислено и за субтитрите. За-
щото съм сигурна, че и хората с жестов език ползват субтитри. 
Беше ми дълго затаявано, но сега, след статията на Петра, се 
отприщи. Знаете ли какво е да си сред „глухите” – чуващ, сред 
чуващите – глух?

Право на мнение 

Непознаването на книжовния език води до неграмотност!

 ИЗБРАНО ОТ ПОЩАТА НА В. „ТИШИНА”

КАК „ЧУВАТ” ГЛУХИТЕ ХОРА, 
КОГАТО ИМ ГОВОРИМ 

ПРЕЗ МАСКИ?



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА4 19 април 2021

Нури Яшаров, който е един от емблематичните арти-
сти в група „Жестим” и театър „Мим Арт”, е неотлъчно до 
Мария през всичките години. Той успява да попие от про-
фесионализма на художествения си ръководител. Обуча-
ва се как да бъде репетитор и замества Мария Атанасова, 
когато тя е възпрепятствана да присъства.

За превъплъщението на участниците в групата се грижи 
и режисьорът Пламен Пеев. В ръцете на Ненчо Гигов е по-
верена звукорежисурата и осветлението на спектаклите.

И така, в навечерието на 25-ия си рожден ден гру-
па „Жестим” е в трепетна подготовка за юбилеен 
концерт. По предварителен план той ще се състои в 
края на месец ноември и ще е посветен на Междуна-
родния ден на хората с увреждания. Мястото на го-
лемия спектакъл ще бъде музикалният театър „Сте-
фан Македонски” на ул. „Васил Левски” 100, в София. 

Надежда Мирчева
* * * 

А през тази година 
в промеждутъците между налаганите строги епиде-

мични мерки заради пандемията, артистите от театър 
„Мим Арт” успяха да направят и свое знаменито турне.

Специално за нашите ценители на театралното изку-
ство и скъпи приятели от Благоевград, София, Стара Загора 
и Пловдив, артистите от театър „Мим Арт” към сдружение 
„Тишина” представиха спектакъла „Петелът – повелител на 
слънцето”, с който глухите актьори отново докосват и чува-
ща, и нечуваща публика с дълбоките и мъдри послания на 
театралното изкуство. Това  е поредната им голяма сценич-
на изява на национално ниво. Във всички градове нашите 
актьори бяха посрещнати от свои приятели и се чувстваха 
като у дома си. Нека от все сърце да ги поздравим!

Силвана Павлова
Снимките са  от спектакъла в Благоевград

КУЛТУРА, ИЗКУСТВО, ОБЩЕСТВО

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Вече 25 години група „Жестим” радва публиката си 
със своите синхронни изпълнения с мимика и жест. В 
техния репертоар са песни на Васил Найденов, Богда-
на Карадочева, Росица Кирилова, дует „Шик” и много 
други наши естрадни и чужди изпълнители. 

Пътят на „Жестим” стартира през далечната 
1996 година, когато още неопитната учителка в СУ-
ДУС, гр. София – Мария Атанасова, решава да събере 
талантливи деца сред нечуващите ученици. Тя забе-
лязва жаждата за емоции и таланта на малчугани-
те. Желаещите са много, но с времето ентусиазма си 
запазват 8 момичета и едно момче.

След дипломирането си повечето от младежите в гру-
пата записват специалност „Пантомима” в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов”. Те са и първия випуск нечуващи студенти в 
академията.

През  2008 година Мария Атанасова, заедно със свои 
съмишленици основава сдружение „Тишина”. Мисията 
му е да осигури възможност за трудова заетост на вече 
дипломираните студенти с увреден слух. Чрез него арти-
стите от група „Жестим” и театър „Мим Арт” са назначени 
на трудови договори.

Мария споделя: „Тази година ни предстои едно мно-
го хубаво събитие, а именно 25 години от създава-
нето на група „Жестим”. Това е едно далечно време, 
когато те бяха малки. Бяха в 3-и и 4-и клас на учили-
щето в Павлово. Аз по стечение на обстоятелства-
та бях там преподавателка.  Когато за пръв път се 
срещнах с тях, не знаех какво да правя, освен редов-
ната си възпитателска работа. Искаше ми се и нещо 
друго. Виждах колко са весели в междучасията. Виж-
дах как са игриви, как си разказват някакви неща на 
езика, който беше непонятен за мен.  Искаше ми се 
още и още. Виждах у тях жаждата да се занимават 
с танци, с музика. Особено Нури, тогава беше едно 
ей-такова малко детенце. Както Любомира, както и 
Дима, която в момента я няма тук. Всички очакваха 
да се направи нещо. Аз тогава ги събрах около себе си.  
И ги попитах: „Искате ли да пеем? Те ми отговориха: 
„Да!“ Застанаха до мен и тръгнахме заедно!”

Благодарение на упорития си труд и професионали-
зъм групата остава единствена и ненадмината по рода 
си и до днес.  Мария успява да научи децата, лишени от 

Група „Жестим”  в трескава подготовка за юбилеен концерт 
слух на чувство за ритъм, на танци и на майсторството да 
предават емоцията на публиката.

„Жестим” са носители на десетки награди в родината 
си и извън граница. Министерство на културата им връч-
ва грамота за принос в българската култура, което е едно 
от най-големите постижение за младежите и техния ху-
дожествен ръководител. „Жестим” си спомнят с гордост 
и за достойното си представяне на „Фестивала на тиши-
ната” в Париж, Франция.

 Нури, Ивайло, Албена, Любомира, Екатерина, Сне-
жанка, Диана, Валя и Дима са само част от имената на 
бивши и настоящи членове на групата.

Въпреки ситуацията на пандемия и ограниченията, 
които налага тя, Мария Атанасова не се спира пред нищо. 
Тя въвежда нов начин на работа. Разделя групата на две 
части, за да ограничи възможността от  зараза, но репе-
тициите не спират.

Днес ви представяме Ели Данаило-
ва. Тя е родена в гр. София. Израства в 
семейство на глухи родители. В ранна 
детска възраст е диагностицирана с на-
маление на слуха. Минават години, до-
като Ели започва да използва слухови 
апарати и да посещава логопед. Така се 
научава да говори, а жестовия език усво-
ява от своите близки.

