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ИМА ТАКИВА ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ЗА ПРИМЕР НА ЦЯЛАТА НИ ДЪРЖАВА

СТОПАНСКИ ЖИВОТ

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Абонаментната кампания ще продължи до

15. 12. 2021 година.

Абонирането става във всички
пощенски станции на страната, 

в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.

Каталожен № 753

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

На фона на пандемията, която повече от 
година и половина терзае и съсипва иконо-
миката, днес ще ви представим две пред-
приятия, които успяват! 

Да, мънички като прашинки за държавата 
ни, но толкова значими не само за нас в Съ-
юза на глухите в България, но и за цялата ни 
общественост. Като  пример за достойнство, 
за честен и почтен труд!

Две предприятия с ГОРДАТА МАРКА „ТИХ 
ТРУД”, в които и машините, и трудът на хора-
та не спряха нито за миг през тежкото време, 
ще ви представим днес.

Но не са само те – в следващ брой ще се 
опитаме да ви покажем и други наши стопан-
ски инициативи и постижения. С което ще ви 
направим съпричастни на изключителния ус-
трем на нас, глухите хора, да вървим напред, 
да бъдем полезни и да доказваме себе си. 

Четете на стр. 3 

Строителните бояджии в ТЕЦ „Марица - изток“

Шивашкият цех в „Тих труд“, Стара Загора В „Тих труд“, Бургас

Уважаеми читатели, в ми-
налия брой на вестник „Тиши-
на” ви информирахме за едно 
изключително важно между-
народно събитие, състояло се 
в България - „ALL IN” - включва-
що обучение за глухи артисти 
и професионалисти с уврежда-
ния - 2021 г. 

Няма съмнение, че домакин-
ството на Съюза на глухите в 
България допринесе за провеж-
дането му в идеални условия, 
при уникална организация и с 
изключително удовлетворе-
ние на всички участници. Не 
случайно събитието беше от-
разено като истински полезно 
и в много информационни сай-
тове на организациите на глу-
хите в цяла Европа.

Гордост е това.
Днес продължаваме тема-

та с новата публикация на Ро-
сица Караджова.

Ще ви предствавим две ней-
ни интервюта с водещите на 
събитието – Никита Лимар и 
Даниел Бондуани от Италия. 
Прочете ги внимателно – кол-
ко сила ще намерите в тях и 
колко мощ на духа!

А това са само двама мла-
ди глухи мъже – нямат и 30 
години. Но вече се чувстват 
достойни граждани на света. 
Когато видите снимките им, 
няма да повярвате какъв опит 
имат вече зад гърба им. Дали 
не бихме могли да се поучим от 
техния ентусиазъм?  

А дали пък и сред нас няма 
такива глухи хора? Защото 
интервютата са между глухи 
артисти и се водят от една 
българка. Която всички вече и 
в Европа познават и несъмнено 
уважават.

Четете на стр. 4

През 1996 г. OOН учредява 16 
ноември като Международен 
ден на толерантността. Един 
ден в годината, на който би било 
добре да се замислим за емпати-
ята, разбирането, подкрепата 
и истинската съпричастност с 
всички онези, които по някакъв 
начин са различни от нас.

Живеем в ера на нарастващ 
и насилствен екстремизъм и раз-
растващи се конфликти, които се 
характеризират с пренебрежение 
и незачитане на човешкия живот. В 
тези трудни времена организация-
та на обединените нации – ООН, 
се ангажира да укрепва толерант-
ността чрез насърчаване на взаим-
ното разбирателство между култу-
рите и народите.

Толерантност не означава да 
приемаш безрезервно и безкри-
тично хората и всичко случващо 
се, а да оставиш на другите същото 
право, което изискваш за себе си – 
да бъдеш приеман за равен човек, 
да бъдеш изслушан и видян, какъв-
то си. 

Там, където политиката не се 
меси и хората от различни етноси и 
вероизповедания живеят врата до 
врата, тогава хората живеят добре. 
Уважават празниците си, традици-
ите си, показват, че чуждите са тол-
кова важни, колкото са и техните. 

Толерантност не бива да се бър-
ка с апатия или малодушие; тя не 
означава, че трябва да потъпкваш 
своето, за да се харесаш на чуждо-

ИЗКУСТВОТО Е СВОБОДА!
Да се отнасяме към другите така, 

както искаме те да се отнасят към нас

то. Толерантността е да направиш 
място за другия, а оттам – зависи 
от него. 

Предразсъдъците, непредиз-
виканата агресия, безпричинната 
омраза – те са резултат от насъс-
кване от страна на политици и 
икономически интереси. Настрой-
ването на една група хора срещу 
друга група от хора заради обеди-
няващ ги признак, в същината си е 
напразно, защото, когато се изпра-
вим един срещу друг, можем да си 
помагаме, можем да се учим, де-
цата ни могат да играят.

Нека не губим критичното си 
мислене към тези речи на омраза-
та, нека виждаме и приемаме чо-
века срещу нас, какъвто е! Нека не 
облъчваме децата да мразят раз-
личните от тях! Защото не всички 
сме еднакви, но всички сме равни!

Публикацията подготви 
Петра Ганчева от страниците 

на ООН и Хера.бг



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА2 30 ноември 2021СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

От 25 декември влизат важни промени в 
пенсионната система – процентът на година 
осигурителен стаж, без т. нар. превръщане, 
се увеличава от 1,2 на 1,35 и така ще се уве-
личат пенсиите, но най-вероятно от януари 
2022 г. ще отпадне добавката към тях от 120 
лева. Така минималният размер на пенсия-
та за осигурителен стаж и възраст се увели-
чава от 300 лв. на 370 лв., а максималният ѝ 
размер се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. 
Всички пенсии ще си следват и индексацията 
по швейцарското правило. За да има равноп-
оставеност с по-високата тежест на осигури-
телния стаж ще бъдат преизчислени всички 
пенсии, отпуснати преди 25 декември 2021 г. 

От министерството на труда и социалната 
политика уточняват, че „Промените са трай-
но регламентирани в Кодекса за социално 
осигуряване чрез направената актуализация 
в Закона за бюджета на държавното общест-
вено осигуряване за 2021 г.” като припомнят, 
че решението за увеличаването на пенсиите 
е взето от 46-то Народно събрание. От МТСП 
уверяват, че изплащането на увеличените 
размери на пенсиите през цялата 2022 г. е 
гарантирано. Кодексът за социално осигуря-
ване регламентира, че в случай, че бюдже-
тът на държавното обществено осигуряване 
(ДОО) не бъде приет от Народното събрание 
до началото на бюджетната година, осигури-
телните приходи се събират и осигурителните 
разходи се извършват съобразно действащи-
те нормативни актове. Това гарантира изпла-
щането на всички пенсии и други социално 
осигурителни плащания в определените 
размери, независимо че бюджетът на ДОО 
за съответната година не е приет.

„Ще платим увеличението от 25 декем-
ври”, гарантира и управителят на НОИ Ивайло 
Иванов. За да не загубят възрастните обаче, е 
нужно специално решение на правителство-
то за първия месец на 2022 г., защото с над 33 
лв. по-малко ще получат пенсионерите на 7 
януари в сравнение с декември, въпреки че 
още на Коледа ще им бъдат увеличени пен-
сиите. Причината е, че с януарските пенсии 
вероятно няма да получат т. нар. добавка 
в размер на 120 лв., тъй като те не са пред-
видени в закона за разлика от първите три 
месеца на 2021 г., когато са били включени 
в бюджета на ДОО. Изплащането на увеличе-
ните пенсии, включително и за седемте дни от 
декември 2021 г, трябва да стане на 7 януари, 
но депутатите не предвидиха увеличение на 
бюджета на НОИ, което да го покрие. Именно 
на увеличените приходи от осигуровки разчи-
та НОИ. за да извърши плащането на вдигна-
тите пенсии, разясни Ивайло Иванов. 

