
ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Б Р О Й  8  � 1 3 6 4 �  •  2 9  А П Р И Л  2 0 2 2  г .  • И З Д А Н И Е  Н А  С Ъ Ю З А  Н А  Г Л У Х И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я •  I S S N  2 0

IN MEMORIAM

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НАПЖЕБ – 12.03.2022 Г.

Кръгла маса в Народното събрание 
по инициатива на НПОХУ

На 19 април т. г. в зала 1 на 
сградата на Народното събра-
ние се състоя кръгла маса на 
тема „Тенденции, проблеми и 
новости при медицинските из-
делия и помощните средства” 
под егидата на председателя 
на 47-о НС Никола Минчев, орга-
низирана от национално пред-
ставителните организации 
на и за хората с увреждания 
(НПОХУ). 

Сред присъстващите бяха 
проф. д-р Диана Ковачева, ом-
будсман на Република България; 
доц. д-р Любомир Бакаливанов 
заместник министър и експер-
ти от МЗ; Владимир Афенлиев, 
директор на дирекция „Лекар-
ствени продукти, медицински 
изделия, диетични храни и по-
мощни средства” към Нацио-
нална здравна осигурителна 
каса; Даниела Попова, началник 
отдел „Договаряне на помощни 
средства за хора с увреждания” 
към НЗОК; зам. министър Лазар 
Лазаров; Елеонора Пачеджиева, 
директор на дирекция „Полити-

ка за хората с увреждания, равни 
възможности и социални помо-
щи”, Марин Байчев, началник 
на отдел „Интеграция на хората 
с увреждания”; доц. д-р Антон 

Тонев, д. м. председател и проф. 
д-р Асен Балтов, член на комиси-
ята по здравеопазването; Искрен 
Арабаджиев, председател; Де-
ница Сачева, зам. председател; 

Елисавета Белобрадова, зам. 
председател и Георги Георгиев, 
член на комисията по труда, со-
циалната и демографската поли-
тика; а също и представители на 

комисията за прякото участие на 
гражданите и взаимодействието 
с гражданското общество; ко-
мисията по правата на човека, 
вероизповеданията и жалбите 
на гражданите; комисията за за-
щита от дискриминация; пред-
ставители на НПОХУ, след които 
НИКОЛАЙ НИНОВ, председател 
на СГБ и Мария Кръстева, пред-
седател на АРДУС.

В своето приветствие към 
участниците  председателят на 
Народното събрание г-н Нико-
ла Мирчев подчерта, че това 
са проблеми, които не търпят 
отлагане и които са изключи-
телно важни за осигуряване на 
по-добра грижа и качество на 
живот на хората с увреждания 
в България, като изрази изрази 
увереност, че при дискусията ще 
се намерят най-верните решения 
и правилния път за това хората с 
увреждания в страната да полу-
чат нужните им медицински из-
делия и помощни средства.

Продължава на стр. 3 

Общото събрание - върховен 
орган на Националната асоци-
ация на преводачите на жестов 
език в България (НАПЖЕБ), по 
устав се провежда ежегодно като 
отчетно, а на всеки три години 
– като отчетно-изборно. Такова 
бе то през настоящата година. 
Първоначално насрочено за 12 
февруари 2022 г., но поради вло-
шаване на епидемичната обста-
новка от COVID-19 в цялата стра-
на, се наложи да бъде отложено 
с месец по-късно. За щастие, из-
вестно разхлабване на ограничи-
телните мерки позволи неговото 
по-свободно провеждане и така 
в сградата на СГБ в столицата, в 
залата на третия етаж присъстве-
но участваха 26 членове на НА-
ПЖЕБ, а 12 бяха представлявани 

чрез предварително предоставе-
но пълномощно, с което квору-
мът бе 38 членове. 

Председателят на НАПЖЕБ, 
Милена Гъркова-Калинова,
официално откри общото съ-
брание, като приветства всички 
с „Добре дошли!” и представи 
официалния гост на събрание-
то – Николай Нинов, предсе-
дател на Съюза на глухите в 
България, който отправи топли 
думи на поздрав към участни-
ците. Бе прочетен поздравите-
лен адрес от  името на Велич-
ка Драганова, председател на 
Национална асоциация на сля-
по-глухите в България, с поже-
лание за успешно провеждане 
на събранието и дългогодишно 
партньорство. Г-жа Гъркова-Ка-
линова изказа сърдечни думи 
на благодарност и към спонсо-
рите на събранието: „Спетема 
Кафе/Балкан Груп” ЕООД, фур-
на „НадЕжко” и мрежа „Хлеб-
ни къщи”.