Въпреки намаления си слух, Ели е 
добре приета в масовата среда, където с 
помощта на всеотдайните си учители за-
вършва ЕСПУ „Людмила Живкова”. Днес 
училището е познато като 30 СОУ „Братя 
Миладинови”. Ели споделя колко важна 
е средата на обучение и как дължи мно-
жеството от успехите си на учителите, 
които среща по пътя си.

След завършването на средното си 
образование Ели се отправя към гр. Дуп-
ница, където завършва учителски инсти-
тут.  За съжаление в онези времена не 
успява да се реализира като преподава-
тел.

Малко по-късно се омъжва и се сдо-
бива с две прекрасни деца.

Както повечето хора с увреден слух, 
Ели също среща дискриминация от ра-
ботодателите. Въпреки огромното й же-
лание да се реализира професионално, 
при оповестяването, че има намаление 
на слуха и ТЕЛК, повечето от работода-
телите й отказват да я вземат на работа. 

От около година Ели отново е без ра-
бота, но тя не хаби времето си. Използва 
го, за да вдъхва живот на старите вещи, 
като ги превръща в интересни сувенири.

По идея на верни приятели Ели съз-

дава фейсбук страница, която нарича 
„Работилничката на Ели”. В нея талант-
ливата авторка публикува интересни 
творби, които се радват на голям инте-
рес. В дома си държи малка част от из-
работените сувенири, тъй като те почти 
не се задържат при нея.

Ели е на мнение, че всяка една вещ, 
която сме използвали може да има вто-
ри живот и да бъде полезна за някого. 
Тя разказва как една кофичка от кисело 
мляко може да бъде чудесна основа за 
нова ваза. Старата бутилка от вино от-
ново оживява с малко канап и зърна от 
кафе.  Силиконовият пистолет пък е неин 
верен помощник. 

Ели черпи идеите си от сайтовете 
„Направи си сам”, но това не       пречи 
сувенирите, които изработва да имат 
уникален и индивидуален характер. 

Докато все още е в процес на търсене 
на работа, Ели споделя времето си меж-
ду изработването на красиви подаръци 
и помощ на други хора със затруднения 
в слуха. Тя е изключително съпричастна 
към проблемите на нечуващите и ни-
кога не отказва да помогне в социални 
грижи, при личния лекар и навсякъде, 
където има нужда. Ели помага като пре-
водач и връзка на глухите хора със света 
на чуващите.

Това е една от причините да e обича-
на и обградена с много верни приятели!

Пожелаваме на Ели скоро да наме-
ри желаната работа и да се почувства 
пълноценен гражданин в собствената си 
държава. 

Надежда Мирчева

ТВОРЧЕСКАТА РАБОТИЛНИЧКА НА ЕЛИ ДАНАИЛОВА
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В РАБОТАТА ВИНАГИ МОЖЕ ДА 
НАУЧИШ НЕЩО НОВО

КАК РАБОТЯТ ГЛУХИТЕ ШОФЬОРИ НА ТАКСИ В КАЗАХСТАН

В Казахстан има около 20 00 хора с увреден слух, като няколко от тях 
работят като водачи на таксиметрови коли. По повод Международния 
ден на таксиметровите шофьори, който се чества на 22 март,  кореспон-
дентът на онлайн изданието „Kazakhstan Today” разговаря с Владимир 
Золотарев, основал таксиметровия парк, в който работят глухи и слабо-
чуващи водачи на таксита.

Владимир загубва слуха си едва на две годинки: „Разболях се 
много тежко и след погрешно лекарско лечение с високи дози силен 
антибиотик, започнах да не чувам…” – разказва той. После се научава 
да говори с помощта на мощен слухов апарат, постъпва в специалното 
(корекционно) училище-интернат №9 за деца с тежко увреден говор в 
Алмати, завършва политехнически колеж, а четири години след това 
завършва и университет за програмисти. Започва работа по специал-
ността си, но решава да стане шофьор на такси и през  2018 година от-
крива свой собствен таксиметров парк за глухи и слабочуващи водачи, 
с партньорството на фирмата Яндекс.Такси (днес Яндекс Go). Новото 
поприще на управител на таксиметров парк все повече и повече му ха-
ресва и днес твърди, че  „В работата винаги може да научиш нещо ново. 
Когато започнах като обикновен шофьор на такси, основният проблем 
беше с клиентите ми – те постоянно забравяха, че не чувам и трябваше 
да им го напомням по време на пътуването.”

Kazakhstan Today: Имаше ли някакви по-особени случаи по време 
на работа?

Владимир Золотарев: Запомнил съм ярко два такива. Първият 
беше, когато, след като пристигнахме на адреса, клиентката ми слезе 
и ми показа на жестов език думата „Благодаря”. Оказа се, че по пътя 
изгледала на телефона си видео урок по жестов език. И до днес, когато 
возя чужденци, те накрая ми благодарят на жестов език.

Kazakhstan Today: А как постъпваш, ако някой от клиентите започне 
да се държи неадекватно? 

Владимир Золотарев: Лично аз не съм имал такъв случай, но някои 
от колегите са попадали в подобна ситуация и веднага ни съобщават на 
месинджъра за проблема. Съответно и веднага идвам на място, за да 
помогна на колегите.

Kazakhstan Today: А колко са глухите и слабочуващите шофьори в 
таксиметровия парк и колко изпълняват задачите на Яндекс Go като 
цяло?

Владимир Золотарев: Общо са 30 активни водачи в Алмати; а в  
Нур-Султан са 20. За да ги стимулираме, раздаваме бонуси, например 
купони за автомивка, месечна или седмична винетка и др. 

Kazakhstan Today: А как съобщавате на клиентите, че водачът е с ув-
реден слух?

Владимир Золотарев: Използваме технологиите – приложението 
Яндекс Go още в началото предупреждава, че водачът на колата е с ув-
реден слух и връзката с него може да стане чрез вграден в приложение-
то чат. Това страшно много ни улеснява и помага в работата. А по пътя 
клиентите ни пишат на телефона и ни показват какво искат да ни кажат.