Очаква се средният размер на пенсията 
през януари да е 573 лв.. показват предвари-
телните изчисления на НОИ. 486,50 лв. пък е 
очакваният среден размер на пенсията през 

декември. Към нея обаче трябва да се при-
бави и бонусът от 120 лв., което означава, че 
средната пенсия за последния месец на годи-
ната ще е 606,50 лв. Това е с 33,50 лв. по-го-
ляма средна сума в сравнение с увеличените 
пенсии, които ще бъдат платени през януари 
без бонуси. Тази разлика ще е по-голяма през 
февруари, защото към пенсиите за януари са 
включени и увеличения за последните 7 дни 
на тази година. С no-голяма сума ще постра-
дат хората, които и в момента получават ми-
нималната пенсия от 300 лв. Заедно с бонуса 
в последните три месеца на тази година те 
вземат по 420 лв. От 25 декември обаче ми-
нималната пенсия става 370 лв., което озна-
чава, че тези хора ще вземат с 50 лв. По-мал-
ко, отколкото за декември 2021 г. Най-малко 
минус 60 лв. ще получат пък пенсионерите, 
които преди преизчислението взимат тавана 
от 1440 лв. Заедно с бонуса от 120 лв. от ок-
томври насам, те вземат по 1560 лв. на месец. 
От януари обаче таванът става 1500 лв. или с 
60 лв. по-малко. За да не се получи това ре-
ално намаление на доходите на възрастните 
хора, е нужно решение на правителството, с 
което отново да бъдат предвидени бонуси 
за пенсионерите поне за януари. 

Майчинството през 2022 г. за втората го-
дина да е колкото минималното възнаграж-
дение, искат партиите. Дискусия се появи 
дали и работещите майки да получават съ-
щата сума втората година като неработещи-
те, като тезата на представителите на „Демо-
кратична България” е, че парите трябва да са 
еднакви и за работещите, и за неработещите, 
тъй като голяма част от децата в яслена въз-
раст на работещите майки от големите гра-
дове, не могат да попаднат нито в държавна, 
нито в частна ясла и родителите плащат над 
700 лева месечно за грижа за децата. Парти-
ите се обединиха и по темата държавните 
детски ясли и детски градини да бъдат без-
платни за децата. Ще има ваучерна система 
за подпомагане на родителите с неприети 
деца от десетмесечна възраст нагоре. Пред-
вижда се и разширяване на възможността 
за алтернативна грижа за децата, когато има 
квалифицирани специалисти за грижа, тъй 
като в момента има проблем с липсата на 
места за построяване на детски градини. 

Ще се разшири и обхватът на енергийно 
подпомаганите, ще се дефинира енергийна 
бедност. Очаква се да се въведе и възмож-
ност за разсрочено плащане на сметки. Ще се 
дава и една минимална работна заплата за 
самостоятелно наети в области с невъзмож-
ност за работа поради ограничителни ковид 
мерки. Антиковид мерките в помощ на рабо-
тодателите ще продължат и догодина.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от онлайн 

медиите 

Важни промени в пенсиите 
от 25 декември 2021 г.

Предвид че краят на 2021 г. набли-
жава, искаме да обърнем внимание, че 
родителите на деца с увреждания имат 
право да се възползват от две данъчни 
облекчения, които досега бяха с по-скоро 
символични размери, но за 2021 г. разме-
рите са доста увеличени и биха се отра-
зили далеч по-благоприятно на семейния 
бюджет. Става дума за следните две да-
нъчни облекчения:

- Данъчно облекчение за деца с увреж-
дания (с 50% и над 50% ТЕЛК).

- Данъчно облекчение за деца (отнася 
се за всички деца, независимо дали в се-
мейството има дете с ТЕЛК).

Родителите на деца с увреждания имат 
право да се възползват и от двете облек-
чения едновременно. Най-важното, което 
трябва да имат предвид при подаване на 
документи за облекченията, е следното:

1. Увеличен размер на данъчните об-
лекчения за деца и за деца с увреждания 
за 2021 г. През 2020 г. облекчението за 
дете с увреждане беше 200 лв. (сумата, 
която държавата възстановяваше на роди-
телите), а за 2021 г. е 900 лв. за всяко дете 
с увреждане от 50% и над 50%.

През 2020 г. облекчението за деца, 
което се предоставя за всички деца в се-
мейството, беше 20 лв. за едно дете, 40 
лв. общо за две деца, 60 лв. общо за три и 
повече от три деца (това са сумите, които 
държавата възстановяваше на родители-
те), а за 2021 г. държавата ще възстано-
ви под формата на данъчно облекчение 
450 лв. при едно дете, 900 лв. общо при 
две деца, 1350 лв. общо при три и повече 
деца.

2. За да се възползват от данъчното 
облекчение за деца с увреждания и от 
данъчното облекчение за деца, трябва да 
имат доходи през 2021 г., върху които да 
е удържан и внасян данък върху доходи-
те. Такива доходи ще имат, ако  е родител, 
който работи на трудов договор; ако е 
държавен служител; ако е самоосигурява-
що се лице; ако е едноличен търговец, об-
лагащ доходите си по Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица; ако 
е управител по договор за управление; 
ако има доходи от наем, върху които е 
плащал дължимите данъци, и др.

Важно: данъците, които плащате за 
това, че притежавате автомобил или не-
движим имот, не са данъци върху дохо-
дите и не се възстановяват чрез данъчно 
облекчение; а ако през 2021 г. сте получа-
вали само майчинство или обезщетение 
за безработица от борсата, от тези суми 
не се удържа данък върху доходите, съот-
ветно държавата няма да има какъв данък 
да ви възстанови под формата на данъчно 
облекчение, защото няма да сте внесли 
данък за годината.

3. Родителят, който подава документи 
за данъчно облекчение, НЕ трябва да има 
подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения. Т.е. препоръчител-
но е преди да подадете документи за об-
лекчението, да проверите в НАП (онлайн с 
ПИК или на място) дали имате неплатени 
просрочени задължения (примерно про-
пуснати здравни вноски за минал период 
или други задължения), както и ако сте 
шофьор, да проверите в портала за он-
лайн услуги на МВР имате ли някакви не-
платени глоби от КАТ, защото ако подадете 
декларация за облекчението и се окаже, 
че имате подлежащи на принудително 
изпълнение задължения към държавата, 
НАП ще откаже да ви предостави данъчно 
облекчение.

4. Данъчното облекчение се ползва 
само от единия родител – родителите 
трябва да се разберат кой от тях ще по-
даде документи за конкретната година 

(възможно е това да бъде и родител, на 
когото НЕ е предоставено упражняването 
на родителските права в случаите на раз-
вод). Разумно е това да е родителят, чиито 
внесени данъци върху доходите през го-
дината са достатъчно, така че да може да 
се възползва от полагаемите се данъчни 
облекчения в пълен размер (защото ако 
родителят има право да ползва пример-
но 1350 лв. данъчно облекчение, от които 
900 лв. облекчение за дете с увреждане и 
450 лв. облекчение за едно дете, но през 
годината е внесъл само 300 лв. данъци 
върху доходите си, държавата няма как да 
му възстанови 1350 лв., защото този роди-
тел не е внесъл толкова много данъци, и 
НАП ще му върне само 300 лв. – колкото е 
внесъл като данъци).

Не трябва и двамата родители да по-
дават документи за облекчението, защо-
то дори да го получат и двамата в пълен 
размер, санкцията за такова некоректно 
поведение ще е, че и двамата родители 
ще трябва да върнат получените от тях 
суми. Единствената хипотеза, при която 
и двамата родители могат да подадат до-
кументи за едно и също данъчно облек-
чение за едно и също дете, е в случай че 
единият родител вече е подал документи 
за конкретно облекчение, но доходите му 
през годината не са достатъчни, за да се 
възползва от данъчното облекчение в пъ-
лен размер, тогава другият родител чрез 
подаване на годишна данъчна деклара-
ция може да заяви остатъка от данъчното 
облекчение.

5. Образци на декларациите за облек-
ченията. Все още на сайта на НАП няма 
бланки на декларациите за ползване на 
данъчните облекчения за 2021 г. – има 
само образци на декларациите за мина-
лата година, но не бързайте да ги теглите 
– има време да публикуват нови образци 
за настоящата година.

6. Подаване на документи и срокове. 
Ако родителят работи по трудов договор, 
може да избере дали да подаде деклара-
ция за данъчните облекчения при работо-
дателя си в срок от 30 ноември до 31 де-
кември 2021 г. или да я подаде директно 
в НАП заедно с годишната си данъчна де-
кларация в срок от 1 януари до 30 април 
2022 г. Родителите, които не работят по 
трудов договор, имат възможност да по-
дадат декларациите си за данъчни облек-
чения като част от годишната си данъчна 
декларация директно в НАП от 1 януари 
до 30 април 2022 г.

