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ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА” В СГБ

В СОФИЯ

На 18 юни 2021 година се 
състоя поредното годишно 
отчетно  събрание на пълно-
мощниците на Съюза на глухи-
те в България.

Тази година събранието 
беше наистина  различно от 
другите през годините, за кои-
то сме ви информирали.

От една страна, защото 
дейността, която се отчита-
ше за 2020 година, беше особе-
на – всъщност, осъществява-
ше се в промеждутъците от 
поредната карантина до по-
редния локдаун.

Но, затова пък, както ще 
видите по-долу в отчетния до-
клад,  е била толкова насите-
на. Не само със събития у нас, 
но и с международни участия. 
А и радостна беше годината, 
защото точно тогава беше 
дадена „зелена светлина” за 
приемането на Закона за бъл-
гарския жестов език.

От друга страна, събрание-
то беше забележително и с 
инициативите и дейностите, 
които утвърдиха пълномощни-
ците в  програмата за насто-
ящата година. Както за ради-
кално обновяване на работата 
в районните и териториални-
те организации, така и за нача-
лото на мащабно национално 
проучване от страна на СГБ на 
българския жестов език с цел 
неговото осъвременяване, уед-
наквяване и развитие.

Събранието премина дело-
во и в изключителен сговор. То 
беше открито и ръководено от 
председателя на Съюза на глухи-
те в България Николай Нинов.

Преди да започне деловата 
си работа, пълномощниците на 
събранието почетоха с едноми-
нутно мълчание паметта на по-

четния председател на Съюза на 
глухите в България Васил Панев.

Председателят на СГБ Нико-
лай Нинов поздрави участници-
те и пожела ползотворна работа 
на събранието. Той представи 
първо комисиите, които да отго-
варят за стриктното му и честно 
провеждане.

Мандатна комисия в състав: 
председател Август Сергеев, 
пълномощник от РО-Шумен, и 
членове  Петър Тричков, пълно-
мощник от РО-Дупница и Ненчо 
Димитров, пълномощник от 
РО-Бургас; комисия по проекто-
решенията, по програмата и бю-
джета за 2021 година в състав:  

председател: Николай Нинов, 
пълномощник от РО-Горна Оря-
ховица и членове Мая Георгиева
- пълномощник от РО-Плевен;
Диян Демиров - пълномощник 
от РО Варна, и Владимир Влади-
миров - пълномощник от РО-Ру-
се. Съставът на двете комисии 
беше одобрен единодушно.

След което Август Сергеев 
представи доклада на мандат-
ната комисия: от общо избрани 
29 пълномощници присъстват 
18, от които петима имат пълно-
мощие да представляват отсъст-
ващи петима, затова за присъст-
ващи на събранието се приемат 
23 пълномощници, отсъстват 6 
пълномощници и събранието 
има необходимия по устав кво-
рум и е законно. Може да се про-
веде и да взема решения.

Продължава на стр.  4, 5, 6

Радостна вест

Първите стъпки в общата работа вече са факт

От 25 да 27 юни тази година 
в Стара Загора се проведе Дър-
жавното първенство по футзал за 
глухи при мъжете. Първенството 
е включено в Програмата за раз-
витиe на спорта за хора с увреж-
дания и се финансира от Минис-
терството на младежта и спорта.

 След изключително оспорва-
на борба, златните медали и ку-
пата на шампион за 2021 г. бяха 
връчени на  „Шахматен клуб на 
глухите в България”, гр. София.

Държавното първенство по футзал за глухи на 
Спортната федерация на глухите в България

С ъ з д а в а 
се Консулта-
тивен съвет 
в помощ на 
С т о л и ч н и я 
общински съ-
вет  с участи-
ето на пред-
ставители на 
глухата общност.

През изминалата седмица 
беше постигнат още един успех 

в полза на глухата общност в 
столицата – предстоящо сфор-
миране на консултативен съ-
вет, който да подпомага кмета 
и Столичния общински съвет с 
участието на представители 
на глухата общност.

Съветът ще работи за 
въвеждането на българския 
жестов език при администра-
тивното обслужване на глу-
хите и сляпо-глухите хора на 

територията на столичната 
община.

В състава на съвета влизат 
общински съветници, длъж-
ностни лица от столичната 
община и районните админи-
страции, както и четирима 
представители, излъчени от 
неправителствените организа-
ции на и за глухите хора. 

Продължава на стр. 3

Преди дни в Съюза на 
глухите в България се по-
лучи официално писмо от 
Агенцията за качество на 
социалните услуги при Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика. 

Адресирано е лично да 
председателя на СГБ и съ-
държа  толкова чакана ин-
формация! 

Преди месец, на 26 май 
2021 година, Съюзът на глу-
хите в България подаде заяв-
ление за издаване на лицензи 
за дейности, упражнявани  и 
прилагани, много  години вече 
в Центъра за социална рехаби-
литациа и интеграция на хора-
та с увреден слух във Варна.  

 Само месец по-късно,  на 
23 юни 2021 година, от Аген-
цията за качество на социал-
ните услуги, съобщават, че са 
утвърдени  и четирите лицен-
за за предоставяне на социал-
ни услуги, за които сме канди-
датствали! 

 Четете за 
прекрасния 

успех на стр. 2

Четете  и вижте 
на стр. 7 за 

изключителните мачове, 
които се състояха на това 

незабравимо първенство
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Преди дни в Съюза на глухите 
в България се получи официално 
писмо от Агенцията за качество 
на социалните услуги  при Минис-
терството на труда и социална-
та политика. Адресирано е лично 
да председателя на СГБ и съдържа  
толкова чакана информация!

Преди месец само, на 26 май 
2021 година, Съюзът на глухите в 
България подаде заявление за изда-
ване на лицензи за дейности, упраж-
нявани  и прилагани много  години 
вече, в Центъра за социална реха-
билитация и интеграция на хората с 
увреден слух във Варна.  

За глухите хора в черноморския ни 
град този център винаги е бил най-до-
брото място за контакти, социални 
дейности, обмен на знания и култура. 
Един център - пример за възможност-
ите и желанието, в който хората с ув-
реден слух се чувстват такива, каквито 
са - можещи, знаещи, силни!

За глухите хора във Варна този 
център се свързва, разбира се,  с ам-
бицията на районното ръководство 
на глухите.

 Ръководителите се знаят. И нека 
да са горди Диян Демиров  и Радка 
Стойкова, които вече  имат доказател-
ство за своя висш професионализъм  
и инициативност. Защото успяха!

В писмото до председателя на СГБ 
с дата 23 юни 2021 година, от Агенци-
ята за качество на социалните услуги, 
съобщават, че са утвърдени  и четирите 
лиценза за предоставяне на социални 
услуги, за които сме кандидатствали, а 
именно: „Обучение и придобиване на 
умения”; „Терапия и рехабилитация”; 
„Застъпничество и посредничество” и 
„Информиране и консултиране”.

Вижте лицензите, издадени само 
месец след подаването на заявле-
нието. 

Какъв успех!
Йорданка Димитрова

РО-ДУПНИЦА

Награда за дългогодишен принос в 
дейността 

Едно приятно пътешествие с много емоции и релакс

На 5 и 6 юни т. г. район-
ната организация на глухи-
те в Хасково проведе своя 
традиционен уикенд с ри-
болов. Отдавна планирахме 
и очаквахме този уикенд. 
Решихме да бъде с преспи-
ване в красивата местност с 
бунгала в с. Стражево, об-
щина Крумовград, край во-
дите на река Арда.

Пристигайки там, всички 
бяха очаровани от красива-
та природа, чистия въздух и 
спокойствието, които царяха 
наоколо. Под прохладната 
сянка на дърветата се бяха 
сгушили бунгалата. Пред 
всяко бунгало имаше удоб-
ни дървени маси и пейки, 
имаше и барбекю. Идилията 
беше пълна и предвещава-
ше весело изкарване.