Събитието ни бе посетено и от 
медийни представители: екипът 
на специализираното предаване 
за хора с увреден слух „Светът на 
жестовете” на БНТ1 и Йорданка 
Димитрова – главен  редактор 
на официалния печатен орган на 
СГБ - в-к „Тишина”. 

С едноминутно мълчание бе 
почетена паметта на починалия 
през 2021 г. и незабравим Ва-
сил Панев – почетен председа-
тел на СГБ и член и учредител 
на НАПЖЕБ. Общото събрание 
единодушно прие председател 
да бъде Невена Андонова, а 
протоколчик – Светлозар Пара-
панов.  Жестовият превод се осъ-
ществяваше от колегите Силвана 
Павлова, Альоша Станимиров, 
Камелия Ангелова, Милена Пе-
трова, Ружа Шуманова, Надеж-
да Мирчева, Николина Колева, 
Катрин Хаджицинова, Соня Ни-
нова, Николета Иванова и Бла-
говест Захов. 

Продължава на стр. 6-7 

„Сърце голямо и човешко, усмивка топла лъчезарна,  
ти бе за глухите закрила, в радост, трудност и беда,

не беше председател, а истински приятел.
Отлитна на небето доброто ти сърце

с делата ще те помним и с усмивка на лице.”

Уважаеми читатели, както 
вече знаете, наскоро в сградата 
на Съюза на глухите в България в 
столицата се проведе среща, на 
която бяха представени презен-
тациите на наши съюзни членове 
и лидери, свързани с участието 
на България в международния 
проект  „Sign links – deaf adults as 
role models  for the hearing world”.

Днес ви представяме презен-
тацията на Катрин Хаджицино-
ва, озаглавена „Ролеви модели 
– примери, опит и перспективи”.

Четете на стр. 2-3

Хоризонти за партньорство и успех
Пример и цел за 
нашето бъдеще

На първи май 2022 г. се навърши 
1 година 

от кончината 
на нашия дългогодишен и уважаван 

председател на 
Съюза на глухите в България 

ВАСИЛ ПАНЕВ
Нека си спомним за него с обич!

(Част от стихотворението „Поклон” в памет на Васил Панев 
на Валентина Маринова от Русе)
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От стр. 1

Ролеви модели – 
примери, опит и 
перспективи
Кратко въведение - децата по света:

• По данни на Световната здравна организация от 2018 
г. в света има 34 милиона деца с „увреждаща загуба 
на слуха”, за каквато се определя слухова загуба по-го-
ляма от 30 dB. 

• По-голямата част от глухите деца (90–95%) се раждат 
от чуващи родители, повечето от които вероятно са 
имали малко или не са имали изобщо никакъв опит с 
нормите, ценностите или езика на общността на глу-
хите, липсва и информация, която да им помогне да 
отворят визуално света на своето глухо дете и да на-
правят жестовия език достъпен за детето си. Тази лип-
са на знания и контакт маргинализира както глухите, 
така и жестовия език и глухата култура.

Чуващият и глухият свят:

• Много европейски държави признават факта, че чу-
ващите изобщо не знаят езика на жестовете и рядко 
общуват с глухи. Тази липса на комуникативна компе-
тентност се определя като корен на всички проблеми, 
възникващи в семейството и нарастващи с напредва-
нето на възрастта на глухия човек при общуването му 
с колеги, познати и със света на чуващите като цяло. В 
допълнение към това чуващите имат погрешни пред-
стави за глухите, за езика на жестовете и за общността 
на глухите.

• Повечето чуващи не влизат в контакт с глухи, освен 
ако нямат глухи членове в семейството, в училището 
или като възрастни на работното място и в общността.

Чуващите родители:

• Поради липсата на предишен опит със загуба на слу-
ха, чуващите родители срещат много предизвикател-
ства при възпитанието на децата си, особено по от-
ношение на езика, социалното и емоционалното им 
развитие. 