За допълнителни въпроси и инфор-
мация може да се обърнете към: Каме-
на Вълчева, телефон: +359887796653; 
е-mail: office@valcheva-law.com или Анна 
Съева, телефон: +359885156739; е-mail: 
anna.saeva@saeva-legal.com

Данъчни облекчения за 
родители на деца с увреждания
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„ТИХ ТРУД – СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

Едно предприятие,  в което времето не стига 
Ирена Желева, управител на „ТИХ ТРУД-СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

В „ТИХ ТРУД-СТАРА ЗАГОРА” 
ЕООД работят 45 души. През 2021 
г. цех „Шивашки” работи по об-
ществени поръчки  с „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД по изпълнение на до-
говори за изработване на лятно и 
зимно работно облекло  за рабо-
тещите в централата.

Работим и по договори с болни-
ци  за ушиване на операционно и 
постелъчно бельо и по-малки по-
ръчки на ишлеме. 

Качеството на работата ни е 
оценявано като наистина добро, 
а и поръчките сме изпълнявали в 
най-точен срок. Това е поводът да  
имаме и да се ползваме с уваже-
нието на работодателите.

Ето защо сега можем да се гор-
деем, че в настоящия момент сме 
в процедура по сключване на нов 
договор с „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД - за 387 хил. лв. с ДДС. Догово-
рът е за 6 месеца - до 30.06.2022 г 
., който е отново за изработване на 
летни работни облекла и облекла 
за есенно-зимния сезон за работе-
щите в централата. 

 В другия сектор на нашата 
дейност – нашите строителни боя-
джии работят по два договора за 
строително-бояджийски услуги - с 
„Контур Глобал” — Марица-изток 
3” АД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 
И с двете централи договорите са 
двегодишни,  със срок на изпълне-
ние от началото на 2021 г. до  2023 
г. А средно месечните обеми  над-
хвърлят 20 000 лв. 

  По време на всичките кризи 
на пандемията предприятието не 
е спирало работа. Работим чисто 
и при спазването на всички епиде-
мични мерки. Не можем да не се 
похвалим с това и с великолепните 
резултати, които сме постигнали! 

 Но имаме нужда от нови,  мла-
ди работници с добри умения, 
защото поръчките са големи и 
трудоемки, изискват  бързо и ка-
чествено изпълнение. Персоналът 
намалява по естествен път поради 
пенсиониране, а  нови хора не ид-
ват. Казват, че нямало работа. При 
нас има! Но, разбира се, за моти-
вирани и съвестни млади хора, 
които да продължат традициите 
на успехите ни и да ги умножават.

 „ТИХ ТРУД – БУРГАС” ЕООД

Горди сме с труда си и с  постигнатото
Райна Иванова, управител на „ТИХ ТРУД – БУРГАС” ЕООД

ИМА ТАКИВА ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ЗА ПРИМЕР НА ЦЯЛАТА НИ ДЪРЖАВА

СТОПАНСКИ ЖИВОТ

Днес в „ТИХ ТРУД- БУРГАС” ЕООД работят 27 души. 
Както за всички бизнеси, така и за нас тази година беше трудна, изпълнена с много 

перипетии. Но нашият колективен устрем и силата на духа ни позволиха да постигнем 
и много успехи. И да бъдем горди от труда си. 

Въпреки всички трудности, ние продължаваме и днес да изпълняваме поръчките, 
които осигурихме за работа на целия персонал. 

Работата при нас не е спирала нито за ден. Спазвайки всички противоепидемични 
мерки, в колектива продължаваме да се борим за по-добри успехи и за по-високо ка-
чество на продукцията ни.

 Швашкият цех е изцяло  ангажиран с поръчки от немската фирма „Карловски Фе-
шън”. Оценките за нашата работа са добри и се надяваме, че и в бъдеще ще имаме още 
изгодни за нас договори.

 Надеждата ни не е случайна, тъй като през тази година започнахме постепенно об-
новяване на материалната база. Това е изключително важно както за работата ни, така 
и за повишаването на квалификацията на труда в нашето предприятие. Но още повече 
и за качеството на изделията, на което много държим.

Успяхме през тази година  да осигурим и някои социални придобивки за нашите 
работници. От средата на годината  осигурихме  безплатни карти за градския транспорт 
на всички тях.  Това е малка помощ, но  все пак е израз на уважение към всеки един. Ще 
продължим и с предоставянето на ваучери за хранителни и други продукти за големите 
християнски празници, които предстоят в края на годината.

Такива сме ние, от „ТИХ ТРУД-БУРГАС” ЕООД сега. Трудолюбиви, безкористни и с 
много надежда за бъдещето – за по-добра и успешна 2022 година! 

 Каквато ни е нужна!
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„Арт Офис”, в партньорство с театралния департамент на НБУ и италианската кул-
турна асоциация „Фаториа Витадини” от Милано, Италия и Съюзът на глухите в Бълга-
рия имаха удоволствието да бъдат домакини на обучение за обучители, които искат да 
включат хора с увреждания в дейностите на различни културни организации и в проце-
са на създаване на артистични продукти.

В програмата бяха включени интересни презентации, и споделяне на полезни прак-
тики от участниците, както и артистична програма - представяне на спектакъла „Отвъд 
стената”, театрално представление за глухи и чуващи деца.

Но особен интерес имаше към индивидуалните срещи с водещите, където в свобо-
ден разговор и съвсем непринудено младите хора споделиха всичко за себе си – откро-
вено и съвсем лично.

 Ето две от интервютата, осъществени между трима млади глухи артисти, доказали 
себе си и като обучители и като лидери  при включването на глухи и хора с увреждания 
в културни и творчески дейности. 

На въпросите на Росица Караджова от България отговаряха Никита Лимар и Дани-
ел Бонджуани от Италия.

Никита Лимар 
-  Представете се на-

кратко моля (име с жест и 
година на раждане)?

-  Здравейте, казвам се 
Никита и съм роден глух. Аз 
съм на 26 години.

-  Къде сте роден и в кол-
ко държави сте живял до-
сега?

-  Роден съм в Украй-
на, учил съм там. След това 
продължих обучението си в 
Русия, а сега живея в Италия. 

-  Каква беше Вашата 
мотивация да кандидат-
ствате за проекта „Beyond 
Sign”?

- Проектът “Beyond Sign” 
е едногодишен проект, под-
ходящ за мен. В Италия обик-
новено няма възможност 
театърът за глухи артисти да 
работи в дългосрочен план – има първоначално сигурни проекти само за кратки пери-
оди. Така, че този проект ми позволи да гледам и обменям опит за развитие на нашето 
изкуство на глухите с други страни – Хърватия, Португалия, Шотландия, а сега и в Бълга-
рия. За мен е важно да разбера как работят театърът и изкуствата в Европа, но и да видя  
предизвикателствата за личната ми изява в това невероятно изкуство.

-  В Германия спечелихте „Deaf Slam”. Защо поезията е жизненоважна за вас?
- Немският жестов език ме научи, че писмените текстове могат да се превеждат ди-

ректно. Това беше напълно погрешно. Там срещнах приятел – Рафаел, който ми показа 
разликите в това, как изкуството на превода успява да използва изкуството на свобод-
ната поезия и да обогатява езика ни безкрай. За интензивната си дискусия и предста-
вяне на обогатения от поезията жестов език бях награден със специално отличие. Това 
показва колко важно е изкуството  за един език.

- Преподавахте първия си значим курс по изкуство в Тайван, Тайпе. Какъв опит 
придобихте там и какво може да пренесете и да приложите тук, в този проект 
сега?

-  В Tайван първият ми опит беше  организирането на преподавателски  курс. Там 
имаше професионални танцьори, които работеха върху едно представление. Продъл-
жителността на изпълнението беше един час и съдържаше две различни песни — една 
на китайски и една на тайвански. Получих и двете версии на английски език, за да рабо-
тя с тази група. Там първо проведохме работа за повишаване на осведомеността, относ-
но глухотата и културата и езика. Постижението ми беше, че успях да убедя танцьорите, 
че  не трябва да копират жестовете, а да ги изразяват в тяхната артистична интерпрета-
ция. Това беше успех, който ме докосна дълбоко.

-  Колко Ви е повлияло руското изкуство, предвид факта, че в момента живее-
те и работите в Италия?

- Руското изкуство е дълбоко вкоренено в мен, разбира се. Но докато бях в Италия, 
открих и предизвикателството, че няма истинско образование – независимо дали е ру-
ска, или италианска школа,  за развиване на артистично представяне. Въпреки, че това 
е важно. Има примери, когато много артисти играят нещо на сцената. Те обаче не се 
замислят предварително и не изявяват  правилата като съществена основа. Можете да 
задълбочите и да изразите своето по-нататъшно развитие, само ако имате стабилна 
основа.