Рибарите Лачо Тенев, 
Иван Русев, Иван Карами-
нов, Георги Лачев и Евтим 
Димитров нямаха търпе-
ние да хвърлят въдиците. 
До късния следобед всички 
бяха в очакване на „голе-
мия улов”. Но уви…, риба 
нямаше. Бяха хванали ня-
колко малки рибета, които 
пуснаха обратно в реката…

За сметка на това ръко-
водството се беше погри-
жило да има богата трапеза 
с храна и напитки. Татяна и 
Евтим бяха донесли пита, 
Иван Гогов – голяма торта. 
Имахме и семейство чува-
щи гости, поканени от свои 

РО-ВАРНА

Радостна вест

Добре позна-
тият на всички 
глухи членове (не 
само от районна-
та организация на 
глухите във Варна) 
Георги Георгиев, 
наскоро привлече 
вниманието с пуб-
ликувания от него 
фотопътепис във 
фейсбук страница-
та на РО-Варна. 

От всичко, за 
което разказа, 
най-интересно за 
членовете се ока-
за представеното 
предложение за 
срещи на открито без маски и на спокойствие, в „Клю-
карница-та” в село Старосел и невероятната лавандулова 
плантация до село Дуванлий. Гошо твърди, че плантация-
та там е  много красиво място, пълно с пчели, които, ако 
не ги закачаш, не те жилят. А лавандуловият мед буквал-
но бил вълшебен…

Пътешествието, осъществено от Георги, е преминало 
през подбалканския път в Пловдивска област. С видеок-
липове той показва видяното от него – царският дворец 
„Кричим”, самолетът в с. Баня, лавандуловите поля до 
Дуванлии и накрая – божествената почивка в Хисаря, в 
хотел „Албена”, където се отдал на пълен релакс…

И разказва, че село Старосел в община Хисар, се на-
мира в южните склонове на Средна гора. През селото 
минава река Пясъчник, която се влива в едноименния 
язовир, най-големият в района. А що се отнася до „Клю-
карница” – това е обособено и специално заградено от 
любопитни очи с висока дървена ограда място, с маси и 
места за сядане край тях, на които можеш да отдъхнеш 
на спокойствие на по питие и подходящо мезенце с при-
ятели. 

Дуванлии е само на 24 километра северно от Пло-
вдив и в него е открит един от най-важните тракийски 
некрополи, който се състои от над 50 могили от V век пр. 
Хр. до римската епоха.

А дворецът „Кричим” е българска царска ловна из-
вънградска резиденция, разположена североизточно от 
с. Куртово Конаре, Пловдивско, западно от река Въча, 
построен през 1905 г. за княз Фердинанд. Мястото е про-
чуто с вековните дъбове от Кричимската кория и с развъ-
дените изкуствено елени и лопатари.

Текст Петра Ганчева
Снимки Георги Георгиев

Д у п н и ш к и я т 
ресторант „Кондор” 
стана свидетел на 
мило и трогателно 
събитие – честването 
на 15 години от съз-
даването на руския 
клуб „Всички заед-
но”. Сред тези, които 
празнуваха заедно, 
беше и членката на 
контролната коми-
сия на районната ор-
ганизация на глухите 
в Дупница – Миника-
мал Стоянова. 

Рожденият ден 
на клуба беше съпът-
стван с музикални из-
пълнения на обичани 
и популярни руски 
песни, с отбелязване 
на кръгли годишнини 
и още, още… 

И, разбира се, 
имаше и награди 
– сред наградени-
те беше и Миника-
мал Стоянова, която 
получи грамота за 
своето дългогодиш-
но активно участие в 
дейността на клуба. 

Вкусни салати, 
тънки мезета, до-

машни погачи, курабии и 
пенливо шампанско бяха 
част от менюто. Кулминаци-
ята на празника беше тра-
диционната разкошна торта 
с надпис „15 години руски 
клуб „Всички заедно”.

Горица Милчева, коор-
динатор на РО на глухите 

в Дупница

РО-ХАСКОВО

Два прекрасни дни  сред природата

слухово увредени приятели. Жената – Янка, 
беше работила дълги години в училището за 
глухи в Павлово и вече пенсионерка, веднага 
се включи в компанията.

Купонът продължи до късно вечерта и, 
макар, че уловена риба нямаше, тримата 
„най-добри” рибари получиха „медали”, а 
останалите – утешителна награда - бонбони с 
мента за успокоение… 

На следващия ден групата ни се отправи 
към стената на язовир „Студен кладенец”, къ-
дето се откри страхотна гледка. Затаили дъх, 
всички се наслаждаваха на красотата, напра-
виха си много снимки за спомен.

Следващата ни спирка беше в с. Пчеларе, 
където хапнахме по един сладолед за освежа-
ване.

Двата дни минаха неусетно – благодарение 
на тях членовете на хасковската организация 
се откъснаха от еднообразното си ежедневие 
и от грижите. Доволни и щастливи от чудесно 
прекарания уикенд, заредени с положителни 
емоции, всички се прибраха по домовете си с 
пожелания пак да се върнат на същото място и 
с очакване за следващата екскурзия.

Дора Христозова, координатор на 
РО-Хасково 
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През месец май 2021 г., сдру-
жение „Асоциация на родители-
те да деца с увреден слух” полу-
чи финансиране за закупуване 
на оборудване и обзавеждане 
по проект „Модернизация на съ-
ществуващата материална база 
за предоставяне социални услу-
ги в мобилен център за работа 
с деца и мобилен център за ин-
теграция на възрастни хора” от 
Фонд „Социална закрила” в раз-
мер на 28469,13 лева.

Проектът е насочен към по-
добряване на предоставянето 
на социалните услуги за деца и 
младежи с увреден слух и техни-
те семейства. Услугите се предос-
тавят в „Център за подкрепа на 
хора с увреден слух”, намиращ се 
в сградата на Съюза на глухите в 
България в София. Чрез проекта 
ще се модернизира съществува-
щата материална база на „Цен-
тър за подкрепа на хора с увре-
ден слух”, предоставяща социал-
ни услуги за деца и младежи с ув-
реден слух и техните семейства, 

чрез закупуване на FM системи 
за индивидуално и групово полз-
ване, преносими компютри, ко-
пирна техника, графичен таблет, 
фотоапарат със статив, мултиме-
диен проектор и екран, унищо-
жител за документи, посетител-
ски столове и шкафове. Основна-
та част от закупеното оборудване 
е мобилно и ще бъде използвано 
при реализиране на дейности по 
лицензираните социални услу-
ги „Мобилен център за работа с 
деца” и „Мобилен център за ин-
теграция на възрастни хора” към 
ДАЗД и АСП. АРДУС извършва и 
дейности както в подкрепа на 

деца с увреждания до завършва-
не на средното им образование, 
така и на младежи при тяхното 
продължаващо образование и 
кариерна ориентация. Дейност-
ите на АРДУС по лицензираната 
и извършвана социална услуга 
директно създават възможност 
за подобряването на качеството 
на живот на децата и младежи-
те с увреден слух и техните се-
мейства. В центъра в София се 
извършват следните социални 
услуги:
- Рехабилитация на слуха и го-

вора и развитие на речта;
- Индивидуални консултации 

за децата с увреден слух в 
подкрепа на придобиване на 
умения за усвояване на ос-
новните общообразователни 
предмети; 

- Подпомагане в учебния про-
цес на ученици и студенти с 
увреден слух;

- Извънкласни дейности и кур-
сове за придобиване на до-
пълнителни умения включи-

телно развитие на творческия 
потенциал;

- Неформални занимания в из-
вънучебно време – за деца в 
предучилищна и училищна 
възраст;

- Сурдопедагогическа подкре-
па и жестов превод при под-
готовка и явяване на изпити  – 
за деца и младежи в училищ-
на възраст;

- Оказване на психологическа 
помощ на деца с увреден слух 
и техните семейства;

- Организиране на обучителни 
курсове.
Освен в центъра за подкрепа 

на хора с увреден слух в София 
се извършват и множество изне-
сени услуги, за които предвиде-
ното оборудване ще предостави 
по-високо качество: 
- Рехабилитационни лагери за 

деца и младежи с увреден 
слух, по време на които в не-
формална обстановка се про-
веждат занимания, насочени 
към развитието на уменията 

на децата да се изказват в 
устна и писмена форма. От-
деля се време за дискусии по 
актуални ежедневни теми, за 
отношенията между хората от 
различни социални кръгове, 
за чувствата и емоциите, кои-
то пораждат у тях определени 
групи хора – родители, прия-
тели, учители, съученици;

- Провеждане на изнесени се-
минари в София и страната;

- Посещение на масови и ви-
сши учебни заведения, в кои-
то се обучават деца и младе-
жи с увреден слух.