Kazakhstan Today: Какви са бъдещите ти планове и мечти?
Владимир Золотарев: Да увечила таксиметровия парк, да открия 

свой куриерски център, в който глухите и слабочуващите куриери да 
изпълняват поръчки на фирмата Яндекс.Еда в Алмати. Мечтая си също 
да обиколя света… А по повод нашия професионален празник искам 
да поздравя всички глухи и слабочуващи водачи, като им пожелавам 
от сърце път без произшествия, голямо търпение успех в работата и 
прилично заплащане. Знам, че те са изключително точни и внимателни 
шофьори. Бъдете здрави и се пазете! 

КАКВО Е YANDEX GO И КАК СЕ ИЗПОЛЗВА?

Миналото лято Yandex стартира многофункционалното приложе-
ние Yandex Go, което съчетава съществуващите услуги на компанията: 
такси, шофиране, транспорт, доставка, Ultima и храна. И вече няма нуж-
да да съхранявате няколко приложения в телефона за различни нужди, 
да се пререгистрирате, да свържете информацията и начините на пла-
щане - удобният за потребителя интерфейс му помага да спести време 
за решаване на ежедневни задачи.

Yandex Go е напълно изграден на базата на предишното приложе-
ние Yandex.Taxi и вече е актуализирано и отворило достъп до всички 
функции на super app наведнъж. На началната страница са поставени 
икони на новите услуги, а под тях са адресите, които се ползват редовно 
за пътуване. 

Можете също да извикате кола за друг човек - например родител 
или възрастен роднина, който използва обществения транспорт (не за-
бравяйте, че в ситуация на пандемия жителите на града над 65 години 
по-добре да избягват тълпите). Пътникът ще получи SMS с номера на 
автомобила и линк за проследяване на колата.

Super app работи като единна екосистема с всички услуги на Yandex 
и следователно абонаментът за Yandex.Plus позволява да спестите от 
таксита. Кешбекът се връща от всички поръчки в точки. Натрупаните 
точки могат да бъдат изразходвани за по-нататъшни пътувания с такси, 
както и за шофиране или за покупки в Yandex.Afish. 

Услугата „Храна” в приложението Yandex Go включва повече от сто 
ресторанта и можете да поръчате предварително до определен час 
или, ако времето изтича, можете да изберете ресторант, доставката от 
който ще отнеме само 20-30 минути.

„Доставка” в Yandex Go ви позволява бързо да прехвърляте колети 
до 20 килограма из града: например, ако дете остави втора обувка у 
дома, сега не е нужно да бързате през целия град за забравени неща и 
обратно . Шофьорът ще пристигне в рамките на седем минути и неза-
бавно ще ги достави на желания адрес. На къси разстояния е по-добре 
да използвате услугите на пешеходен куриер - той ще излезе по-евтино 
и колетът ще бъде доставен точно до вратата.

В заявлението има и тарифи за превоз. Можете да изберете превоз-
но средство за превоз на извънгабаритни товари на началната страница 
на приложението при поръчка на такси, което работи според принципа 
на доставка. Изчакването е сведено до минимум – колата пристига за 
15 минути, а за товарене и разтоварване се дават 10 минути безплатно 
изчакване. Като се има предвид, че услугите за преместване все още 
не са много развити, доставката на товари Yandex Go е по-полезна от 
всякога. В приложението можете да изберете размера на автомобила и 
да добавите услугите на товарач. Оптималните маршрути и редовното 
натоварване на водачите позволяват да направим транспорта няколко 
пъти по-евтин, отколкото струва за частните търговци. Приложението 
Yandex Go е достъпно за изтегляне в App Store и в Google Play

Публикацията подготви 
Петра Ганчева от сайта на онлайн изданието 

„Казахстан днес”

ОТ МЕДИИТЕ В ЧУЖБИНАСЪЮЗЕН ЖИВОТ

Заседание на 
членовете 

на РС  на РО на 
глухите в София

На 14.04.2021 г. се проведе първото заседание на 
членовете на районния съвет на софийската органи-
зация на глухите за годината – досега срещите бяха 
онлайн.

Срещата започна в 18.00 ч. с обсъждането на от-
пускането на социални помощи на наши членове и 
разни текущи въпроси. Отсъстваха двама по уважи-
телни причини, а един от Пирдоп онлайн присъства-
ше заедно с другите трима.

Председателят Дамян Калчев обсъди задълбоче-
но социалните помощи, особено в светлината на но-
вите изисквания за отпускането им. Искането задъл-
жително да има оправдателен разходен документ 
за почти всички видове помощи,  създава затрудне-
ния за нашите членове, особено за тези, които жи-
веят под прага на жизнения минимум.

Обсъжданията бяха в дружеска и спокойна 
обстановка, при което се гласуваха отпускането на 
тези помощи.

След това членовете обсъдиха ситуацията с коро-
навируса и бъдещето на барчето в сградата на СГБ, 
като се изрази надеждата, че скоро то ще бъде от-
ворено.

Зоя Гюрова

През март със заповед на министъра на здравеопаз-
ването всички ученици се върнаха в класните стаи за при-
съствено обучение. Това се случи и в специалното учили-
ще за ученици с увреден слух в гр. София.

Децата бяха изключително щастливи от срещата си на 
живо.  Всички, от градинска възраст до професионалните 
паралелки, се върнаха в присъствена форма на обучение. 
Усмивките от дългоочакваната среща грееха по лицата на 
всички.

Учителите бяха подготвили поредното образователно 
междучасие по повод денят на космонавта. От него децата 
научиха кои са Юрий Гагарин и Георги Иванов, кое е кучето 
Лайка и с какви животни са правени опити, за да се дос-
тигне до успешното излитане в космоса на първия човек.

А това  се случва на 12 април, 1961 година в 6 часа и 7 
минути по Гринуич. Юрий Гагарин излита и прави с кора-
ба „Восток” една обиколка около Земята. Целият косми-
чески полет продължава 108 минути, но остава завинаги 
в историята на човечеството като полетът на първия кос-
монавт в света. Мълниеносно новината обикаля света и 
тържествата не стихват.