- Какво е Вашето бъдещо желание в сферата на изкуствата?
-  Моята цел в бъдеще е да има много повече дългосрочни проекти в Европа за глухи 

артисти, за които бих искал да допринеса.
-  Какво друго бихте искал да кажете на глухите хора в България, които успеш-

но се занимават с изкуство?
- Бих искал да кажа на домакините от България, че очаквах с нетърпение поканата 

и им благодаря за възможността за споделянето и обмяната на опит. Надявам се скоро 
да има напредък в изкуството. Тези глухи артисти трябва непрекъснато да разширяват 
своите знания и умения чрез пътувания и обмен с Европа, като работят и посещават 
различни събития. Мотото  „Можеш да го направиш” помага да се стабилизира само-
личността на глухите и те да се гордеят със себе си.

Даниел Бонджоани 
- Завършил сте Техническия 

университет във Валенсия, Испа-
ния. Какво учихте там?

-  Учих в Испания благодарение 
на проекта „Еразъм”. По-точно, 
учих скулптура във Валенсия. Там те 
имат различен подход, когато става 
въпрос за преподаване на изкуство 
и аз приех напълно да отворя ума 
си. Избрах четири различни класа: 
скулптура, маслена живопис, рису-
ване със свободна ръка и графичен 
дизайн, свързани с 3D принтер. Тези 
пет месеца бяха пълни с опит и през 
тези месеци научих испански и ис-
пански жестов език.

- По-късно продължавате об-
разованието си в областта на 
скулптурата в Художествената 
академия в Торино (Италия). Как 
се е стигна до това  преориенти-
ране  във Вашите ценности?

- Защо избрах скулптурата? Вина-
ги съм рисувал, до гимназията. Ко-
гато дойде време да избера специ-
алност в академията за изящни 
изкуства, не бях сигурен по кой път 
да тръгна. Имах известни съмнения 
относно рисуването. Междувремен-
но почувствах, че рисуването има 
граници. Но когато разбрах за скулп-
турата като възможност за специа-
лизация, се спрях на нея. Имаше силно влияние върху мен и напълно ме увлече. Ако 
сравня живописта и рисуването, виждам граници: платното, където трябва да рисувате, 
има толкова граници, колкото и нормалната хартия за рисуване. Това не се случва със 
скулптурата – мога да обикалям около създаденото, да отворя ума си и да оставя очите 
ми да пътуват през него. Същото се случва с жестовите езици. Първият (живопис) има 
граници; вторият (чертеж) има граници. Третият (скулптура) ти дава свобода, отваря 
ума ти. Ето това ме заинтригува.

- Как стигнахте до визуалния жестов език (Visual Vernacular)?
- Преди година и половина, заради Ковид-19, една вечер бях вкъщи и гледах ви-

деоклипове в ютуб. В един момент попаднах на един от тях на име „Какво е VV?”. Бях 
любопитен и веднага се увлякох. Исках да разбера повече за тази тема. Потърсих и още, 
и след много други клипове за VV си казах: „Уау! Искам да направя VV!”. Седнах пред 
огледалото и започнах да импровизирам. Когато се почувствах готов, взех телефона 
си, за да започна да записвам. Когато видях това, което току-що записах, бях толкова 
разочарован! Лицето ми беше плоско и жестовете ми бяха в ограничено пространство. 
Опитах отново, този път, опитвайки се да използвам повече пространство и различни 
изрази. Подобрих се, но не достатъчно. Опитах отново. Засилих израженията на лицето 
си, движенията на тялото си и неутралното място. Подобрявах се отново и отново и 
продължавам  до сега. Приятелите и семейството ми казаха, че съм добър с изразите и 
имитациите, така, че това ми помогна в представянето ми на VV.

-  Имате ли планове за визуален жестов език в бъдеще или каква цел искате да 
постигнете още?

- Това е хубав въпрос. Изминаха години, откакто тренирам скейтборд. Как е възмож-
но скейтбордът да бъде свързан с изкуството? Философията ми през целия живот е „да 
нямам граници”. Изкуството няма граници, както и спортът и животът. Със скейтборд, 
по-точно Longboard, обичам да карам възможно най-бързо през планински пътища. 
Там нямам граници: мога да вървя все по-бързо и по-бързо. Също така са важни тех-
никата, координацията и балансът. Те определят скейтборда. Знам, че нямам граници 
там, така че мога да мисля по същия начин. Мога да разширя тази идея до зрение, кон-
цепции и различни гледни точки. Скейтбордът и изкуството са погълнати от живота ми. 
Това означава БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

- Според Вас спортът, изкуството, пътуванията и обучението изграждат 
като  цяло  реалният начин на живот за всеки от нас?

- Докато времето минаваше, натрупах опит. Станах по-зрял чрез пътувания, учене, 
изкуство и спорт. Но аз не искам да пазя това наследство за себе си. Не. Прехвърлям го 
на вас — глухи, чуващи, черни или бели хора, няма значение. Всички сме една общност, 
едно голямо семейство. Наистина се надявам, че в близко бъдеще всички ще успеем да 
изградим нещо заедно. Благодарение на моя опит и знания мога да помагам на хората 
и да им давам усмивка. По този начин, може би, те ще могат да направят нещо друго за 
някой друг. Първата ми стъпка дава възможност на някой друг да направи втора стъпка 
и т. н.

- Това е наистина страхотно послание. А какво друго бихте искали да кажете 
на българските артисти, които се занимават с различни изкуства?

-  Искам да споделя едно изречение: „Никога не спирай”. Всеки, който иска да по-
стигне успех - може. Важното е да направи първата крачка. Ако мога аз, можеш и ти!
Надявам се някой ден да се срещнем отново и да обсъждаме чрез VV -  поезия, пърфор-
манси, изкуство... Нямам търпение! Благодаря за всичко. Чао, чао! 

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ИЗКУСТВОТО Е СВОБОДА!
„ALL IN“ - включващо обучение за глухи артисти и професионалисти с увреждания - 2021 г.
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В РО – Плевен

За децата ни с любов

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ ОТ СОЦИАЛНО 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ С 
УВРЕДЕН СЛУХ”

За поредна година Пловдив посрещна артисти 
от световноизвестния „Театър на сенките „Кара-
гьоз” от Турция, който гостува с три спектакъла 
за ученици от три пловдивски училища. Театъ-
рът е обявен за „Живо културно наследство” от 
ЮНЕСКО.

Дните на 15 и 16 октомври се превърнаха в 
театрални празници за възпитаниците на СУУУС 
„Проф. д-р Стоян Белинов”, ОбУ „Йордан Йовков” и 
пловдивското музикално училище. 

Събитията се реализираха по проекта „Театър 
на сенките в Пловдив” на сдружение „АртеВизия” и 
дирекция „Култура, археология и туризъм” на общи-
на Пловдив. Те са подкрепени и от генералното кон-
сулство на Република Турция в Пловдив, Асоциацията 
на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), сдру-
жение „Българско-турски литературен клуб” и др.

Не е никак случайно, че организаторите избраха да 
поканят артисти точно от този нетрадиционен, но мно-
го ефектен театър. Той е с над 500-годишна история. Ро-
ден под газова лампа и парче камилска кожа в Египет 
и Индонезия, стига до Балканския полуостров. Актьор-
ите имат световен опит да разказват истории без думи, 
представени с цветно въображение чрез игра на сен-
ки. За тях няма граници между държавите, защото са 
разбирани еднакво добре от  публиката в различните 
страни. В Пловдив те преодоляха езиковите бариери, 
контактувайки с деца от различни общности. В учили-
щето за деца с увреден слух доказаха, че изкуството, 
родено в тишина, може да даде равни възможности за 
творческа изява на чуващи и нечуващи. 

След театралните постановки ученици и актьори 
смениха местата си и  импровизираха чрез рисунки, 
макети и колажи, които показаха на 21 октомври в 
аранжираната ученическа изложба. Разбира се, всич-
ки спектакли и уъркшопове бяха проведени при строго 
спазване на въведените противоепидемични мерки.

А на 13 ноември 2021 г. в центъра за подкрепа на 
АРДУС в Пловдив скъпи гости бяха Елвира и Виолета 
от сдружение „АртеВизия”, които пренесоха всички 
във вълшебния свят на „Театъра на сенките” с интри-
гуващата си презентация и един чудесен филм. При-
състващите на събитието бяха очаровани и попиваха 
с интерес увлекателната история на вековната тради-
ция на прочутия театър и с радост приветстваха идея-
та, предложена от гостите – да организират догодина 
среща с артисти от театъра които да изпълнят спекта-
къл в центъра.