Проектът е разработен в пъл-
но съответствие с целите на ФСЗ, 
като създава предпоставки за по-
добряването на условията на жи-
вот на деца и младежи с увреден 
слух чрез обновяването на съ-
ществуващата материална база, 
предоставяща социални услуги. 

Мария Кръстева, 
председател на АРДУС

От стр. 1

По решение на Столичният общински съвет е възмож-
но удължаване на срока за сформирането на съвета на 7 
месеца, заради месец август (отпускарски месец). За да 
работи този съвет, трябва предварително да се изготви 
план за действие с мерките, сроковете и средствата за 
въвеждане на административното обслужване на глухи 
и сляпо-глухи граждани на територията на Столична об-
щина, както и превод на жестов език при мероприятия 
с участието на хора с увреден слух. Ще бъдат създаде-
ни специални информационни видеоклипове на теми 
„Транспорт”, „Социални дейности” и „Спорт”, които ще се 
качат на електронния портал на Столична община. 

„В проекта, който предлагаме, всички точки са пред-
варително обсъдени и имат подкрепата на представи-
телите на неправителствените организации на и за глу-
хите хора”, заяви пред медиите общинският съветник 
Анна Стойкова. И продължи: „София е град, в който всеки 
трябва да има свое равнопоставено място. Това е поли-
тиката, която следвам като общински съветник и в тази 
връзка с моите колеги, общински съветници, работим за 
приобщаването на хората от глухата общност към всички 
процеси, които се случват в нашия град. Началото вече 
е факт. В столичния общински съвет гласувахме първите 
стъпки към повече достъпност, повече информираност, 
повече подкрепа за хората от глухата общност. 

От четири месеца, заедно с неправителствения сектор, 
работим – проведохме първите информационни кампа-
нии за столичната  администрация относно живота, кул-
турата и идентичността на глухата общност с добровол-
ческата подкрепа на НПО за и на глухата общност, водени 
от съвместното разбиране, че за да успеем, трябва да ра-
ботим заедно. С колегите от СОС приехме създаването на 
Консултативен съвет, който да започне работа по въвеж-
дането на разпоредбите на приетия в началото на година-
та закон за българския жестов език. Също така, на елек-
тронния портал на Столична община ще има рубрики за 
глухите хора на жестов език в три направления: транспорт, 
социални услуги и спорт, които ще им позволят активно да 
участват в събитията на града. С благодарност към всички 
съмишленици, които работиха градът ни да бъде достъпно 
място за всеки свой гражданин!” – завърши тя.

Позитивните резултати в полза на глухата общност в 
София са успех от активната екипна работа, включваща 
проведени срещи, разменени имейли с предложения и 
мнения между председателя на Съюза на глухите в Бъл-
гария Николай Нинов, Мария Кръстева, председател на 
асоциацията на родителите на деца с увреден слух (АР-
ДУС), Величка Драганова, председател на Националната 
асоциация на сляпо-глухите в България, Любен Работов, 
председател на асоциацията на гражданите с увреден 
слух в България, Милена Гъркова-Калинова, председател 

на националната асоциация на жестовите преводачи в 
България и Росица Караджова, председател на младеж-
ката организация към СГБ, с представител на столични 
общинари – Анна Стойкова.

 В подписаното от тях подкрепящо писмо към доклад  
СОА21-ВК66-5684/15.06.2021 г., внесен от общинските 
съветници Анна Стойкова, Малина Едрева и Симеон Ко-
лев, се заявява, че  „приемането на закона за българския 
жестов език (БЖЕ) отвори врати пред глухата общност в 
столицата да има своите права пред местните институ-
ции при осигуряването на информационен достъп до ад-
министративни услуги и участието в обществения живот 
за всестранната социализация на хората с увреден слух, а 
също и пред бизнеса, който да се ориентира към глухите 
хора като потенциална работна ръка”.]

На проведените информационни срещи с Албена 
Атанасова, заместник кмет по социалните дейности; Ген-
чо Керезов от ИТ отдела за поддръжка на сайта на сто-
личната община, Кристиян Кръстев, заместник кмет по 
транспорта и столични служители, организирани от об-
щинския съветник Анна Стойкова, представителите на 
организациите на и за глухите хора информираха за жи-
вота, жестовия език, социалната интеграция, личностна-
та реализация, културата и идентичността на глухите и 
сляпо-глухите хора, жители на София. Организираните 
срещи са първите стъпки в съвместната работа, предос-
тавяща възможности и условия за равнопоставеност на 
глухата общност в София и са важна инициатива с ин-
формационна цел – за взаимно опознаване, уважение и 
толерантност; за осигуряване на информационен достъп 
на глухите и сляпо-глухите лица до административните 
услуги на столичната община.

Представителите на горепосочените организации на 
и за глухите хора подкрепят подхода за сформиране на 
консултативен орган с участието на общинска админи-
страция, общински съветници и представители на НПО 
на и за глухите в България в името на общата кауза – при-
общаването и участието на глухите и сляпо-глухите хора 

във всички процеси в София. Консултативният орган към 
Столичен общински съвет, считат те, ще надгради постиг-
натото до днес и ще обедини дейностите на всички заин-
тересовани страни за подобряване качеството на живот 
в столицата, за да може да се взимат верни решения за 
активен и достоен обществен живот в столицата.  

Осигуряването на информационен достъп до адми-
нистративните услуги в столична община и участието на 
хората от глухата общност в живота на столичното обще-
ство е невъзможно без тяхното участие и не би довело до 
изпълнение на закона. Така започна информационната 
кампания сред различните звена от администрацията за 
живота, идентичността и културата на глухата общност.

На една от срещите за запознаване на общинската ад-
министрация с доброволческата информационна кампа-
ния към столичен общински съвет, Ана Стойкова не про-
пусна да благодари: „Благодаря на „София Лаб” за пре-
доставеното място, където заедно с колегите съветници 
Християн Петров, Борис Петров, заместник кмета по транс-
порт Кристиан Кръстев, както и с неговите експерти от на-
правление „Транспорт и градска мобилност” получихме 
важна информация относно живота, културата и идентич-
ността на глухите и сляпо-глухите лица и научихме някои 
думи от българския жестов език. Имаме първите стъпки 
за обща работа, така че транспортът да е равнопоставено 
място за всички. Благодаря на Илияна, Роси и Силвана за 
интересно поднесеното обучение! Позволявам си да на-
помня, че законът за жестовия език е факт от началото на 
тази година, а в неговата философия е залегнало правото 
на информация и образование за всеки. 

Заедно с колегите  общински съветници, както и с 
подкрепата и личното участие на кмета Йорданка Фандъ-
кова, вече водим диалог с организациите на глухата общ-
ност и работим по конкретни стъпки за равнопоставе-
ност, защитени права и достъпна информация за всеки.”

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки от личната 

фейсбук страница на Ана Стойкова

В СОФИЯ

АРДУС

ПЪРВИТЕ СТЪПКИ В ОБЩАТА РАБОТА СА ВЕЧЕ ФАКТ
Създава се Консултативен съвет в помощ на Столична община за съвместна работа с участието на глухата общност

НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
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От стр. 1

Годишното отчетно събрание на пълномощниците на Съюза на 
глухите в България  започна работа при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Съюза на глухите в България през 

2020 г.
2. Отчет за изпълнение на сборния бюджет и ГФО на СГБ за 

2020 година.
3. Отчет за дейността на централната контролна комисия на 

СГБ за 2020 година.
4. Програма за дейността на Съюза на глухите в България 

през 2021 година.
5. Бюджет на Съюза на глухите в България за 2021 година.

ОТЧЕТЪТ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА 
ДЕЙНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 
ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА БЕШЕ 
ПРЕДСТАВЕН  ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА СГБ НИКОЛАЙ НИНОВ
с професионанло подготвена презентация, съдържаща и мно-
го снимков материал.