• Много чуващи родители се страхуват, че макар да мо-
гат да вземат информирани решения относно образо-
ванието и/или езиковия избор на глухото си дете, те 
не са в състояние да му помогнат когато става въпрос 
за нематериални неща и не знаят какво е да живееш 
с глухота. 

• Чуващите родители са по-склонни да използват го-
воримия език като основен начин на комуникация с 
глухите си деца 

• Редица изследователи съобщават обаче, че глухите 
деца с чуващи родители комуникират по начин, който 
не способства за оптималното им когнитивно, психо-
логическо или социално развитие.

• Различни проучвания доказват, че когато чуващите 
родители общуват с децата си с жестове, резултатите 
са подчертано положителни по отношение на семей-
ното взаимодействие и приемане и това произтича 
именно от използването на езика на жестовете от чу-
ващите родители. 

Комуникативна компетентност:

• Има висока корелация между комуникативната ком-
петентност в жестовия език и качеството на взаимо-
действие между глухи и чуващи. В литературата също се 
твърди от десетилетия, че здравословните, реалистични 
очаквания за глухите, положителните реакции на глухо-
тата и излагането на глуха идентичност формират здра-
ви взаимоотношения, както с глухи, така и с чуващи.

• Поради важността на ранния и достъпен език и комуни-
кация за развитието на положително самочувствие, е из-
ключително важно родителите да разполагат с ресурси, 
чрез които да помогнат на детето си да развие езика и 
да има пълно взаимодействие със семейството си.

• Ранните години оказват значително влияние върху дъл-
госрочните постижения и благосъстоянието на глухите 
деца, а ранното излагане на плавни езикови и позитив-
ни културни ролеви модели е от решаващо значение в 
ранната детска възраст, както и в услугите за интервен-
ция в ранна детска възраст и за семействата.

Ролеви модели:
• Когато на децата 

им липсват роле-
ви модели, с които 
да се идентифици-
рат, статистически 
е по-вероятно да 
имат ниско само-
чувствие, ограниче-
ни социални и про-
фесионални възможности и дори е по-вероятно да 
отпаднат от гимназията. Изключително важно е роди-
телите и преподавателите да осъзнаят важността на 
идентифицирането на ролеви модели, които могат да 
илюстрират начин на живот със слухова загуба.

• Глухите деца извли-
чат полза от това да 
виждат как глухите 
се справят ежеднев-
но в света около тях 
- например как искат 
устройство за по-
ставяне на надписи 
в киносалон; какви 
стратегии използват, 
за да решат даде-
на ситуация в банка; как се справят с груби погледи 
или въпроси от добронамерени хора в хранителния 
магазин. Тъй като учениците подсъзнателно разра-
ботват схеми за ежедневието си въз основа на това, 
което виждат как правят възрастните в живота си, е 
идеално глухите деца неформално да разполагат с 
достъп до глухи възрастни. Придобиването на бикул-
турна идентичност е от решаващо значение за пове-
чето глухи за развитието на продуктивен и ползотво-
рен живот.

Определяне на ролеви модели:
• В изследовател-

ската литерату-
ра има много 
определения на 
ролеви модели, 
както по отно-
шение на лични-
те характеристи-
ки на ролевите 
модели, така 
и по отноше-
ние на връзката 
между тях. Тези определeния варират от широки — 
като неформален коучинг на живот, до програмни — 
като програмата Big Brothers/Big Sisters (Големи братя, 
големи сестри)

• Някои учени определят менторската връзка като та-
кава, при която ролевият модел предоставя лична 
подкрепа на човек, който се нуждае от релационна 
инфраструктура и насоки. Oбластите, в които ролеви-
те модели осигуряват подкрепа и насоки, също вари-
рат и могат да включват академични работни места и 
общностни среди.

• В допълнение към това, за глухите деца глухият роле-
ви модел може да служи като ментор както за детето, 
така и за семейството на детето. 

Определяне на ролеви модели, примери

• Установено е, че в училищния контекст учениците от 
малцинствата се представят по-добре в академичен 
план, ако им преподават учители от малцинствата. 