По решение на Международната федерация по авиа-
ция от 1969 г.,  датата 12 април се отбелязва като Между-
народен ден на авиацията и космонавтиката.

Общата мечта на учители и ученици е да успеят да за-
вършат учебната година присъствено в клас. И ситуация-
та с дистанционното обучение да не се връща. 

Надежда Мирчева

Обратно в клас с учениците от СУУУС, гр. София
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От стр.1

Свекървата на кралица Елиза-
бет е преживява какви ли не неща – 
от любов до съсипваща мъка по 
съпруга й в изгнание, от лудницата 
до мистицизма, а историята днес й 
придава святост.

Имало едно време една прин-
цеса на име Алис Батенберг, която 
изведнъж изчезнала. Когато като 
малка ми разказваха приказки за 
принцеси им завиждах, въпреки че 
трябваше да преминават през какви 
ли не ужасии, които все пак успява-
ха да превъзмогнат, за да извървят 
пътя от „Имало едно време…” до 
„… и заживели дълго и щастливо”. 
Накрая, след всички преживявания, 
всички те се превръщаха в по-зрели 
и осъзнати личности.

В реалността обаче е пълно с 
тъжни принцеси, които водят оп-
устошителни битки, като Кароли-
на Монакска; или пък преживяват 
предателства с трагичен край, като 
лейди Даяна. Събития, които труд-
но биха позволили да бъдат опре-
делени като „щастлива и доволна”.

Ровейки в историята, нами-
рам още по-трогателни разкази, а 
този за Алис Батенберг, правнучка 
на кралица Виктория и майка на 
принц Филип, свекърва на крали-
ца Елизабет, ме кара да се замис-
ля, че когато доброволно си заме-
ниш титлата, тиарата също води до 
спокоен живот.

На 25 февруари 1885 г. снегът 
е висок почти половин метър око-
ло замъка Уиндзор, в Бъркшир. 
През тази година в обединеното 
кралство Великобритания снего-
валежът не е прекъсвал от октом-
ври и приключил чак през май. В 
тази тиха нощ, в стаята, в която 
принцеса Виктория Маунтбатън 
ражда Алис, първото от своите 
4 деца, освен акушерките при-
съства и нейната баба – кралица 
Виктория. Съпругът на принцеса-
та, принц Лудвиг Батенберг, чака 
отвън нетърпеливо, надявайки се 
всичко да бъде наред и да при-
ключи бързо. Бебето е здраво, с 
всички крайници, носле, две очич-
ки, една устичка, и е прекрасно. 
И майката е добре. Изглежда, че 
смесването на английска и нем-
ска кръв е проработило, давайки 
живот на един наследник в добро 
здраве. Проблемът е, че, стремей-
ки се да запази статуквото в един 
и същ семеен кръг, европейската 
аристокрация сключва бракове 
между роднини. Което съвсем 
не помага на генетиката. Прин-
цеса Алис е кръстена от общо 8 
кръстници, сред коитое  и кралица 
Виктория. Не минава много време 
преди да се разбере, че нещо не е 
наред. Във възраст, в която деца-
та започват да изговарят първите 
си думи, тя все още издава един-
ствено звуци без смисъл. Когато, 
лазейки, отива до някоя играчка, 
остава погълната в играта си и ста-
ва ясно, че не показва никакви ре-
акции, ако някоя ваза падне или в 
стаята проехтят гръмотевиците на 
бурята отвън. Кралските особи ни-
как не искат да приемат, че децата 
им са болни. Но бабата от страна 
на майката се намесва и води де-
тето на доктор, който установява, 
че то е глухо.

Фамилията не пада духом. Ре-
шава, че освен обичайните пред-
мети в училище, детето би могло 
да научи и четенето по устните и 
езикът на знаците. Алис напредва 
много и на 8 години вече може да 
чете по устните на своя събесед-
ник реч на английски и немски 

език. След това постига същия ус-
пех с френския и гръцкия език. 

На 6 юли 1893 г. е сред шафер-
ките на сватбата на бъдещия крал 
Джордж V и Мери. Но глухотата, в 
една епоха без слухови апаратче-
та и затварянето в един вътрешен 
свят правят детето много чувстви-
телно. Едва на 16 години участва 
в още едно официално събитие, 
което този път е тъжно – погребе-
нието на кралица Виктория.

Наследник на Виктория е пър-
вородният й син Алберт Едуард, 
който на 9 август 1902 е короня-
сан и приема името Едуард VII в 
Уестминстърското абатство. Це-
ремонията, предвидена за месец 
юни, е отменена заради спешна 
операция, на която трябва да бъде 
подложен новият владетел. Сред 
многото аристократи, останали 
блокирани в Лондон, заради не-
очакваното събитие, е и принц 
Андрей Гръцки и Датски, син на 
крал Джордж I Гръцки и руската 
княгиня Олга Константинова. Алис 
е само на 17 години и освен че 
чете по устните, може да се изра-
зява доста добре за човек, който 
не чува. Андрей е на 20 години и 
е привлекателен. Алис е зашеме-
тена и изпитва огромно привли-
чане към принца. Женят се след 
година, с две церемонии, в Герма-
ния – лутеранска и ортодоксална. 
Алис се мести в Гърция и заедно с 
името на мъжа си приема титлата 
принцеса Андреа Гръцка и Датска. 
След 2 години се ражда Марга-
рита – първото дете на принцеса 
Алис и принц Андрей. След още 
една година се ражда и Теодора. 
През 1911 г. се появява на бял свят 
следващата, Сесилия, а през 1914-
та – София. През 1921 година се 
ражда и принц Филип, бъдещият 
съпруг на кралица Елизабет II. Ос-
вен с отглеждането на децата Алис 
се занимава и с благотворител-
ност, докато Андрей все отсъства, 
погълнат от военната си кариера. 
През 1908 г. тя пътува до Русия със 
съпруга си за сватбата на руската 
княгиня Мария и шведския принц 
Вилхелм и остава впечатлена от 
срещата с княгиня Елисавета Фьо-
доровна, която загърбва всичките 
си богатства, за да следва духовен 
живот.