И започна така: съгласно план-програмата на СГБ за 2020 
година, въпреки обявената от Световната здравна организа-
ция пандемия и въведените противоепидемични мерки, бяха 
осъществени редица мероприятия и събития от национален и 
международен характер, които бяха с ефект на въздействие ос-
новно върху съюзните членове в районните и териториалните 
организации. Така, общо за изминалата 2020 година в клубо-
вете за социални контакти и различните любителски клубове 
по интереси във всички районни и териториални организации 
се осъществиха 1656 (хиляда шестстотин петдесет и шест) ме-
роприятия и социални контакти с участието на 30 701 (триде-
сет хиляди седемстотин и един) членове. Тази информация се 
обновяваше на всяко тримесечие и се представяше на Минис-
терството на финансите, Министерството на труда и социалната 
политика и е взимана единствено от отчетите районните орга-
низации и звената. 

Ето някои от по-важните събития.
През първите месеци на годината се състояха няколко ва-

жни мероприятия на Младежката организация към Съюза 
на глухите в България, като например поредното съвещание 
на МОСГБ във Видин, а по-късно, в  София и в Пловдив, се 
състояха младежки мини-семинари  по теми, които интере-
суват младите хора - като немската система по отношение на 
услугите за глухите хора. А от 30 януари до 2 февруари в хотел 
„Финландия” в Пампорово  се състоя и отчетно-изборното им 
събрание, съпроводено с  национален семинар, в който участ-
ваха и представители на СГБ, като общият брой на участници-
те беше над 300 души.

Традициите на нашите членове отново бяха спазени в клу-
бовете на териториалните и районните организации, когато 
от 1 до 14 февруари, членовете празнуваха подобаващо деня 
на виното и любовта. Две седмици преди да се обяви извън-
редното положение, се организираха по места  чествания  на 
деня на майката и на жената. Успоредно с това, на 24 март, се 
организира и осъществи онлайн участието в националните дни 
на кариерата 2020 - в София. А на 25 март се излъчи видео с 
жестов превод във връзка с известяването на мерките за хора в 
нужда по време на извънредното положение на национално 
и регионално ниво.

12 юли - денят на Съюза на глухите в България, беше 
най-дългоочакваният за всички членове. В този ден те се чувст-
ваха като едно цяло от уникалната си организация, дала всичко 
за  добруването им, за правото на достоен труд и нормален жи-
вот на равнопоставени с всички граждани на България.

От 18 до 20 септември на язовир „Палици” се проведе Де-
сетият национален туристически събор по спортен риболов на 
СГБ, като събитието бе отбелязано и като четвъртото поред дър-
жавно първенство по спортен риболов за глухи, защото беше 
организирано съвместно със Спортната федерация на глухите в 
България и с финансовата подкрепа на Министерството на мла-
дежта и спорта.

На 29 септември, след години на очакване и надежда, беше 
одобрен текстът на проектозакона за българския жестов език.

В началото на октомври в Стара Загора беше осъществена 
една голяма спортна инициатива на СГБ и СФГБ - държавното 
първенство по футзал за глухи. Първенството беше включено в 
спортния календар на СФГБ за 2020 г., а финансовата подкрепа 
беше предоставена от Министерството на младежта и спорта. В 
него взеха участие 9 футболни отбори от София, Дупница, Шу-
мен, Стара Загора, Ямбол, Варна, Пловдив, като за първи път в 
него участва и отбор на шахматния клуб на Съюза на глухите 
в България. Общо участниците в това събитие бяха около 110 
души, като в организирането му много активно се включиха и 
районните организации.

СГБ излъчи свой отбор и осигури жестов превод по време 
на състезанието  „По стъпките на Алеко”, което се проведе на 
3 октомври на Витоша. На 15 октомври, в хотел „Балкан-Шера-
тон” в София, на трудовата борса беше представена и дейността 
на СГБ. А на 17 октомври, младежката организация разпростра-
ни информация за провеждането на професионален курс по 
професия „Козметик” за глухи хора. На 20 октомври членове 
на младежката организация осъществиха участие в проект за 
иновативно и креативно мислене. А от 23 до 25 октомври се 
проведе и младежкото съвещание на МОСГБ. 

На 12 ноември, на първо четене депутатите приеха с мно-
зинство проекта на Закона за  българския жестов език.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА” В СГБ
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След приключването на отчетната кампания в териториалните и районните организации ста-
на възможно и провеждането на общото годишно събрание на пълномощниците на СГБ. Както 
всички вие знаете, то трябваше да бъде проведено през месец май, но поради ред обстоятелства 
беше отложено и проведено през  ноември. Въпреки извънредната обстановка, на 20 ноември
дойдоха пълномощници от цялата страна, които донесоха посланията от организациите по мес-
та. Събранието беше открито и ръководено от председателя на СГБ.

От 20 до 22 ноември в София, в хотел „Форум”, се проведе четвъртото държавно първенство 
по шахмат за глухи, което беше организирано в сътрудничество на СГБ и СФГБ, и отново с финан-
совата подкрепа на Министерството на младежта и спорта. Първенството премина изцяло под 
ръководството на председателя на СГБ Николай Нинов с наблюдение и координиране по време 
на провеждането му.

В началото на ноември, в деня на народните будители, членовете на териториалната ор-
ганизация на глухите в Момчилград се сдобиха с чисто нов клуб. За тях това бе много дъл-
гоочаквана и изстрадана придобивка – в продължение на много години се полагаха усилия от 
страна на районната организация в Хасково и на ръководството на ЦУ на СГБ със съдействието 
на Управителния съвет, за да може ТО на глухите в Момчилград да се сдобие с клуб - собствен, 
самостоятелен клуб, който да бъде в центъра на града.

Със съдействието на младежката организация беше осигурен и жестов превод на проекта 
„Пощенска кутия” в нощта на театрите, осъществен с подкрепата на СГБ.

Съюзът на глухите в България, благодарение на усилията  и мъдростта на съюзното ръковод-
ство, и на всички национално представителни организации,  получи наистина много добра дър-
жавна оценка през изминалата 2020 година. И  с приемането на държавния бюджет за 2021 годи-
на, за първи път  от много години насам постигна и получи едно достойно увеличение в размер 
на 15 % от предоставяната на организацията ни държавна субсидия. Един много изстрадан успех!

На 28 ноември, онлайн, чрез платформата ZOOM, се състоя и националното отчетно-изборно 
събрание на МОСГБ, съгласно плана и програмата на СГБ.

В този поглед към всичко, което се случи през 2020 година, който е и равносметка на сторе-
ното в РО и ТО на СГБ, за пореден път глухите хора в България доказаха своя непоколебим дух 
и вярата си в бъдещето.

„Визирам цялата тази трудност, която имахме всички ние покрай преодоляването на пандеми-
ята и Ковид-19” – каза още Николай Нинов – „и всички препятствия, пред които бяхме изправени. 
Знаете, че ръководствата на РО имаха много големи затруднения в осъществяването на дейността 
си, в осъществяването на социалните контакти. И се надявам, че този много труден период няма да 
ни се повтаря. Държа обаче да подчертая покрай всичко това и някои успехи, които имахме през 
годината, въпреки несгодите, които ни се случиха. А те са следните: въпреки пандемията СГБ беше 
осъществил много силни контакти и връзки с министъра и зам. министъра на труда и социалната 
политика Деница Сачева и Адриана Стоименова, и успяхме да се преборим за нещо изключител-
но важно за нас.  Най вече със силната подкрепа на МТСП и с позволението на бившия министър 
председател Бойко Борисов, започна да се излъчва жестов превод на официалните брифинги на 
Националния оперативен щаб и изявленията на Министерския съвет. Това се случи още в първите 
дни на извънредното положение за глухите хора в страната и така те получиха възможността да 
имат достъп до жизнено важна за тях информация, касаеща здравето и живота им. Една наистина 
своевременно и адекватна реакция, която продължва и до този час на днешния ден. Но не само 
жестовите преводачи даваха тогава своя принос за достъпа до информация. Екипът на вестник 
„Тишина”, с подкрепата на съюзното ръководство, също преустрои основно работата си, за да пре-
доставя своевременно и адекватна информация на читателите на вестника – с навременни и акту-
ални новини. Също променихме и модела на работа във фейсбук страницата на СГБ, за  адекватен 
жестов превод на актуалната информация. Своевременно се пускаха и навременни писма до ръ-
ководствата на районните организации, във връзка с предприемането на противоепидемичните 
мерки. Част от предприятията „Тих труд” въпреки всичко продължиха да работят, при спазване на 
всички изисквания за противоепидемичните мерки. Две от тях - във Варна и в Плевен, дори започ-
наха да произвеждат предпазни маски, а шивашките цехове в Бургас  и Стара Загора изпълняваха 
и външни поръчки при стриктно спазване на изискванията за дезинфекция и предпазни средства.”