• Възможните обяснения включват: намален негативи-
зъм по въпросите на дисциплината, повишени нива 
на комфорт на учениците в класната стая и схващане-
то им, че учителите от малцинствата са силни роле-
ви модели. Следователно може да има възможност 
ролевите модели да оказват защитно влияние върху 
глухите, докато преодоляват бариери за пълен достъп 
в училище и на работното място.

Процесът на ролево моделиране: опит и перспективи
• В различни кон-

тексти глухите 
често трябва да 
преодоляват мно-
жество образова-
телни, социални, 
психологически 
и физически ба-
риери. Често се 
предлага роле-
вите модели да 
отговарят на ва-
жна нужда от ус-
пешно справяне 
в такъв контекст. 
Процесът на ролево моделиране включва множество 
елементи, а взаимоотношенията на лицата с ролевите 
им модели значително варират. Процесите на ролево 
моделиране могат да включват подкрепа, насочване 
или менторство на лицето като приятел, обучение или 
менторство на индивида чрез важни житейски прехо-
ди или просто изразяване на съпричастност.

• Глухите могат да са отлични ролеви модели за глухи 
деца и семействата им. Позовавайки се на собствения 
си опит, те могат да покажат на семействата, че глу-
хотата не трябва да е пречка за постижения. От своя 
страна семействата с глухи деца имат възможност да 
се срещнат и опознаят глухи хора, които имат опит с 
глухотата си, имат възможност да зададат въпросите 
си за това какво е да си глух, в тези срещи биха могли 
да бъдат оспорени негативните стереотипи за глухи-
те, с други думи „да видиш означава да повярваш”. 
Освен това глухите ролеви модели могат да облекчат 
страховете на родителите и да споделят положителен 
жизнен опит; да уведомят семействата за предстоящи 
събития за глухи; да предоставят достъп до мрежа за 
подкрепа; да дадат примери от „реалния живот” за 
защита на собствените права и да предоставят автен-
тична възможност за упражняване на жестовия език.

• Глухите ролеви модели работят с глухи деца и младежи - 
помагат им да подобрят своите комуникативни умения, 
самочувствие, стремежи, умения за защита на собстве-
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ните си права и положителна глуха идентичност. Очаква 
се те да споделят личния си опит като глухи младежи и 
да послужат като положителен пример за глухите деца и 
младите хора, с които работят. Срещата с глухи не само 
ще е от полза за семействата на глухи деца, но е важна и 
в други контексти, като например в образованието. 

Глухите ролеви модели могат да използват следните 
стратегии:
• да споделят опит за израстването си като глух или 

с увреден слух човек;
• да насърчават семейството да присъства на спе-

циални дейности, които разширяват общуване-
то им с глухи и контактите с лица с увреден слух, 
подобряват комуникационния/езиковия им модел и 
предоставят възможност за взаимодействие с из-
ползване на жестовия език;

• да споделят кариерни цели, трудов опит и ентусиа-
зъм относно бъдещия потенциал на детето;

• да моделират естествена комуникация и препода-
ват жестов език;

• да се фокусират върху езика и комуникацията, като 
правят света на детето достъпен, с култура, гра-
мотност и изграждане на общност за глухи;

• да насърчават включването на всички членове на 
семейството в обучението за общуване.

Влияние на глухите ролеви модели
• Изследователите са идентифицирали множество на-

чини, по които ролевите модели могат да окажат вли-
яние върху живота на глухите деца и семействата им: 

1. Tе могат да повлияят положително на нагласите на ро-
дителите, които след това могат да формират нагласи-
те на глухото дете. 

2. Плавните умения на жестовия език и принадлежността 
към общността на глухите могат да насърчат разви-
тието на езика и идентичността на глухото дете. Нали-
чието на глухи ролеви модели, свързани с общността 
на глухите, също помага да се изгради тяхното само-
чувствие и да изпитат гордост от това, че са глухи.

Ползи за ролевите модели
• Kогато глухите се свързват 

редовно с малки глухи деца, 
когнитивното развитие се по-
влиява положително в допъл-
нение към езиковото и социал-
но-емоционалното развитие. 
Освен това, стратегиите, които 
глухите използват с децата си, могат да бъдат споде-
ляни и преподавани на всички родители, за да подпо-
могнат развитието на собственото им дете.