С началото на Първата светов-
на война доста от монархиите за-
почват да отслабват и през 1907 г. 
цялата фамилия Батенберг бяга в 
Швейцария. Поради антигерман-
ските възгледи на обединеното 
кралство, крал Джордж V отправя 
молба към Батенберг да сменят 
фамилията си, което те правят и 
стават Маунтбатън. През 1920 г. 

се връщат в Гърция и се установя-
ват на о. Корфу. След две години 
обаче, когато гръцката армия е 
победена от турската, принц Анд-
рей е арестуван заедно с доста 
министри и генерали. Всички са 
осъдени на смърт, като негови-
ят живот е пощаден, но заедно 
с цялото си семейство е осъден 
на изгнание. Преди нещата още 
повече да се влошат, принцеса 
Алис, принц Андрей и техните пет 
деца напускат Гърция на борда на 
английския кораб HMS Calypso. 
Годината е 1922, Филип, само на 
осемнайсет месеца, е пренесен на 
импровизирана детска люлка от 
кашон за портокали. Семейство-
то се установява в предградието 
на Париж Saint Cloud, където жи-
веят от даренията на роднини в 
Европа, с които се събират през 
октомври 1928 г., за да отпразну-
ват Алис и Андрей сребърната си 
сватба. Алис организира посре-
щането и приютяването на други 
бежанци от Гърция, но постепенно 
започва да се отказва от изисква-
щите огромни усилия алтруистич-
ни действия. Детство, прекарано в 
принудително изучаване на чете-
нето по устни на 4 езика, пет бре-
менности, а сега и бягство в изгна-
ние – всеки би се сринал при таки-
ва обстоятелства. Алис започва да 
чува гласове. Вижда светци от плът 
и кръв, и е убедена, че има плът-
ски/сексуални взаимоотношения 
с тях, даже и с Буда. В същото вре-
ме става суеверна и се консултира 
с масичка за спиритически сеанси, 
за да комуникира с духове.

През това време малкият Фи-
лип, който така и не научава гръц-
ки език, е изпратен да живее в Ан-
глия, където на практика е отгле-
дан от вуйчо си Луис. (Днес третият 
син на Уилям и Кейт се казва Луис 
в негова чест). Докато сестрите на 
Филип се омъжват една след дру-
га за знатни германци, през 1930 г. 
на принцеса Алис е поставена диа-
гнозата шизофрения. Нейната зъл-
ва, френската принцеса Мари Бо-
напарт, е много добра приятелка 
със Зигмунд Фройд, който от своя 

страна поверява Алис на един от 
учениците си – Ернст Зимел. Зи-
мел я хоспитализира в своята кли-
ника в Берлин и след консултация 
с Фройд, решава, че причината за 
нейното състояние е повишеното 
либидо. Пациентката е подложе-
на, най-вероятно без съгласието й, 
на лечение чрез рентгеново лъче-
ние в зоната на яйчниците, за да 
се ускори процеса на менопауза 
и така да се успокои. Лечението 
изобщо не помага. Алис е приета 
насила в Швейцария, докато съ-
пругът й оставя къщата в париж-
кото предградие, премества се в 
Монте Карло и счита съпругата си 
за затворена книга. По това време 
всички членове на фамилията на 
Алис вече са се пръснали из Евро-
па. Филип, на 9 години, научава 
за хоспитализацията на майка си, 
връщайки се от пикник.

Въпреки че така и не се раз-
веждат, принц Андрей бързо за-
бравя своята бивша глуха съпруга, 
за която толкова много искал да 
се оженят навремето. Прекарва 
остатъка от живота си в Монте 
Карло и Южна Франция, играейки 
хазартни игри, пиейки и минавай-
ки от една любовна авантюра в 
друга. През 1932 Алис е изведена 
от лудницата в Швейцария и зами-
нава да живее в Германия, обик-
новено в стаи под наем. Не вдига 
шум около себе си, дискретна е и 
огромен противник на нацизма. 
Вижда Филип 5 години по-късно, 
но не по хубав повод. Двадесет и 
шест годишната й дъщеря Сесилия 
загива в самолетна катастрофа и 
именно на погребението й Алис 
се вижда със своя син. Кани го да 
заживее с нея в Гърция, но по това 
време тъкмо започва кариера-
та му в Кралските военноморски 
сили и той е принуден да я оста-
ви. Алис отива сама в Гърция, като 
брат Луис й изпраща пари от Лон-
дон, които тя дарява на гладните 
и помага на евреите да не бъдат 
депортирани. Междувременно 
двама от съпрузите на дъщерите 
й стават безмилостни членове на 
СС. Когато нацистите започват да 

подозират и я разпитват за това, 
че крие на тавана си гръцката фа-
милия Коен, Алис се възползва от 
своята глухота, за да се престори, 
че не разбира въпросите на раз-
следващите и така всичко минава 
благополучно.

През 1944 принц Андрей 
умира от сърдечен удар в хотел 
Metropole в Монте Карло. Алис 
разбира новината, докато бом-
бардировките все още бушуват, а 
тя обикаля улиците, за да раздава 
храна сред куршумите, свистящи 
около нея, без да я уцелят по чудо. 
В края на войната графът и поли-
тик Харолд Макмилан успява да 
я проследи и разказва, че я е на-
мерил да живее в много скромни 
условия. През 1947 г., за да даде 
годежен пръстен на младата Ели-
забет, Филип „бездомният принц 
без кралство”, както съветниците 
на крал Джордж VI го наричат, по-
лучава като подарък от майка си 
скъпоценните камъни от нейната 
тиара. Всичко останало е прода-
дено и със средствата Алис осно-
вава свое религиозно общество и 
сиропиталище в предградията на 
Атина. На 20 ноември 1947 г. прин-
цеса Алис присъства на сватбата 
на сина си с бъдещата кралица 
Елизабет. Двете й дъщери, омъже-
ни за бившите представители на 
СС, не са сред поканените. Когато 
през 1967 г. държавният преврат в 
Гърция нажежава ситуацията, Фи-
лип моли майка си да избяга, но 
тъй като тя отказва, той изпраща 
хора да я качат насила на самоле-
та. Кралицата дава на свекърва си 
стая, достойна за нейния чин в Бъ-
кингамския дворец, от която, об-
лечена като монахиня, Алис изли-
за, за да се разхожда из кралския 
дворец, пушейки цигари.