Програмата продължи с арт работилница, в която 
децата, с помощта на Елвира и Виолета, направиха 
своите първи „кукли” по подобие на тези от „Театър 
на сенките”. Всички много се забавляваха и оживено 
изразяваха желанието си да демонстрират готовите си 
кукли на специално направената от  гостите „сцена”, 
приличаща на сцената на театъра. АРДУС в Пловдив 
изкяза  сърдечна благодарност към Елвира и Виолета 
от „АртеВизия” за удоволствието от срещата ни с тях, 
за прекрасните преживявания и чудесните подаръци, 
които поднесоха на арт ателието на АРДУС в Пловдив.

Публикацията подготви Петра Ганчева от 
страниците на „АртеВизия” и АРДУС

Назад във времето останаха разкритите от ръ-
ководството на СГБ кабинети за рехабилитация на 
слуха и говора за деца от 0 до три години. Такъв 
кабинет беше разкрит и към районната организа-
ция на глухите в град Плевен. През много перипе-
тии премина кабинетът, който работеше с много  
деца с увреден слух. Много от ях успяха да се об-
разоват, и реализират професионално, да постиг-
нат мечтите си.

В някои  градове  кабинетите прекратиха своя-
та дейност, но, за щастие, този в Плевен продължи 
да работи. Има много институции, които работят 
с деца, но такива, които да поемат и подкрепят 
най-малките – няма такива, поне така е в Плевен. 
От септември 2019 година центърът  премести 
своята дейност в клуба на РО-Плевен и продъл-
жи работата си в сътрудничество с клиниката по 
ушни, носни и гърлени болести чрез д-р Мирчева, 
д-р Цветкова  и др.  В момента в кабинета се реха-
билитират 7 деца от 0 до 4 години, като част от тях 
са с кохлеарни импланти.

Приятно е да гледаш  груповата работа с тях. 
Приемат обучението  с лекота като игра. За ко-
ледните празници е подготвен открит урок, на 
който ще дойде и дядо Коледа с играчки, а те ще 
му покажат какво са научили. Този открит урок ще 
се превърне като малко коледно тържество пред 
родителите и членовете на РС, както и пред близ-
ките им.

Всичко това се дължи на тяхната рехабилита-
торка Валя Василева, която с усмивка, с  голяма 
любов  и желание работи с тях.

На всички пожелаваме весели идващи колед-
ни празници!

Димитрина Каракирова, 
координатор на РО-Плевен

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ОБМЕН 
БЕШЕ ОСЪЩЕСТВЕН В БЪЛГАРИЯ

В периода 12-20 септем-
ври, Асоциацията на роди-
телите на деца с увреден 
слух (АРДУС) отново бе до-
макин на международен 
младежки обмен по проект

„Младежки обмен 
2020-2-BG01-KA105-079477 
- „Нови възможности за пре-
венция от социално изключ-
ване на младежи с увреден 
слух”, по програма „ЕРА-
ЗЪМ+”, в гр. Синеморец, Бъл-
гария.

Младежи с увреден слух 
от Полша, Литва и България 
прекараха незабравими дни 
в китното морско селце Си-

неморец, за да обсъдят теми, 
сред които бяха човешките 
права, превенцията от соци-
ално изключване и социал-
ният диалог, като основа на 
ценностите на европейското 
самосъзнание.

По време на обмена, се 
коментираха и прилагането 
на европейските и местни 
политики за хората с увреж-
дания в държавите-партньо-
ри на проекта, споделяха се 
добри практики, обсъждаше 
се ролята и значението на об-
разованието, повишаването 
на компетенциите, ролята на 
застъпничеството и овластя-
ването на младежите с увре-
ден слух.

Уъркшопове, игри и пре-
зентации бяха примесени с 
обиколка на антични места 
из района – Ахтопол, Царево, 
Созопол. А мистичната Стран-
джа младежите опознаха с  
лодки по река Велека.

Мария Кръстева, 
председател на АРДУС

ПРАЗНИЦИ В ПЛОВДИВ

ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ,  АРТ АТЕЛИЕ И МНОГО 
РАДОСТНИ МОМЕНТИ ЗА ДЕЦАТА В ГРАДА ПОД ТЕПЕТАТА



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА6 30 ноември 2021АКТУАЛНО
ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗЕК, ЗА НЕГОВАТА КУЛТУРА И РАЗВИТИЕ

Има много неща около жестовия 
език в България, които тънат в мъгла 
или пълен мрак, поради липсата на сис-
темни изследователски наблюдения, 
изследвания и опити за тълкувания 
и обяснения. У нас в сферата на жес-
товия език най-често се подхожда от 
чужди научни проучвания, няма наши 
такива. Не са изследвани силите на 
въздействие, които оказва жестови-
ят език върху глухия индивид във всич-
ките негови посоки, като се започне 
от най-ранна възраст на личността 
и се стигне до нейната зрелост. Това 
създава предпоставки за пагубно въз-
действие върху интелектуалното из-
граждане на глухия човек и поражда-
нето на множество „истини“ за зна-
чението, важността и употребата на 
жестовия език. 

Но само жестовият език ли е вино-
вен за това?

Ако разглеждаме проблема сам по 
себе си, изолирано от окръжаващите го 
компоненти, то е възможно да отговорим 
положително на този въпрос, но истината 
е, че жестовият език е само един от ъглите 
на задачата. 

Преди всичко интелектуалното из-
граждане на личността е сложен и дълъг 
процес, свързан с целенасочено обучение 
и възпитание на стабилни образователни 
умения и компетенции, както по общо-
образователните дисциплини, така и в 
по-тясно специализираните. При глухия 
човек това е свързано и с паралелното 
усвояване на жестовия език, като посте-
пенно жестовата лексика следва да се 
усложнява, успоредно с урочната лекси-
ка и навлизането в специалните сфери на 
научните области, където специфичният 
език е основен. 

Както знаем, българският жестов език 
е беден на жестове, отговарящи на спе-
циализираната научна терминология, 
което подсилва въздействието на незна-
нието и от там на неукостта. Личностното 
развитие на глухия човек често остава под 
средно ниво. Губи се концентрацията и 
желанието за продължаващо развитие, а 
от там идва моментът и на пропиляване 
на интелигентността на индивида, поради 
обективни причини.

Най-благодатната почва за посаждане 
на знания е именно подрастващият инди-
вид. Времето, когато у детето се създават 
предпоставки за влечение към сферите 
на живота и изследване на собствени-
те възможности. Ако на едно дете му 
бъде отказан този достъп, то след време 
то израства като повърхностен индивид, 
нежелаещ да се образова качествено, но 
желаещ да има качествен и обезпечен ма-
териално живот. За глухото дете усвоява-
нето на знанията е в пъти по-трудно, от-
колкото за неговите чуващи връстници. 
Основната причина е, че чуващото дете 
усвоява говора преди писмото, като това 
се случва на базата на чуването, зрението, 
повторението и възпроизвеждане на чуто-
то. За глухото дете този етап е недостъпен 
и невъзможен за усвояване. То разчита 
преди всичко на зрението си, което играе 
роля на очи и „уши”, като „уши” е във вид 
на зрителен образ, идващ от ръцете на 
мама и татко, показващи жестове. С на-
слагването на образи от картинки и жесто-
ве, детето изгражда първите си смислови 
понятия за нещата от живота. То не може 
да ги назовава – татко, мама, баба и т. н., 
но запомня, че може да ги назове с опре-
делен жест. Натрупването на тези връзки 
създава неговата първична комуникатив-
на основа – жестове от битовата сфера, 
най-често употребяваната в семейството. 
Оттук нататък тя следва да бъде разширя-
вана и усложнявана съобразно възрастта. 
Тук е моментът на включване на говор-
ните специалисти, които да изградят во-
калните основи, на които детето да стъ-

пи и да се развива в следващите етапи,
както и да се зададат следващите жесто-
ви нива на знание. Тези специалисти за-
дължително трябва да владеят жестовия 
език и добре да са запознати с детската 
жестова лексика, която на този стадий е 
причудлива и неточна, както и да имат 
много добра артикулация, търпение и 
спокоен вид.