„Уважаеми пълномощници,” - завърши председателят на СГБ Николай Нинов, - „изминала-
та 2020 година беше изключително забележителна и успешна за всички. Въпреки несгодите. И, 
за да го има още много години напред Съюзът на глухите в България - такъв, какъвто е сега, като 
организация с безспорен авторитет, не мога да не отдам дължимото на нашите съюзни членове. 
Нашите съюзни членове от териториалните и районните организации. Защото те са хората, които 
имат най-голям принос за успешно осъществената съюзна дейност. Нека и занапред да продъл-
жаваме все така заедно за по-доброто бъдеще на всички ни!”

Отчетният доклад беше приет с ръкопляскания. Дали защото всеки от пълномощниците  беше 
съзрял свое участие в тази трудна година, дали пък защото някой ей-сега беше видял какво му е 
липсвало и какво трябва да стори.

ДОКЛАД НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 
ПРИ СГБ ЗА 2020 ГОДИНА
 в резюме представи Тилка Кайрякова, председател на ЦКК:

 „Не може да не започнем с това, че  миналата година ни сюрпризира неприятно. Ограничи 
нашата дейност. Принудихме се да отложим и да не проведем много мероприятия. Но въпреки 
всичко ръководствата на районните и териториалните организации трябваше да извършват своя-
та дейност. Отговорността не беше отложена!

По отношение на районните организации, на централно ниво - не са намерени наруше-
ния. В това отношение дисциплината е много добра. За съжаление обаче, се забелязват големи 
пропуски по-скоро от незнанието и неумението на ръководните кадри,  от непознаването на 
устава и правилата на самата организация при вземането на решения. Единствената слабост 
на организацията е в това, че нейните членове и ръководните кадри нямат необходимите зна-
ния как функционира организацията, какви са нейните вътрешни правила и как да ги прилагат 
като ръководства и като членове. В ЦКК след проведени разговори с Управителния съвет и лично 
с председателя  Николай Нинов относно становището, че ръководните кадри в организациите 
нямат необходимия опит и знания за ръководене, възниква въпросът за организиране на се-
минари за обучаване на членската маса. На ръководствата също сме представили препоръки – 
независимо дали районни или териториални, да преминават обучителен семинар как да работи 
организацията, и кое е най-важното да се знае и да се спазва. 

В последно време обаче, годините ни „спъваха”. През 2019 година ние направихме стра-
хотен план в тази посока - за обучение на ръководните кадри на ТО и РО. За съжаление, обаче, 
годината беше много натоварена. Вие знаете – юбилейна беше, фестивална и нещата не можаха 
да се случат. Планът обаче остана. За съжаление, не можа да бъде осъществен и през 2020 година 
– заради пандемията. И  остана на дневен ред за тази настояща година.

Надявам, че вие и вашите членове по райони ще имате сега това удоволствие да получите 
една основа на знания за вътрешните  правила на организацията – как да разбирате устава и да 
си служите с него. Защото основните противоречия възникват точно от непознаване на устава 
и правилата вътре в самата организация. Това е най-голямата ни слабост. През изминалата го-
дина нямаше жалби. Освен само една, която постъпи от Пловдив. Причините отново са недоста-
тъчно познаване на устава и неправилни действия и решения както от самите членове, така и от 
ръководните кадри, от  самите районните съвети. Това потвърждава, че и ръководството, и сами-
те членове се нуждаят спешно от изясняване на положенията в устава и вътрешните правила.” 

В коментар по доклада председателят на СГБ Николай Нинов направи изключително важно 
уточнение, а именно, че, „за първи път ръководството на ЦКК представи всеобхватен доклад – в 
смисъл на абсолютна проверка на всичко. Не само за проверка на бюджета, на разходите и сред-
ствата, а и проверка на дейността. За първи път в него е и  работата на ЦУ на СГБ, на социалните 
дейности, на култулно-масовата дейност, на отдела ТРЗ, на работата и подходите за съхраняване на 
информацията от Управителния съвет; също и по отношение на социалната дейност, на протоколи-
те и на отчетната информация за социалните помощи, за протоколите на събранията, провеждани 
от районните организации – действително цялостна проверка във всяко едно отношение. Пред-
полагам сте забелязали, че са отчетени доста сериозни пропуски в организационен план, които 
трябва да се поправят и да се подобрят в бъдеще. Надявам се с ръководствата и с общите ни усилия 
вътре в ЦУ, да подобрим работата и да насочим районните организации как да подобррят работата, 
така, че да можем да отговаряме на изискванията, които ни се налагат. Аз съм насреща за нашата 
съвместна работа и ще търсим всякакви възможности за да подобряваме дейността.”

ДИСКУСИИ И ОБСЪЖДАНИЯ
И след като всички пълномощници приеха със съгласие и доверие двата най-важни отчетни 

доклади за събранието, започнаха изказванията  и въпросите по най-важните проблеми и за-
дачи, които имат да решават териториалните и районните организации. И за които имат нужда 
в този  момент от съвет и общо съгласие за решаване.

На първо място, беше постигнато съгласие за важността на синхронизиране на работата на 
районните координатори и председателите, когато става дума за времето за съдействие за пре-
вод на глухи членове.

Друго, много важно – за издаването на документи за социалните помощи. Оказва се, че има 
хора, които години наред получават помощи, но не отчитат с документ за какво ги разходват. За 
първи път тази година Управителниат съвет е спрял такива помощи на такива хора. 

„Не може районните организации да допускат всяка година от едно и също семейство да се 
пращат молби за помощи, които ние в УС да одобряваме, без да знаем дали тези хора използват 
парите за това, за което са ги заявили” – каза председателят на СГБ Николай Нинов. „Обикнове-
но това, което пишат в молбата, е за лекарства. Добре,  но нямат никакви документи за покупка 
на лекарства. Няколко души върнахме. Поискахме да ни изпратят отново молба, документи, ка-
сови бонове, или фактури за лекарства. Няма! Е, извинявайте, УС няма да  допусне това. Няма 
да го приемем това! Парите, които отпускаме ние от ЦУ на СГБ, са бюджетни пари, отпуснати от 
бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Това са държавни пари. Не може 
така.  Нашите съюзни членове трябва да знаят – искат ли пари, трябва да представят отчетност 
за тези пари. Стига с това едни и същи хора да минават и успешно да взимат пари. Съжалявам. 
Ще  попитам  сега – не е приятно, но за кой? За тези, които са свикнали да взимат пари наготово, 
за тях е неприятно. Те ще реагират. Ама те са 2-3 процента от нашите съюзни членове. Всички 
други какво да кажат? А ръководството на РО какво да каже? Ние, от Управителния съвет на СГБ, 
също не можем повече да си затваряме очите. Така че, да си изпълняват задълженията. Много 
по- здрави мерки ще трябва да вземем всички ние в това отношение!”

И още една строга мярка обсъдиха пълномощниците на общото събрание – за плащането 
на членския внос. По принцип този внос трябва да е знак за чест на личността. Това трябва да е 
израз на гордост. Някои обаче хитруват. Две години не плащал, на третата дават 5 лева и отиват 
на море в съюзния хотел в Приморско. Е, няма да могат повече - който иска да има всичко, което 
му дава като предимство неговият съюз, ще го има само, ако е давал своите 5 лева всяка година 
като съпричастност към своя съюз!