Принцеса Алис Батенберг 
умира на 5 декември 1969 г. в 
Бъкингамския дворец. Не оставя 
никакво наследство на сина си. 
След като го вижда добре уреден, 
дава всичко на нуждаещите се. 
Погребват я в кралската крипта в 
параклиса „Св. Георги”, в замъка 
Уиндзор, но през 1988 г. бива из-
пълнено желанието й останките й 
да бъдат пренесени в Йерусалим, 
в Гетсиманската градина, на Еле-
онския хълм, където е погребана 
нейната леля Фьодоровна, истин-
ското й житейско вдъхновение.

Малко преди смъртта си, май-
ката пише на сина си Филип, с 
молба да бъде смел и обещава, че 
след смъртта си винаги ще бъде 
близо до него. През 1994 г. два-
мата синове на семейство Коен, 
които Алис спаси с риск за живо-
та си, присъстват на церемонията 
в Йерусалим, на която принцеса 
Алис от Батенберг е удостоена с 
посмъртната чест „Праведник на 
света”, като неевреин, който се 
противопоставя на Холокоста. Глу-
хата и измъчена принцеса е нада-
рена със заслужена слава. Накрая!

Публикацията подготви 
Росица Караджова  по 

материали от интернет

АЛИС БАТЕНБЕРГ – глухата принцеса, 
обявена за „Праведник на света“



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 719 април 2021 ГЛУХИТЕ ПО СВЕТА

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ

Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria

Печатница 
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Официален сайт на СГБ:  
www.bg.sgbbg.com

Александър ДОБРЕВ, 
администратор 

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София, 
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78

e-mail: tishina@sgbbg.com

Електронен формат на в. „Тишина“: 
http://tishina.sgbbg.com

От стр.1

Историята във филма е наис-
тина покъртителна – чуващият  ба-
рабанист на име Рубен (изигран 
от Риз Ахмед),  изведнъж губи 
слуха си и пътувайки в един авто-
бус, вижда в съзнанието си как е 
преминал животът му. Когато сли-
за от автобуса, се озовава в един 
селски комплекс, в който повече-
то от хората използват езика на 
жестовете. Там среща друг глух, 
Джо (изигран във филма от Пол 
Раци), от когото Рубен получава 
не малко глуха култура, благода-
рение на усвояването на езика на 
жестовете. Но... е изгонен от това 
уникално за живота място, след 
като се подлага на  кохлеарна им-
плантация.

Филмът е оценен високо за-
ради автентичността на пред-
ставянето на глухите герои, но е 
получил много критики по отно-
шение на кастинга за подбор на 
актьорите.

Преди седмици главни-
ят изпълнителен директор на 
Американската национална 
асоциация на глухите Хауърд 
Розенблум заяви в отворено 
писмо, подписано от 19 органи-
зации на глухите, че двете глухи 
роли са откраднати и че дейст-
вителността е невярна. Той каз-
ва, че много други глухи актьори 

се явили на проби за ролята на 
Джо, но не са  я получили. Самият 
Хауърд Розенблум,  глух актьор, е 
бил прослушан за ролята на Джо. 
Но режисьорът решава да я пове-
ри на Пол Раци.  Ако Пол Раци не 
се беше явил на кастинга, глухият 
артист щеше да получи ролята! 
Това не изглежда правилно.

Според запознати с историята 
по наемането на актьорите, съ-
пругата на Пол Раци, Лиз Ханли 
Раци, е била агент на няколко 
глухи актьори, когато през про-
летта на 2018 г. се провеждал 
кастингът за „Звуци на метала”. 
Съществуват и две покани за 
прослушване за ролята на Джо 
в „Звуци на метала”, като в пър-
вата, излязла през пролетта на 

2018 г., се казва: „Моля, не се 
представявайте, ако не сте глу-
хи... Търсим само глухи актьори. 
Трябва да владеете американ-
ски жестов език. Моля, не губете 
времето си. ” Това беше първата 
покана за ролята на Джо, която 
беше описана така: алкохолик, 
който губи слуха си, докато се бие 
в първата война в Персийския 
залив, на възраст от 50 до 70 го-
дини, всички етнически групи от 
мъжки пол.”

Втората покана за прослуш-
ване за ролята на Джо излиза 
около две седмици по-късно. В 
нея се казва: „Търсене на изпъл-
нители, владеещи американски 
жестов език... Ние силно препо-
ръчваме на актьорите, които са 

глухи, да кандидатстват за тази 
възможност.” Различното беше, 
че вече не изискваше актьорите 
да са само глухи, а само силно ги 
насърчаваше.

В статия във в. „Лос Анджелис 
Таймс” от 23 февруари изрично 
се споменава, че режисьорът 
Дариус Мардер „разшири тър-
сенето при кастинга  от първо-
начално само глухи актьори до 
много от КОДА ... ”

Някои глухи актьори решиха 
да прекъснат връзките с Раци, 
след като разбраха, че той участ-
ва във филма, защото смятаха, че 
това е неуважително. Те се чувст-
ваха така, сякаш Раци работи уси-
лено, за да убеди режисьора, че 
актьорът от КОДА за тази глуха 

роля е „добър”. Други казваха, 
че това е просто специална връз-
ка между режисьора и Пол Раци,  
че той се вписва много добре в 
ролята, особено след като е ве-
теран,  служил във флота на САЩ 
по време на войната във Виетнам 
в болничен корпус.

Затварям тази история с ня-
колко въпроса за всички вас - Пол 
Раци или Риз Ахмед са открадна-
ли ролите на глухи актьори, след 
като не са получили тези роли? 
Добре ли е, ако артист на КОДА 
играе глух човек? Можем ли да 
оставим това настрана, за да от-
празнуваме многото по-малките 
глухи роли в този филм?