Получили своето първоначално обра-
зователно ниво и положили основата на 
комуникативния и обучителен модел, де-
цата следва да продължат в изграждането 
на следващите нива в училище. 

Тук участващите специалисти разши-
ряват своя кръг, но следва да работят 
като един екип, поднасящ информация-
та почти еднакво. Какво се има предвид? 

Попадайки в училище, децата се из-
правят пред ново предизвикателство: да 
се запознаят с тънкостите на езика – гово-
рим, писмен и жестов, и да усвоят семан-
тичните стойности на лексемите, както и 
тяхната пряка и преносна употреба (тук 
не се има предвид часовете по български 
език, а изобщо усложняването на инфор-
мативния поток и свързаната с това реч). 
Информацията, която ще получат, е раз-
ностранна и сложна и следва да бъде зау-
чавана чрез множество повторения. Тези 
повторения се постигат на базата на рази-
граване на различни ситуации от урочна-
та среда на различните предмети. Това е 
и пътят да се покаже стойността на една 
лексема – жестово и словесно – и нейните 
преносни употреби. Следвайки тази схе-
ма на придобиване на знания за езика – 

говорим, писмен и жестов – децата имат 
възможността да трупат познания и да 
градят опитност в използването му сво-
бодно. Отново трябва да се подчертае за-
дължителното владеене на жестовия език 
от специалистите, в най-висша форма на 
науката „Жестов език”, неговите нюанси и 
специфики.

Липсват ли тези стъпки на развитие, се 
посяват предпоставки за незнание, което 
оказва пагубно въздействие и обрича де-
цата на неграмотност. Специалистите от 
всички сфери е нужно да работят в екип, 
като взаимно се допълват и подкрепят. 
Така личността на подрастващия среща 
съдействие отвсякъде и, което е по-важно, 
подкрепата е системна и целенасочена, 
взаимно допълваща се от всеки ъгъл и 
обективна. Освен това повторяемостта от 
всеки ъгъл на еднаква информация дава 
възможност за пълноценното ѝ усвояване 
и оставането ѝ в дългосрочната памет на 
детето.

Много често в училище постъпват деца 
с различен стадий на първична комуника-
тивна основа, причините за което могат да 
бъдат обективни или субективни.

 Не трябва да пропускаме и факта, че 
семейната среда е с най-голяма важност. 
Огромна е разликата ако едно дете идва 
от глуха или чуваща семейна среда. Пър-
вото ще има по-голям жестов запас, при 
второто вероятността за стимулиране на 
говорния апарат е по-възможна, а жесто-
вата лексика може да варира от локално 
семейна до пълната й липса. Това допъл-
нително усложнява процеса на обучение 
и се налага приравняване на текущите 
знания у децата.

Необходимо е системно следене на 
степента на усвояване на езиковия по-
ток от училищния учителски колектив 
и неговото насочване за възприемане 
чрез формални и неформални образова-
телни методи.

 Това е колективна и екипна работа, 
която е целенасочена в изграждането 
на интелектуална култура у подра-
стващите. Това е и пътят за разши-
ряване на знанията у глухото дете за 
езика и света около него, възприемане-
то на понятията и тяхната употреба 
в живота.

 ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОСОКИ
ТИЛКА КАЙРЯКОВА

Остава по-малко от месец, до на-
стъпването на светлия празник – Коле-
да. И дори наложените ограничителни 
мерки, наложени заради пандемията, 
не могат да попречат на все по-завла-
дяващото радостно предчувствие за 
предстоящите празници, в които, съ-
брани на масата до елхата, с нетър-
пение чакаме да си отворим красиво 
опакованите от близките ни подаръ-
ци... Естествено, за децата са специ-
ални – оставени там от любимия дядо 
Коледа... 

По някакъв магичен начин и мен 
ме обзе този празничен дух, особено 
след като попаднах, уж случайно, на 
една прекрасна страничка във фей-
сбук, в която не можех да се нагледам 
на невероятните и уникални творби, 
изработени от... хора като мен и вас, 
скъпи читатели! Да, точно сте проче-
ли – тези хора са с различни уврежда-
ния, сред тях има и родители на деца 
с увреждания, включително и на деца 
с кохлеарни импланти и увреден слух. 

В тази група - „Поръчай от Хората 
със специални потребности - И ние 
можем да творим”, създадена на 
10 септември 2021 г. с огромна доза 
вдъхновение, администраторите при-
ветстват с „Добре дошли!” всеки ново-
дошъл. Групата, както се казва в пред-
ставянето й, „има за цел да стимулира 
и даде работа на хората със специални 
потребности и техните семейства и да 
подпомогне тяхното развитие към по 
пълноценен и независим начин на жи-
вот. Самите ние, създателите на тази 
група, сме родители на дете с рядко 
генетично заболяване и вярваме, че 
тялото на човека е като дрехата, която 
носим. И ако дрехата е скъсана, това не 
определя цената ни. Затова и увреж-
дането не трябва да спира човек да 

се развива. Подаваме ръка и даваме 
възможност на всички, които искат да 
покажат таланта и възможностите си.
В тази група всички сме равни, въпре-
ки трудния ни живот и съдбата, която 
на някои е дала още по-голямо изпи-
тание! Ето, че се справяме и всеки си 
има свои почитатели, които да ценят и 
искат да се сдобият с нещичко от него. 
Вярваме, че човек нищо не може да 
постигне сам, затова се надяваме ЗА-
ЕДНО да направим тази група полезна 
и вдъхновяваща. Благодарим на всич-
ки, които идват и се присъединяват 
към нас и на ценителите, които купуват 
от нас, карайки ни да се чувстваме пъл-
ноценни, а не затворници в домовете 
си! Бъдете здрави и се пазете! Мони, 
Ками, Краси и Боби.”

За по-малко от 2 месеца групата се 
разраства бързо и инициаторите й са 
щастливи, че са създали една чудесна 
и полезна група, където всички могат 

да намерят своите нещица за всеки по-
вод. В нея има най-различни творци и 
ще спомена само няколко от тях, които 
предизвикаха удивлението и възхитата 
ми от това, което са сътворили... 

Като уникалните КАРТИНИ, РИСУ-
ВАНИ С КАФЕ! Тази уникална техно-
логия съществува от векове, но много 
малко хора в света я прилагат. Самоу-
кият талант е дама, която след опера-
ции на гръбнака се налага да напусне 
работа и сега твори у дома. От няколко 
месеца е завладяна от кафето - грану-
лирано кафе, инстантно кафе, турско 
кафе, еспресо… Използва над 15 раз-
лични видове. Смесва кафето с вода до 
получаването на консистенция, гъста 
като боя и рисува. Рисува една картина 
в продължение на много дни, защото 
се изисква технологично време за съх-
нене и... много търпение. Картините 
сякаш са живи. Те дишат!!! „Когато се 
затваря една врата, се отварят друга” 
– в тези думи вярва талантливата ху-
дожничка.

„Здравейте от нас - Ками и Неди-
слав!” - се казва в едно друго съоб-
щение в групата. - „Аз съм Камелия, 
имам дете на 17 г. с аутизъм, което не 
говори. Провеждали сме девет години 
терапии в нашия град Добрич, но сме 
ходили напразно... Това са девет изгу-
бени години от живота на детето ми, 
които много трудно се наваксват, за 
моите да не говоря! От 2016 г. ходим 
във Варна на терапии, където синът ми 
проговори благодарение на труда на 
специалисти, на които съм безкрайно 
благодарна, защото без тях нямаше да 
сме това което сме. Борбата ни е много 
трудна, защото аз отглеждам детето си 
сама А наскоро загубих моята майка, 
която ми беше, освен опора и помощ, 
когато се налагаше в нашето ежедне-
вие, което е много натоварено, защото 
постоянно пътуваме. Приготвям всич-
ки уроци сама, които търся от различ-
ни сайтове и превеждам ламинирам, 
в това, естествено, ми помага моят син 
който за тия години, през които ходим 
във Варна, има голямо подобрение. 
Той готви, рисува перфектно, осъзнат 
е, дори понякога ме подсеща за някои 
неща. Представям ви нашите календа-
ри, които са с ръчно рисувани от нас 
картини. Днес доста се потрудихме  и 
спретнахме тези красоти за вас, защото 
вече сме на коледна вълна. Нека вне-
сем във вашия дом частичка от нашето 
коледно настроение и всеки си хареса 
нещичко, за да си сложи в своя дом от 

нас с нашата положителна енергия. 
Светли и благословени празници! Бъ-
дете здрави и добри!” 