За проблема с документите за професионални шофьори и за водачи на други моторни превоз-
ни средства от глухи, специално внимание  отдели председателят на СГБ Николай Нинов. „Запознат 
съм,  информиран съм за наредбата” - каза той. – „Също знам, че тази наредба включва дискримина-
ция спрямо глухите и не позволява документи за глухи с мотор. Тук в България, съм поставял въпроса. 
Но ясно ми е, че тук, в България, трудно ще стане промяна. Затова вече официално изпратихме писма 
до Европейската комисия. Искам да видя официално, от Европейската комисия, какви са практиките 
там. Имаме официално писмо, изпратено преди около два месеца, в което искаме яснота за моторите 
специално.  Отговориха ни да изчакаме, защото в  Европейската комисия имат определени срокове за 
проверка. Аз много искам този отговор. Много искам да имам на какво основание да стъпя. Защото, 
тук, в България, едно си говорим, но много трудно става. Когато започнем да показваме европей-
ски практики – как са успели в Европа – тогава започваме да се борим. Знам какво да покажа, знам 
какво да говоря, знам как да стъпя здраво и да мога да оспорвам, за да спечелим за нас, за глухите, 
правото за управление на мотори. А също и за правото на професионални шофьори. Въпросът е, че 
в ЕС трябва да има уеднаквена практика. Не може в България да е едно, в Италия друго, в Германия 
трето. Трябва да има уеднаквена практика. А ние трябва да сме наясно как да се борим, за да успеем. 
А аз - в зависимост от това какво ще ми отговори Европейската комисия, мога да поставя въпроса и в 
Европейския съюз на глухите. Да видя те там как се борят, те какво успяват да направят. Но искам да не 
изпреварвам събитията, да не бързам да говоря с Европейския съюз на глухите. Първо искам да видя 
официалното становище на Европейската комисия. Какви проблеми има, какви ситуации има, каква е 
експертната гледна точка, за да знам как да се боря.”

Продължава на стр. 6

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА” В СГБ
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По отношение на ТОЛЕК - относно издаването на докумен-
тите за управление на мотори и мотопеди, проблемът не е сло-
жен, а само малко труден. Оказа се така, че в продължение на 
близо две години ръководството на СГБ и председателят Нико-
лай Нинов изписаха „един тон мастило” до всички компетентни 
институции, вкл. първите министри, Националната полиция, 
КАТ и всички, които имат отношение към наредбата. „Получи-
хме подкрепа” – каза Николай Нинов. – „Но има едно положе-
ние – трябва личният лекар да издаде бележка със становище 
за  повторно издаване на документа, според наредбата. Има 
глухи, които успяха с личния лекар. Показват, борят се, настоя-
ват и личният лекар дава документа. Затова, ако видите, че лич-
ният доктор не иска да подкрепи, да даде бележка, тогава ще 
трябва да потърсите друг личен доктор, който да помогне. Тази 
бележка, която личният лекар трябва да подпише и завери, е 
достатъчна за издаване на документите в КАТ. При такава ситуа-
ция няма да има дискриминация за глухите и няма да ги пращат 
в ТОЛЕК. Говорим обаче за глухи, които имат увреждане само 
като глухота и нямат допълнително друго увреждане. Затова 
документът се издава от личния лекар. Ако има друго допълни-
телно увреждане, съжалявам – не можем да помогнем. Тогава 
задължително се ходи на преглед, защото не се знае допълни-
телното увреждане какво е. Това вече не е обвързано с глухота-
та, а с друго, за което ние не можем да носим отговорност.

Един въпрос за бъдещето и изключителната роля на Съюза 
на глухите в България обсъдиха с внимание пълномощниците 
на общото събрание на СГБ. 

ЗАПОЧВА НАЦИОНАЛНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ 
ЖЕСТОВ ЕЗИК И НА ЖЕСТОВИТЕ 
ДУМИ, КОЕТО ИЗЦЯЛО ЩЕ СЕ 
ПРОВЕДЕ ОТ СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ. 

И ще дава възможност на всеки един глух човек да участва 
в него  чрез гугъл формуляр. В момента започва подготовката 
на записи на жестове по отделни теми, като  в бъдеще жесто-
вете ще се допълват и за нови думи. Екипът е вече създаден - 8 
души от София и Пловдив ще записват видео жестовете, кои-
то после ще бъдат разпространявани, тема по тема, чрез гугъл 
формулярите. Там глухите хора ще могат да ги гледат и да да-
ват мнение – одобряват ли ги или не. Ще могат също така да 
включват и собствен жест,  като го споделят и покажат. И всички 
ще могат да го обсъждат. Тук много важна роля първоначално 
ще имат районните организации, които да разясняват и да обу-
чават членовете за участие в това изследване. „Нашата идея” 
- каза г-н Нинов, - „е да можем да направим обновен  запис на 
жестовете. Но това да стане абсолютно прозрачно при участи-
ето  в диалог, и след одобрението от всички. Не да показваме 
какъв е жестът, а да имаме платформа, на базата на която да 
търсим и творческо съдействие за развитието на нашия език - 
от всеки един.” Законът за българския жестов език е вече факт 
и за нас е време да започнем да имаме активност за неговото 
развитие. Нужно е сега да бъде ясно, че Съюзът на глухите в 
България е организацията, която прави открито, прозрачно и 
официално анализирането и изследването на жестовия език и  
жестовите думи, както и на развитието на езика. Това е наше 
- на СГБ, изследване на българския жестов език. Никой не е 
правил такова нещо досега. Някои казват – имаше изследване 
от организацията на Митко Якимов.  Но неговото изследване 
беше скрито. Кой го видя? Ходиха там и там, правиха записи, 
после ги отпечатаха в книга. Ама открито, пред хората – плат-
форма нямаха нито за жестовия език, нито за думите – жестово 
как да бъдат? Не се показаха открито. И още – някои организа-
ции правят обучение по жестов език, ама се крият от закона. 
Това не мога да приема. Те си правят частни обучения, в техен 
личен интерес.  Абсолютно и изцяло това е в техен личен ин-
терес, това е бизнес. Нормално, искат да печелят пари. Окей, 
няма проблеми. Да си работят. Но после хората ще търсят от 
нас официален документ. За сертификат нас ще търсят.  И като 
ни търсят нас, нищо че вече „всичко знаят”, нищо че всичко раз-
бират, длъжни ще бъдат да си минат всичките часове на курса  
при нас. И да присъстват, и да се обучават и да си платят – всич-
ко, както си му е редът. По изискванията на националната аген-
ция за професионално образование и обучение. Защото ние 
сме Съюз на глухите в България. И ние носим развитието. Ние 
сме прозрачни и отговорни за това.  Други няма! Екипът, който 
ще работи по платформата, ще бъде ръководен от председате-
ля на СГБ. Ще бъде обособен от  два свързани екипа от София 
и Пловдив, с по 4 души. От София - Росица Караджова, Галина 
Генчева, Катрин Николова и Василен Грозев. От Пловдив - Тил-
ка Кайрякова, Красимир Альов, Теменужка Якимова и Крис-
тина Григорова. Този екип ще работи по подготовка на темите, 
ще разписва новото учебно съдържание и структурата за всич-
ко, свързано с цялостното провеждане и обучение за  професия 
„Преводач от и на български жестов език”. Обучението е общо 
960 часа. За всичките тези 960 часа трябва да имаме теми и 
готови планове, разписани програми за обучение Всичко това, 
изисква много работа и която няма да стане за 2-3 месеца. 
Това е работа за години напред. Като добавим заснемането и 
излъчването със запис на жестовете, разпространението и об-
съждането в районните организации чрез гугъл формулярите, 
чрез фейсбук и т. н. - това е  процес, който ще е по-дълъг във 
времето, отколкото ни се иска. 

Но началото слагаме днес. И няма да се откажем, няма да 
отстъпим нито за миг пред каквото и да било в името и за до-
брото на нашите членове!”

Уважаеми читатели, събранието завърши по един необичаен 
начин. Да бяхме търсили думи за финал, нямаше да ги намерим. 
Даде ги Миряна Мошева - доайенът на ЦУ на СГБ, чийто живот е 
минал тъкмо в усилията за добрия български жестов език.