• Резултатите от менторските взаимоотношения често 
се определят от гледна точка на ползите, получени от 
менторствата, както и потенциалното подобряване на 
негативното поведение и резултатите. Оценките на 
ефективността на ролевия модел понякога са насоче-
ни към конкретна цел като постижения в училище за 
деца класифицирани като „младежи в риск“ или на-
предване по кариерна стълба.

Култура и развитие на идентичността
• Културата се определя като 

начин на живот. Културата 
е интегриран модел на чо-
вешко знание, вярвания и 
поведение, който се придо-
бива от човека в качеството 

му на член на дадено общество. Той включва идеите, 
предположенията и ценностите на групата и оформя 
всичко, което правим. Има два различни начина да 
се разглежда глухотата: глухотата като увреждане и 
медицинска патология или глухотата като култура със 
собствени ценности, традиции и обичаи. Културата на 
глухите се предава чрез социални взаимодействия и 
език в общността на глухите. Да бъдеш член на култу-
рата на глухите зависи от много фактори като познава-
не на езика, степен на чуване на членовете на семей-
ството, културна компетентност и лична идентифика-
ция. Да се   родиш глух или с увреден слух не означава 
автоматично, че човек е член на културата на глухите. 

• Акултурацията в общността е важна част от това как 
ролевите модели оформят и подпомагат развитието 
на собствената идентичност на индивида. Подобно на 
други етнически групи, общността на глухите има свой 
собствен език, култура и обществени норми. Глухият 
ролеви модел, който е силно свързан с общността на 
глухите, изглежда е мощен фасилитатор на социал-
ния капитал, създавайки връзки между глухите мла-
дежи и други индивиди в общността и разширявайки 
групата за подкрепа, достъпна за това лице. Ролеви 
модел, който разбира, че има множество начини да 
погледнем на това какво означава да си глух, може да  
помогне за повишаване на самочувствието и гордост-
та от това, че си част от такава силна и многообразна 
общност. Развитието на глуха културна идентичност 
може да изгради самочувствие. Това е свързано с по-
знаването на себе си и откъде произхожда човек и 
представлява „собственост и гордост”.

Катрин Хаджицинова
Снимки и илюстрации от презентацията
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В основата на обсъжданията на кръг-
лата маса беше големият въпрос как и ще 
бъдат ли решени наистина тежките про-
блеми, свързани с медицинските изделия 
и помощни средства за хората с уврежда-
ния. „Защо има толкова проблеми с меди-
цинските изделия?”, попита Веска Събева, 
заместник-председател на Националния 
съвет на хората с увреждания, която води 
дискусията. Отговорът на този въпрос да-
доха както тя, така и експертите и пред-
ставителите на различните организации в 
хода на дискусия. Веска Събева подчерта, 
че притесненията в настоящия момент са 
породени от липсата на информация как 
точно ще се случи всичко, но и от нежела-
нието да бъде създадено законодателство-
то, което за пореден път ще се окаже не-
работещо и ще трябва да бъде коригирано.

Темата за финансирането е постоянна и 
съпътства всеки разговор за здравеопазва-
нето и за грижата за хората с увреждания. 
Как трябва да бъдат решавани проблемите? 
Може би най-добрия отговор предложи 
доц. Дончо Дончев от ВМА и представител 
на Асоциацията на родителите на децата 
с увреден слух, който говори за ролята на 
ранната диагностика при загуба на слух. 
„Когато се срещат парите и здравето, тряб-
ва да победи здравето”, каза специалистът. 
И той, и д-р Славина Лозанова, поставиха 
въпроса за това колко е важно не само да 
бъде поставена точна и навременна диа-
гноза, но и решението за нужния апарат да 
е свързано с индивидуалните особености 
на детето. След като бъде взето решението 
обаче, идва ред на въпроса дали семейство-
то може да си позволи най-доброто. В по-
вечето случаи се налага доплащане. Много 
често родителите не могат да си позволят 
да купят батерии за слуховия апарат. „Су-
мата, която отпуска държавата за слуховите 
апарати никога не е достатъчна и винаги се 
доплаща”, каза от своя страна инж. Бончо 
Пеев, който повече от 30 години обслужва 
хора с увреждания. Той изрази притесне-
ние, че в НЗОК няма специалисти с нужните 
технически познания. „Не може да бъдат 
смесвани категории изделия и да бъдат 
разпределяни между хората според тяхната 
възраст. Притеснява ме тази некомпетент-
ност!”, каза още инж. Пеев, според когото 
е абсурдно НЗОК да се справи със задачата 
до 1 юли 2022 г. От своя страна доц. Бори-