Публикацията подготви с 
превод Росица Караджова

Чела Ман e е създател 
на уникален филм, който по-
казва  колко е красиво да си 
глух. „Красотата на глухотата” 
е триминутен късометражен 
филм, създаден от Ман, кой-
то изтъква хубавите неща от 
това, да си глух, чрез неверо-
ятно съчетаване с представя-
не на специални златни бижу-
та за уши – представляващи 
слухови апарати  и кохлеар-
ни импланти. Каква красива 
мода само е създадена! 

Чела Ман е глух модел и 
актьор, който пише, режисира 
и монтира филма, който из-
лиза заедно с демонстрация 
на нова линия бижута за уши, 
направени от Ман, в сътруд-
ничество с частна фирма в Ню 
Йорк, които подчертават слу-
ховите апарати, вместо да се 
опитват да ги скрият.

„Ползването на слухови 
апарати и кохлеарни имплан-
ти винаги ми е създавало ня-
какво прекъсване”, пише Ман 
в изявление. „Парчетата нико-
га не се сливаха в едно с мен 
и понякога чувствах, че нямам 
контрол. Винаги съм бил  в 
някакъв мозъчен щурм за въз-
становяване на „машините”, 
които са станали част от мен. ”

Мъжът казва, че веднага 
след като е сложил специал-
ните бижута за първи път, е 
почувствал, че разединението 
изчезва. „Това като че ли  уси-
ли моите импланти и глухата 

ми идентичност, без да я за-
сенчва. Предефинирането на 
машината с моето изкуство 
замени твърдостта с плавност.”

Видеото е заснето под 
вода. В него моделът Рейли 
Акино и танцьорът Рейвън 
Сътън, който също е глух, го-
ворят с жестове под водата. 
И казват: „Когато мислите за 
красота ... не сте научени да 
мислите за мен” – част от те-
кста на текста на филма, който 
продължава с жестомимика 
така:  „Често ни казват, че има-
ме загуба. Да, имаме - в слуха. 
Но тази  загуба ни носи голяма 
печалба, може би дори така-
ва, че забравяме за нея”, про-
дължава видеото. „Пред ли-
цето на предразсъдъците ние 
набираме сила. Други сетива 
се засилват, обединявайки се, 
за да формират динамична 
перспектива на живота, която 

винаги ще носим.”
„Тази глуха печалба, коя-

то всички ние получаваме, 
всъщност формира общност, 
култура, създавайки контину-
ум от хора, които са различни, 
но свързани – хората, които 
правят жестове. И колко е кра-
сиво да можеш да общуваш 
под вода”, се казва в края на 
видеото.

В момента има осем злат-
ни слушалки, които можете да 
поръчате от „Красотата на глу-
хотата”. Макар че бижутата са 
създадени специално с оглед 
да бъдат ползвани  от глухите, 
те изглеждат страхотно и на 
ушите на чуващите.

https://www.youtube.com/ 
atch?v=BRBfhQm8Lss

Подготви Росица 
Караджова 

по информация от 
интернет

Липсата на слух още 
от раждането не е попре-
чила на Лилия Грашина от 
Подмосковието да стане 
участник във фотопроек-
та „Аз съм”, реализиран от 
благотворителната фон-
дация „Радостта на свет”. 
За снимките тя е изпроб-
вала образа на супергерой, 
чиято сила е да контролира 
животните… 

Все още има цял час пре-
ди да започне модното ревю, 
но Лилия не спира да репети-
ра своята походка пред огле-
далото. Раменете са умишле-
но отхвърлени назад, почти 
стъкленият поглед не изразя-
ва емоции. В студиото, където 
правят грима и прическите, 
свири музика, момичетата се 
надпреварват да разговарят 
помежду си, да спорят, да се 
смеят. Този шум изобщо не 
притеснява Лиля. 

„С помощта на това „чудо” 
(тя показва миниатюрното 
апаратче, скрито зад ухото й) 
мога да говоря и дори да чу-
вам”, обяснява тя. С това пре-
красно устройство тя се е сдо-
била съвсем наскоро. Лилия е 
родена в Егориевск, учила за 
счетоводител, но през целия 
си живот е мечтала да стане 
модел. На 17 се престраши-
ла, отишла в модната аген-
ция. Но там й казали: „Имате 
проблемно лице и лоша коса. 
Отърви се тях и тогава  ела.” 
Тя не събрала кураж да мине 

под ножа, а няколкото козме-
тични процедури не решили 
проблема. Бъдещият й съпруг, 
който намерил добри лекари, 
й помогнал. „Той се влюби 
в мен от пръв поглед, а след 
няколко месеца предложи ръ-
ката и сърцето си. Оженихме 
се една година по-късно”, раз-
казва Лилия. „Миналата годи-
на отпразнувахме 10 години 
брачен живот. Сега имаме три 
деца”. Лилия почти не е рабо-
тила като счетоводител – гле-
дала е децата. Наскоро била 
поканена в агенцията за мо-
дели на дизайнерката Сузани 
Барс, където ангажирали хора 
с физически увреждания.

„Разхождането по модния 
подиум, когато не чувате музи-
ката, не разбирате къде и кога 
да спрете, е много неудобно и 
трудно”, казва Грашина. - През 
цялото време не откъсвах 
поглед от момичетата, които 
вървяха пред мен или след 
мен, водена от тях, поддържах 
необходимото разстояние. Ко-
гато музиката беше силна, до-
лавях вибрациите на подиума 
и хващах ритъма.” 

„На Запад хората в инва-
лидни колички, слепи, глухи, 
заедно с обикновените хора, 
участват в модни ревюта, сни-
мат се във филми и са част от 
шоубизнеса. Исках руската 
модна индустрия да приеме 
такива хора – разказва идей-
ният вдъхновител на проекта 
Едуард Шварц. – Затова и на-

правихме фотосесия, предста-
вяща хората с увреждания под 
формата на герои на Marvel. 
Вярвам, че именно в тях се 
крие силата на супергероите!”