„Може би си мислите, че Мошева вече е остаряла, но аз 
продължавам да живея и да мисля за развитието на българския 
жестов  език. И се вълнувам от всичко, което става. Горчиво ми 
беше от факта, че една групичка от недобре образовани хора 
решиха да командват жестовия език в България. Какво е това? 
Четох, че някой дори иска да прави самостоятелен жестов език, 
отделен от българския език. Защо? И как така самостоятелен 
жестов език? Ще учим да говорим – но какво? Ние сме българи, 
говорим български. Удиви ме и желанието на един от новите 
самозвани „корифеи”, че  иска да кани „опитни” специалисти 
от чужбина да ни учат как се преподава. Чакайте бе, в Съюза на 
глухите в България има цяла школа, която е ратувала за чистия 
български жестов език. Вярно,  времената сега са други, но чак 
пък чужденци да трябва да ни обучават... Не! Има  какво да ра-
ботим ние тук! Затова безкрайно вярвам и ще поддържам до 
край усилията на младите хора от СГБ!”

Ето го „вятърът на промяната” в СГБ, уважаеми читатели.
И дума няма, че бъдещето, най-важното за всички нас, за-

почва де се гради с нов замах сега. С младите и силни усилия  
на новото ръководство  на съюза ни и с видимата, осезаема 
подкрепа на нашите членове.

Успехите ще дойдат, несъмнено!
Йорданка Димитрова

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА” В СГБ

РЕШЕНИЯ 
на  събранието на 

пълномощниците на 
Съюза на глухите в България

от 18 юни 2012 година.
  
1.

Събранието на пълномощниците на 
Съюза на глухите в България приема отчета 

за дейността на Съюза на глухите в България 
през 2020 г. 

2. 
Събранието на пълномощниците 

на Съюза на глухите в България
приема отчета на сборния бюджет на СГБ  
за 2020 г. по приходната част в размер на 

1 128 209 лв. и 760 306 лв. по разходната част.” 

3. 
Събранието на пълномощниците на 

Съюза на глухите в България 
приема програмата за дейността 

на СГБ за 2021 г.

4.
Събранието на пълномощниците на 

Съюза на глухите в България
приема бюджета на СГБ за 2021 година.
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От 25 до 27 юни тази година в 
Стара Загора се проведе държав-
ното първенство по футзал за глухи 
при мъжете. Първенството е вклю-
чено в програмата за развитието на 
спорта за хора с увреждания и се 
финансира от Министерството на 
младежта и спорта.

Състезателите и организаторите 
бяха настанени в хотел „Сити” при 
много добри условия.

В първия ден се проведе техни-
ческата  конференция и беше из-
теглен жребият за участие на отбо-
рите, като осемте отбора бяха раз-
пределени в две групи – А и Б , по 
четири отбора във всяка. Главният 
съдия Венцислав Гаврилов обясни 
правилата и даде указания на със-
тезателите. В първенството участ-
ваха следните отбори: Спортен 
клуб на глухите „Албатрос” – гр. 
Варна; Спортен клуб на глухите – гр. 
Дупница; Спортен  клуб  на  глухи-
те „Пловдив спорт”– гр. Пловдив; 
Спортен клуб на глухите – гр. Стара 
Загора; Футболен клуб на глухите – 
гр. София; Шахматен клуб на глухи-
те в България – гр. София; Спортен 
клуб на глухите – гр. Шумен и 
Спортен клуб на глухите – гр. Ямбол.

През втория ден се състояха ма-
човете. За съжаление, времето не 
беше благосклонно – сутринта валя 
дъжд, светкавици също не липсва-
ха, но футболистите не спряха иг-
рата и с мъжки дух вложиха много 
енергия и хъс за победа. 

Последният ден, разбира се, 
беше най-интересен и вълнуващ. 
Финалният мач се чакаше с голямо 
нетърпение от всички. До обяд вече 
се знаеха класиралите се от трето 
до осмо място отбори. На терена 
излязоха отборите на „Шахматен 
клуб на глухите в България” от гр. 
София и „Спортен клуб на глухи-
те” от гр. Ямбол. Публиката беше 
много емоционална и окуражава-
ше участниците. Победи отборът 
на „Шахматен клуб на глухите в 
България” от гр. София, който стана 
шампион на първенството.

След финалния мач се състоя и 
церемонията по награждаването. 
Председателят на Спортната фе-
дерация на глухите в България г-н 
Николай Бозев приветства състеза-
телите и организаторите и изрази 
благодарност към домакините. 

От Спортната федерация на глухи-
те в България бяха връчени награди и 
плакети на кмета на град Стара Загора 
г-н Живко Тодоров, на зам. кмета 
г-жа Красимира Чахова и на г-н Петко 
Крумов, главен експерт „Туризъм, 
младежки дейности и спорт” в общи-
ната. За най-добър вратар на първен-
ството бе обявен Сашо Александров 
от „Шахматен клуб на глухите в 
България”, гр. София; отличието за 
най-полезен състезател отиде при 
Стилиян Гамански от Спортен клуб 
на глухите – гр. Дупница, а голмай-
стор на турнира стана Добре Робърт 
от „Спортен клуб на глухите”, гр. 
Ямбол, който вкара 5 гола. Наградата 
за феърплей бе дадена на „Спортен 
клуб на глухите – „Албатрос”, гр. 
Варна. Бронзовите медали и купата 
на трето място в надпреварата стана-
ха притежание на „Спортен клуб на 
глухите” – гр. Дупница. Сребърните 
медали и купата на вицешампион за 
2021 г. бяха дадени на „ Спортен клуб 
на глухите ”, гр. Ямбол. Златните ме-
дали и купата на шампион за 2021 г. 
бяха връчени на  „Шахматен клуб на 
глухите в България”, гр. София.

Росица Караджова
Снимки: Василен Грозев

Държавното първенство по футзал за глухи на 
Спортната федерация на глухите в България

ВАРНА

СТАРА ЗАГОРА

ДУПНИЦА

ШАХМАТЕН КЛУБ СОФИЯ

ПЛОВДИВ

ШУМЕН

СОФИЯ

ЯМБОЛ

ОТБОРИТЕ

МОМЕНТИ ОТ МАЧОВЕТЕ

НАГРАЖДАВАНЕ

ШАМПИОНИТЕ –  ШАХМАТЕН КЛУБ СОФИЯГОЛМАЙСТОР

НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР НАЙ-ПОЛЕЗЕН ИГРАЧ ФЕЪРПЛЕЙ
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Отговор от бр. 11/2021

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

МАГИЧЕСКА ФИГУРА

Водоравно и отвесно: 1. Унгарски поет 1877 -1919) - „Кръв и злато”. 2. Стопанската основа на даден 
обществен строй. 3.  Южноамериканско растение с вкусни плодове (мн. ч.). 4. Парично възнаграж-
дение за книжовен труд или за квалифицирана услуга. 5. Герой на соц. труд в Узбекистан, приет 
за член на КПСС. 6. Английска кралица (1533-1603), последна от династията на Тюдорите. 7. Река в 
Италия, приток на р. По. 8. Иглолистно дърво от сем. борови. 9. Род папагали.

Съставила: Василка Кирова

Ексфолиращите маски 
улесняват премахването на 
замърсяванията и мъртвите 
клетки. Ако имате проблеми 
като черни точки, акне и лу-
нички, можете да се възполз-
вате от тези рецепти и съве-
ти. Ексфолирането е много 
важно, тъй като спомага пре-
махването на мъртвите клет-
ки и прави кожата по-мека и 
блестяща. Освен това се бори 
с петната и белезите.

Ексфолиране със захар
Един от най-достъпните 

ексфолианти е захарта. Из-
ползването й е много лесно. 
Ето какво трябва да направи-
те: 
1. Измийте лицето си с не-

утрален сапун, след кое-
то го намокрете с вода и 
малко захар. 

2. Нежно втрийте захарта с 
кръгообразни движения. 

3. След това измийте остатъците от 
захарта със студена вода и нане-
сете овлажнител върху лицето 
си. 

Почистване с  мед
Медът също притежава неверо-

ятни ексфолиращи качества. Той не 
е агресивен към кожата и улеснява 
премахването на мъртвите клетки. А 
и овлажнява кожата. 
1. Нуждаете се от една чаена лъ-

жичка натурален мед, супена лъ-
жица лимонов сок и два счукани 
бадема. 