Ще завърша с представянето на не-
вероятни творби, за които дори няма 
да се сетите от какво са направени: из-
делия плетени от... вестници. Дамата, 
която ги изработва е на лъчетерапия в 
болница – до Коледа. Там плете пръч-
ки, прави цветя от коноп... И в дните 
на домашен отпуск, в събота и неделя, 
довършва творбите си. За нея това, ос-
вен начин да работи, е и арт терапия...! 

Скъпи приятели-читатели, Коледа 
е най-чаканият празник за милиони 
хора по света. Да, дори в такава труд-
на година като тази, празникът ще го 
има и отново ще ни донесе домашен 
уют с най-близките и с подаръците, 
които сме купили за тях... 

Познавам от години поне десет 
глухи хора, които са истински творци, 
доказали се през годините и известни 
не само у нас, но и в чужбина. И ще се 
радвам, ако видя представени и изло-
жени техни произведения в тази стра-
ничка. Защото изкуството е вечно...

Петра Ганчева

Идва времето за подаръци
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IN MEMORIAM

Хермон и Херода Берхане са 
еднояйчни сестри-близначки, 
родени в  Еритрея. През целия 
им съзнателен живот и до днес, 
техен идеал и модел за подра-
жание е Хабен Гирма – първата 
сляпо-глуха жена, завършила  
юридическия факултет в Харвард 
през 2013 г. „Тя е живо доказа-
телство, че ако си достатъчно 
решителен и ако се стараеш дос-
татъчно, ще успееш” - казва Хер-
мон. „Когато се оплакваме или 
мислим за извинение защо не 
можем да направим, или постиг-
нем нещо, ние винаги мислим за 
Хабен, защото нейната история 
ни дава вдъхновението, с което 
трябва да преодоляваме.” - казва 
Херолда.

 Хермон и Херода от блога 
за модни срещи и пътувания 
„Being Her”, не са много различ-
ни в живота си от Гирма. 

Семействто им, заедно с ро-
дителите и брат им, напускат 
разкъсаната от война Еритрея, 
когато са били съвсем малки. Ро-
дителите се преместват в Англия, 
за да могат да дадат на децата си 
освен по-спокоен живот и по-до-
бро образование. 

 Но спомените им от родна-
та им страна остават завинаги 
по детски „прекрасни”. „Имахме 
щастливо детство като повечето 

деца. Всичко беше перфектно”, 
спомня си Хирода. „Преди да 
станем глухи, вече бяхме запом-
нили звуците на църковните кам-
бани, кудкудякането на кокошки-
те, разговорите на възрастните... 
Но, за съжаление, си спомняме и 
звуците от гражданската война - 
изстрелите и експлозиите, които 
бяха толкова силни, че понякога 
имахме чувството, че се случва в 
съседната стая. Няколко пъти се 
налагаше да се крием в банята, 
за да се предпазим и това беше 
ужасяващо.”

На седем години близначки-
те мистериозно оглушават едно-
временно (брат им също е глух). 
Но те никога не позволяват на 
увреждането им да ограничава 
амбициите им.

„Това е проблем от толкова 
дълго време. Не само в модната 
индустрия, където работим сега,  
но и в рамките на работната кул-
тура в офиси, социални медий-
ни платформи и други” - казва 
Хермон. „Времената, в които 
сме се чувствали ог раничени са, 
когато сме решавалили да пре-
местим границите си, защото 
да бъдеш черен и глух е двойна 
борба. Трябваше да работим 10 
пъти повече от повечето хора. 
Обществото винаги ще се опитва 
да ни отблъсне, а ние трябва да 

им покажем, че няма да изчез-
нем. Да бъдем чернокожи глухи 
и жени не е проблем за нас – 
проблемът е възприятието.”

Този тип решителност за 
първи път се проявява, когато се 
примиряват  с това, че са глухи, 
след като са имали възможност 
да чуват толкова дълго. „Отне 
ни известно време, за да прие-
мем, че не сме били глухи като 
деца. Не знаехме дали идваме 
или отиваме след няколко теста 
за слуха на различни места и в 
различни страни. Чувствахме се 
претоварени и разтревожени”, 
признават близначките, които 
сега са на 37 години. „Спомняме 
си какво беше да можеш да чу-
ваш и беше трудно да приемем, 
че това ще бъде нашият живот 
оттук нататък. След като го при-
ехме, се научихме да приемаме 
себе си. Това беше денят, в кой-
то се научихме да се радваме 
на пътуването и да празнуваме 
новия път, който ни се отвори: 
следване на глухите и чуващи-
те светове с британския жестов 
език.”

 Двете постъпват в интернат 
за глухи деца, където започнат 
да се чустват като „част от семей-
ство, в което можехме да общу-
ваме лесно”. С повече трудности 
се сблъскват, когато се записват 

в лондонския колеж по мода. 
„Въпреки че имахме бележници 
и преводачи, имаше много бари-
ери”, обяснява Хермон. „Чувства-
хме, че хората често ни гледат 
отвисоко, защото не осъзнават 
какво означава глухота и това 
разрушаваше увереността ни. По 
същия начин беше и  когато кан-
дидатстваме за работа в модната 
индустрия - глухотата беше дис-
криминиращ фактор.”

Но те взимат нещата в свои 
ръце, след като като стартират 
своя блог „Being Her” през 2016 
г. „Бяхме разочаровани от липса-
та на достъпност до модната ин-
дустрия и чувствахме, че глухота-
та размива мечтите ни. Искахме 
да настояваме за равенство и да 
насърчаваме хората да открият 
собствената си индивидуалност.” 

Докато показват, че да си глух 
е „предимство”, двете  търсят и 
искат да покажат повече разно-
образие в модното простран-
ство.   „Разнообразието не е тен-
денция. Както „Savage X Fenty”
(марката за бельо на Риана) е 
перфектен пример за включване 
в модната индустрия. Тя ни обър-
на представите и вниманието. 
Достъпността е ключова” -  казва 
Херода.  Всички ние се чувстваме 
някак невидими. Но бариерите 

за включване в обществото на 
глухите и хората с увреден слух 
могат да бъдат забравени или иг-
норирани. Ние видяхме, че няма 
достатъчно представителство 
в модната индустря на глухите 
хора. И че бариерите трябва да 
бъдат по-отворени.”

Това става през  2020 г., кога-
то те започват да  използват своя 
блог и платформа за социални 
медии (с вече над 75 000 после-
дователи), за да създадат повече 
информираност.

 „Голяма част от нашата рабо-
та е да общуваме с хората и да 
се опитваме да променим нега-
тивните стереотипи и нагласи по 
отношение на глухотата” - казва 
Хермон. „Показването на нашата 
смелост и нападателен живот е 
важно, за да покажем на члено-
вете на общността на глухите, че 
можете да постигнем  всичко.”

И двете сестри признават, че 
има още дълъг път пред тях, но 
намират вдъхновение от обще-
ството, което вече ги взема съв-
сем сериозно. „Трябваше да съз-
дадем собствена компания, за да 
покажем на света какво можем. 
Да си глух може да е трудно, но 
да си уплашен е истинска бари-
ера.”

Превод Росица Караджова

Хермон и Херода Берхане – две успели сестри, 
които достойно представят общността на глухите

Последно „Сбогом!”, бате Минчо!
Казват, че на четиридесетия ден се прощаваме с душата на покой-

ника. И, че след тези 40 дни душата сама си прави оценка за изминалия 
живот и безкомпромисно отчита своите приноси и своите грехове. Ду-
шата на Минчо Котев напусна земния свят преди малко повече от 40 дни 
и нека да е светъл пътят й... 

В началото на 70-е години на миналия век, когато станах член на софий-
ската районна организация на глухите, първият човек, с който се запознах 
тогава, беше Минчо Котев. Нямаше как да знам, че неговият баща – Тодор 
Котев, е бил един от учредителите на Дружеството на глухонемите в Бълга-
рия,  избран през 1942 г. за негов председател и то в най-тежкия период от 
българската история – по  време на Втората световна война, когато София е 
бомбардирана и заема този пост до декември 1944 г. Успоредно с това е бил 
и съосновател на спортния клуб „Урбих”, като дълги години е в състава на  ръ-
ководството на клуба. И вероятно именно това е повлияло на сина му да стане 
един от съпричастните и дейни активисти на станалия вече Съюз на глухите в 
България след 60-е години на миналия век.