Лилия Грашина става част 
от популярното модно шоу на 
колекцията от вечерни и кок-
тейлни рокли на дизайнера 
Игор Чапурин. „Веднага щом 
облякох черната мини рокля 
и обух обувките с високи ток-
чета, ръцете ми започнаха да 
се тресат сами, а краката ми 
се вдървиха”, спомня си Лиля. 
„Но щом стъпих на подиума, 
изхвърлих всички страхове 
от главата си. И много ми ха-
реса да виждам как от пър-
вите редове ми ръкопляскат 
звездите на нашата естрада. 
Надявам се моят пример да 
стане вдъхновение за всички 
онези момичета и момчета от 
московска област, за да не се 
отказват от мечтите си!”

Превод Петра Ганчева

НE Е ЗА ВЯРВАНЕ

Откраднаха от глухи актьори ролите им 
във филма „Звукът на метала”

Чела Ман показва „Красотата на глухотата” 
във видео с... нови златни бижута

Глуха майка на три деца 
стана модел на Игор Чапурин
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Отговор от бр. 6/2021

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

КРЪГОСЛОВИЦА

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Участък от суша, заобиколен от всички страни с вода. 2. Красноречив говорител пред 
публика. 3. Твърди образувания в ушната кухина, част от органа на равновесието у чо-
века. 4. Безцветен горящ газ. 5. Шаблон, готова мярка. 6. Бог на слънцето, изкуствата и 
красотата, според гръцката митология. 7. Герой на Димитър Талев от разказа „Братя”. 
8. Вид минерал, който съдържа фосфати, флуор, хлор и др. 9. Нация, основна част от 
населението на Татарската АССР. 10. Специалист по анатомия. 11. Местност в Западни-
те Родопи, в която расте редкият вид плаун. 12. Наш писател-реалист  (1880-1937) „По 
жицата”.

Съставила: Василка Кирова

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ  

Като продължение на те-
мата за грижата за кожата 
през преходните сезони, в този 
брой ви предлагаме няколко 
маски за лице. Те са естествена 
част от комплекса,  необходи-
ми грижи за подобряване вида 
и състоянието на кожата ни 
след зимния сезон. 

 „Съживяването” на кожата 
е свързано не само с рутинните 
грижи за нея, но и с по-голямо 
постоянство и с по-естествени 
начини.

Като любител на естествени-
те и природни продукти, за мен 
най-добрият начин да е „дарим” 
кожата си със собственоръчно 
приготвени маски. Маската за 
лице е оптимален начин да под-
храните  кожата си с витамини и 
минерали. Разбира се, маските, 
също както и другите козметич-
ни продукти, които използваме, 
трябва да са съобразени с вида 
на кожата. И нека започнем с 
маски за: 

Суха кожа
Маската е от картоф и за-

квасена сметана. Картофът има 
леко стягащ ефект върху кожата, 
докато сметаната я подхранва и я 
прави по-мека и еластична. След 
15–20 мин. измийте лицето с то-
пла вода, а накрая с по-хладка, 
може и със студена. Студената 
вода тонизира кожата и я прави 
по-свежа и по-стегната.

Маска със зехтин и мед. Зех-
тинът е известен с своите полез-
ни качества, омекотява кожата, 
подхранва я. Съдържанието на 
витамините Е и А го прави не-
заменим при борба с фините 
и по-дълбоки бръчки. Медът е 
източник на витамини, ензими, 
минерали, органични киселини, 
танин. Един безценен „букет” 
от полезни за кожата вещества. 
Смесват се 1 с. л. зехтин с 1 ч. л. 
качествен мед, по възможност 
суров мед. Тази маска може да 
държите  на лицето си до поло-
вин час, зехтинът позволява това. 
Важно – преди да използвате 
тази маска, се уверете, че не сте 
алергични към мед. 

Грижата за кожата през преходните сезони 

Мазна и 
комбинирана 

кожа
Една прекрасна и много ефек-

тивна е маската от белтък на 
едно яйце, чаена лъжичка мед 
и три-четири капки масло от 
чаено дърво. Смесете и нанесе-
те за около 10 мин., след което 
изплакнете. Белтъкът има стягащ 
ефект върху кожата, а чаеното 
дърво със своите антибактери-
ални свойства, повлиява върху 
проблеми с акне. Важно – и тук, 
преди да използвате тази маска, 
се уверете, че не сте алергични 
към мед. 

Маска с кафе и кокосово 
масло.  Кафето има почистващ 
ефект, естествен ексфолиант, бо-
гато на антиоксиданти. Кофеинът 

в кафето стимулира кожата и по-
добрява кръвообращението на 
кожата. Кокосовото масло има 
антибактериални противовъзпа-
лителни свойства. Смесвате два-
та продукта, които се нанасят на 
лицето с кръгови движения. Тази 
маска също може да оставите за 
около 30 минути, след което из-
плакнете. Ефектът е сияйна кожа.

Нормална кожа
Маска с банан. Бананът е бо-

гат на витамини Е, А, калий – по-
лезен за овлажняване на кожата. 
Смачкайте един добре узрял ба-
нан и го смесете с няколко су-
пени лъжици топло мляко. След 
като сместа се охлади я нанесете 
върху лицето си. След около 20 
минути може да изплакнете ли-
цето.

Маска с куркума, половин 
жълтък, какао на прах и кака-
ово масло. Това е аюрведа ре-
цепта за красива кожа.  Комби-
нирайте тези съставки и оставете 
маската на лицето за 15-20 мину-
ти.  Според аюрведа, тази маска 
подхранва не само физически 
кожата на лицето, но и оказва 
влияние върху емоционалното 
ни състояние. 

Важно е при поставянето на 
маските е да не се засягат зо-
ните около очите и устните, тъй 
като там кожата е по-тънка. След 
измиването на маската, кожата 
на лицето трябва нежно да се 
подсуши и да се нанесе подхо-
дящ за типа кожа овлажняващ 
крем. 

Бъдете здрави и красиви!
Мария Димитрова