2.  Нежно нанесете сместа върху 
лицето си и я оставете да подей-
ства 15 минути. 

3. След това се измийте с вода и сте 
готови. 

4. Сами ще забележите, че кожата 
ви е по-гладка, хидратирана и 
подмладена.

За вас намери от интернет: 
Галина Генчева 

Продукти за 4 порции: 1 кг. кар-
тофи, ½ ч. л. сол, 1 ½ ч. ч. вода, 2 с. л. 
олио, няколко клонки пресен магда-
ноз и зелени перца лук.

За яйчената заливка: 2 сварени 
яйца; 100 гр. сирене; 50 гр. кашкавал; 
1 ч. ч. прясно мляко и 1 с. л. краве 
масло.

Приготвяне: това са едни вкус-
ни картофки с участието на варени 
яйца. Почиствам картофките и ги 
измивам. Режа на ладии с къдраво 
ножче. Прехвърлям в тавата. Овку-
сявам със сол и ситно нарязани ма-
гданоз и перца лук. Поливам с вода 
и олио. Пека на умерена фурна чети-
ридесет минути. През това време си 
подготвям заливката. Рендосвам яй-
цата, сиренето и кашкавала. Микса 

обърквам с прясното мляко. Заливам 
картофките. Добавям парченца кра-
ве масло. Запичам още десетина ми-
нути. Изчаквам леко да се охлади и 
режа на парчета.

Галина Генчева представя една 
пробвана  рецепта от интернет

ВКУСНО

От личен опит: пролетни пресни 
картофи с яйчена заливка

СВЕЖЕСТ И КРАСОТА

Най-добрите ексфолиращи маски за 
лице с натурални продукти

Амбър Галоуей Галего е една от 
най-популярните и известни интер-
претатори (преводачи) на амери-
кански жестов език или ASL, която е 
специализиран интерпретатор в поп, 
рок и по-специално в рап музика-
та. Тя е заставала до хора като Сну-
уп Дог, Кендрик Ламар, Лейди Гага, 
Мадона… Превеждала е на над 500 
концерта. И е много търсена за ре-
дица музикални фестивали не само 
в САЩ, но и в други страни, като 
този в Острава, Чехия, включително 
„Lollapalooza” и „Austin City Limits”. 

„Този мой канал съм посветила на 
показването на интерпретирана му-
зика чрез американски жестов език 
(ASL) – разказва Амбър пред журна-
листа от Си Ен Ен – Когато казвам „на 
ASL”, това означава граматически пра-
вилен американски жестомимичен 
език. Прекарах по-ранната част от мо-
ята преводаческа кариера като прево-
дач от общността в Сан Антонио. След 
като завърших колеж в Сан Антонио 
със специалност AAS по тълкуване 
за глухи, спечелих бакалавърска сте-
пен по психология и взех магистър-
ската си степен по устен превод на 
английски език. Превеждам на сво-
бодна практика и съм инструктор по 
допълнителни програми за обучение 
на преводачи в моята общност. Кога-
то не преподавам на бъдещите устни 
преводачи, водя уъркшопове в цяла-
та страна; заета съм да интерпрети-
ра м концерти и музикални фестивали 
в безброй жанрове...” Една вечер на 
парти, по радиото чух изпълнението 
„Baby Got Back” и станах, за да пре-
веда песента на жестов език – ей-та-
ка,  просто за забавление. Правех го с 
всички движения, следвайки ритъма, 
танцувах и превеждах едновремен-
но. Когато песента свърши, един от 
глухите ми приятели попита: „Какво 
правеше всъщност?” Отговорих: „По-
казвах ви музиката.” 

От този момент нататък Амбър 
решава, че това е нейният житейски 
път. Родена е в Сан Антонио, Тексас 
и впоследствие губи частично слуха 
си. От петгодишна е заобиколена от 
членове на общността на глухите, 
сред които са глухият син мащехата 
й и двете деца на детегледачката. 
От доведения си брат научава пър-
вите няколко думи на ASL; повече 
възможности за усвояването на аме-
риканския жестов език получава в 
гимназията и колежа „Сейнт Филип” 
в Сан Антонио, където често се раз-
хожда с хора от глухата общност. В 
гимназията се сприятелява с глух 
футболист, за когото по-късно се 
омъжва и имат трима синове, от кои-
то единият е глух. 

Първият концерт, на който прави 
жестов превод, е през 2001 г. През 
2005 г. Амбър се премества да живее 
в Хюстън.

 „В продължение на години глу-
хите хора ми казваха постоянно, че 
музиката е нещо, което се чува и за-
това не я разбират. И  в стремежа си 
да им покажа музиката с ръцете си, 

започнах малко по малко да се уча 
да превеждам. На един концерт на 
Wallflowers забелязах, че отстрани на 
сцената има преводач на ASL. Обаче, 
чрез движенията си мъжът просто 
рецитираше думите с ръце, без да 
предава ритъма, а малцината глухи 
членове сред публиката разговаряха 
помежду си и никой не обръщаше 
внимание на концерта. За мен това 
беше отчайващо, защото някои от 
песните бяха страхотни. Помислих 
си: може би мога по някакъв начин 
ще успея да променя това така, че 
глухите да заобичат музиката! Така 
започна всичко…”

Амбър завършва курс по интер-
претация (превод) на ASL, а оттам 
нататък останалото е история. Тълку-
ването на песен за нея не означава 
само да я изпълни, но и да отделите 
време, за да се подготви напълно за 
нея и да разбере нейните нюанси. 

Джо Роуз Беденфийлд, глуха из-
пълнителка и меломан, споделя как-
во е прекрасното в интерпретациите 
на Амбър: „Тя отделя време да се 
запознае с музиката и има мантали-
тет на визуален художник… Ето защо 
глухата публика я обича – защото  тя 
всъщност предава изцяло това, кое-
то артистите изразяват чрез музика-
та си.” 

В своя преподавателски клас в 
университета „Ламар” Галего учи 
своите ученици да интерпретират 
музиката със същите методи и ниво 
на изразяване, което би направила 
тя самата, защото чувства, че музи-
ката има уникална енергия и е един 
от най-добрите начини да се свързва 
с хора с увреден слух: „Аз също съм 
част от тази енергия, която тече през 
артистите към нашите глухи фенове. 
Те изпитват тази енергия.”

Въпреки, че от 2000 г. насам е 
превеждала на безброй концерти, 
Амбър става изключително търсена 
след участието й в шоуто на Джими 
Кимел с Уиз Халифа. Оттогава пре-
вежда на сцената за над 400 артисти, 
сред които Ред Хот Чили Пепърс, Ма-
дона и Снупи Дог.

С годините загубата на слуха й 
прогресира и тя очаква да изчезне 
напълно в бъдеще, което мотивира 
още повече в работата й като пре-
водач. Понастоящем използва слу-
хови апарати. Когато не превежда, 
преподава ASL в Общинския колеж 
в Хюстън. 

Със собствената си компания 
– „Amber G Productions”, осигуря-
ва преводачи за концерти и други 
места. Нейните интерпретации са 
описани като много търсени сред ор-

ганизаторите на концерти и  артисти-
те. Стилът й на превеждане включва 
мимики на лицето и езика на тялото, 
след задълбочени изследвания на 
значението на песента и намерения-
та на изпълнителя и танца. И тъй като 
ASL е различен език от английския, 
със собствена граматика и синтаксис, 
тя първо превежда всяка песен на 
ASL – процес, който й отнема време 
и труд. Изпълненията й винаги са на 
граматически правилен ASL. Когато я 
наемат да интерпретира на музика-
лен фестивал, тя успява да запомни 
текстовете на сто или петдесет песни 
наведнъж. И не само това – често 
организира събирания в дома си, 
на които присъстват много от ней-
ните глухи приятели, които я гледат 
да тълкува музика и я насърчават. В 
интервю за MTV Амбър описва своя 
стил и мотивация по следния на-
чин: „Музиката е повече от думи и 
проблемът е, че преводачите дълго 
време просто се фокусираха върху 
думите – те не мислеха как да я на-
правят видима като музика, а като 
поредица от думи.”

Превод Петра Ганчева

 Да покажеш музиката така, 
че да я видят и почувстват