Тези факти ги научих години по-късно, когато работех над текстовете на 
книгата-история на СГБ. Някъде тогава, малко преди майка ми да си отиде от 
този свят, случайно разбрах от нея, че с Минчо сме били втори братовчеди по 

линия на баща й... 
В интерес на истината – през всичките години, през които бяхме колеги, 

без дори да знам за далечната ни роднинска връзка, го уважавах безкрайно 
– защото винаги казваше точните думи на точното място и в точното време. 
Наричах го „будната съвест на Васил Панев”...

Още помня как, благодарение на него, на пресконференцията, посветена 
на 75-годишнината на СГБ, именно от Котев, в качеството му на главен ко-
ординатор на СГБ, журналистите получиха пълна и подробна информация за 
дейността на съюза, проблемите на глухите хора, живота и работата им...

И, може би, защото беше безкомпромисен, виждаше къде се допускат 
грешки, не беше обичан кой знае колко. Но пък беше незаменим като органи-
зационен секретар на районната организация на глухите в София, а впослед-
ствие и като координатор на организационната дейност. Беше винаги там, 
където ставаше напечено и правеше-струваше, но успяваше да нормализира 
обстановката. Именно той беше човекът, който поддържаше връзка с бюрото 
по труда и благодарение на неговото съдействие двама от сегашните служи-
тели на ЦУ на СГБ и до днес продължават своята работа там...

Минчо Котев ще си остане един от ценните и стойностни хора, работили 
някога в системата на СГБ. С много безценни свои хора се сбогува в последни-
те години Съюзът на глухите в България – и един от тях е той – Минчо Котев... 

Последно „Сбогом!”, бате Минчо!
Петра Ганчева
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Отговор от бр. 19/2021

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

Водоравно: 2. Столицата на Гърция. 7.Операционна система. 9. Името на перуанска 
оперна певица. 10. Инициалите на имената на българска артистка и певица. 11. Анато-
мичен орган на дишането и обонянието. 12. Телефонен повик. 13. Прозвище на гене-
рал Скобелев. 14. Конусовидно приспособление за запушване на отвори, запушалка. 
16. Едър бозайник от разрез чифтокопитни с дълга кафява козина. 17. Римски импера-
тор (между 54 и 68 г.) 19. Вид водка. 20. Музикална нота. 22. Третият син на Адам и Ева. 
23. Граматическо понятие. 24. Името на американски актьор от кубински произход. 25. 
Едра граблива птица.
Отвесно: 1. Италиански моден дизайнер. 3. Песен на Лили Иванова. 4. Монархия, уп-
равлявана от император (мн.ч). 5. Граматическо понятие. 6. Едро влечуго. 8. Плодова 
течност. 10. Името на български поет и кинорежисьор. 14. Английски футболен отбор. 
15. Град в Португалия. 17. Абревиатура на научна фантастика. 18. Абревиатура на наро-
ден театър. 21. Вид руски самолети. 23. Отрицание.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

НАЙ-ВКУСНА И ВПЕЧАТЛЯВАЩА РЕЦЕПТА

На 6 декември православната 
църква почита паметта на Св. Ни-
колай Мирликийски-чудотворец. 
Празникът е наричан от народа 
Никулден. Свети Николай е един 
от най-почитаните християнски 
светци, покровител на моряците 
и рибарите, на морските специа-
листи (капитани, инженери, до-
кери, боцмани и др.), но е и праз-
ник и на банките и банкерите.

На Никулден задължително се 
яде риба. Рибата заема централ-
но място, заради преданието, 
че чудотворецът свети Николай 
е използвал риба - шаран, за да 
запуши дупката в потъващ кораб 
и по този начин с чудо е спасил 
моряците. Затова на празнична-
та трапеза се подреждат ястия от 
прясна риба, като курбан за здра-
ве и благополучие на къщата.

Но има и друго поверие.  
Традиция е да се сложат най-го-
лемите люспи от шарана или от 
друга риба в портфейла на стопа-
нина на дома – за да носят пари 
през цялата година. Това сигурно 
е и защото Никулден се счита и за 
празник на банкерите.

В България празникът се отбе-
лязва  като имен ден на хората, 
чиито имена са производни или 
близки до името Николай – Нико-
ла,  Николина, Нейчо,  Николета, 
Нина, и др. 

На празника, за да уважат 
именника, в дома му идват близ-
ки, приятели и познати, които не 
е задължително да са били пока-
нени предварително.

Вижте как могат да се по-
срещнат гостите.

Никулден – чудотворният ден 
Никулден е един от най-любимите ни християнски праз-

ници. А празнуването му е наистина отличително от всички 
други през годината, защото на трапезата винаги по тра-
диция има риба! Прясна, не прясна, консервирана, или сушена. 
Ама риба.

Необходими продукти: го-
лям шаран (поне 2 кг.,  за цялото 
семейство).

За плънката: 1-2 стръка 
праз, 1 домат, 100 гр. гъби, 15-
20 маслини без костилка, 100 гр. 
стафиди, сол,  лют червен пипер 
и девесил.

За тестото: 800 гр. браш-
но, ½ кофичка кисело мляко, 100 
гр. свинска мас, 100 гр. орехи, 
сол и сладък червен попер.

Приготовление: два часа 
преди да се сготви, шаранът се 
изчиства и осолява.

1. В тиган се задушават по-

следователно, за по 1-2 минути, 
ситно нарязаният праз, настър-
ганият домат, нарязаните на 
ивички гъби, маслините и ста-
фидите. Подправя се на вкус с 

червения пипер, сол и девесил. 
С плънката се пълни коремчето 
на шарана и се зашива.

2.  Брашното се забърква с 
киселото мляко, подправено с 
чаена  лъжичка сладък червен 
пипер, девесил и сол. Прибавят 
се  и счуканите на ситно орехи 
и  разтопената мас. Меси се до 
готовност на тестото.

3. С точилка се разточва кора, 
която да обгърне шарана. Деко-
рират се с тесто главата, опашка-
та и перките. Пече се в загрята 
фурна на 180 градуса около час.

Здравко Найденов

Никулденски шаран в тесто

ПЕЧЕНА СКУМРИЯ

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Запържва се лукът, прибавя се нарязан 

на малки кубчета морков и малко доматен 
сок, овкусява се. Когато се сгъсти, се сваля от 
котлона. Прибавят се счуканите орехи. Изми-
тият шаран се пълни с плънката и се затваря 
с клечки за зъби. Поставя се в намаслена та-
вичка, прибавя се виното и се пече в умерена 
фурна.

Рецепти на Вера Василева

Необходими продукти:
2 броя скумрии, 2 суп. лъжи-

ци кетчуп, 2-3 суп. лъжици ма-
йонеза, 2 глави лук, сок от поло-

вин лимон, смлян черен пипер, 
сол на вкус.

Начин на приготвяне: риба-
та се измива хубаво и се нарязва 

на по-дебели парчета, около 3-4 
см.   Обелва се лукът и се реже 
се полумесеци. Нарязаната риба 
се поставя в купа, добавят се 
кетчупът, майонезата, лукът и 
всичко се залива с лимоновия 
сок. Добавят се солта и черният 
пипер, и хубаво се разбърква. 
Оставя се 30 минути на студено.

Взима се плик за печене и 
подреждаме в него парчетата 
риба. Пликът трябва след това 
хубаво да се завърже и така се 
пече във фурната на 180 градуса 
за 40 минути.

10 минути преди да се из-
вади рибата, пликът се маха, за 
да може рибата да се зачерви. 
Поднасяме със зеле или карто-
фена салата.

ПЪЛНЕН ШАРАН
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
• 1 бр. шаран; • 2-3 глави лук; • 1 ч.ч. орехи
• 1 бр. морков; • целина; • доматен сок; 
• мазнина за пържене; • сол; • 1/2 ч.ч. бяло 
вино

Пържена риба с червено вино
Продукти: 4 порции риба, 4 

лъжици олио, 6 лъжици кетчуп, 
100 гр. червено вино, лимонов 
сок, 2 скилидки чесън, черен пи-
пер, сол, маслини.

Приготвяне: посоляваме 
порциите риба и ги изпърж-
ваме от двете страни в олио. 
Изваждаме и ги оставяме на 
топло място. В останалото олио 
прибавяме кетчупа, виното, ли-
моновия сок, счукания чесън, 
червения пипер и възваряваме. 
Подреждаме рибата в затопле-

на чиния, заливаме със соса и 
украсяваме с маслини. Подна-
сяме с варени картофи, или с 
бял хляб.

Анита Николаева, 
Павликени