слав Иванов предложи различен поглед по 
темата за инвалидните колички. Тези меди-
цински изделия не са търговски продукти, 
а са част от медицинската услуга, тъй като 
са етап от рехабилитацията. Предвижда се 
от 1 юли предоставянето и заплащането на 
медицинските изделия, приспособленията, 
съоръженията и помощните средства да 
премине от Агенцията за социално подпо-
магане изцяло към Националната здравна 
каса. Заместник председателят на Нацио-
налния съвет за хората с увреждания Веска 
Събева посочи какви притеснения пораж-
да тази промяна: „Цялата тази промяна, за 
която ние отдавна настояваме, която е евро-
пейска и световна практика, дали няма да е 
за сметка на хората с увреждания. Доколко 
са готови системите – едната да предаде, а 
другата да приеме и да започне да снабдя-
ва тези хора с необходимите за медицински 
изделия за техния живот”. 

Още по-сериозен е проблемът с лип-
сата на система за индивидуална оценка. 
А това е от съществено значение за всеки, 
нуждаещ се от подобно помощно сред-
ство, защото то и качеството му определят 
начина на живот на човека. Чрез него той 
може да живее нормално, да работи, да се 
социализира. Това се случва обаче, когато 
инвалидната количка е съобразена изцяло 
с личността, която я ползва и нейните по-
требности. Както заяви един от участници-
те в дискусията: „Качеството на помощното 
средство определя и качеството на живот. 
В момента нашите са като в Сомалия и 
въпросът е кога ще разполагаме с евро-
пейски”. Като проблем от организациите 
определиха още и факта, че регионалните 
здравноосигурителни каси, които ще отго-
варят за помощните средства и медицин-
ски изделия, са само 28. Десет пъти повече 
са структурите на Агенцията за социално 
подпомагане, които се грижеха до момен-
та за това. Притеснения има и за електрон-
ното подаване на документите, което ще 

откаже най-вече възрастните хора, както и 
непроменените списъци с вида на помощ-
ните средства и на лимитите за тях.

Представителят на НЗОК Владимир 
Афенлиев призна, че все още има неизя-
снени неща, но институцията ще се справи 
и на 1 юли процесът стартира. „Процесът 
не е лесен, но ние положихме наистина не-
имоверни усилия. Искам да кажа, че елек-
тронното подаване на документите ще 
става чрез комисиите НЕЛК и ТЕЛК. така че 
хората трябва да са спокойни”. Той инфор-
мира още, че НЗОК ще тества целия процес 
на 7 и 8 май 2022 г., за да видят как работи. 

От своя страна заместник министърът 
Лазар Лазаров от Министерството на тру-
да и социалната политика отрече, че спи-
съкът и лимитите не са актуализирани. 
Министерството работи за осигуряването 
на по-добри условия, отчитайки нуждата 
от много по-високо качество на медицин-
ските изделия и помощни средства. Той 
подчерта, че МТСП ще бъде вероятно едно 
от първите министерства, което ще се въз-
ползва от средствата в Националния план 
за възстановяване и устойчивост, предназ-
начени за хората с трайни увреждания, за 
които са предвидени 24 000 000 лв.

Депутати от различни парламентар-
ни групи, сред които и председателите 
на парламентарните комисии по здра-
веопазване и по социална политика доц. 
Антон Тонев и Искрен Арабаджиев, из-
слушаха дискусията и в края подчертаха, 
че ще положат усилия нещата да се про-
менят: „Няма да позволим да не се случ-
ва нищо. Ще следим процесите отблизо 
и ще наблюдаваме работата на междуве-
домствената комисия. Важно е да имате 
търпение и да разбирате, че става дума 
за началото на процес на промяна, а не 
за решаване на проблемите за година”, 
каза накрая доц. Тонев. „Няколко са кри-
тичните моменти и чакаме да видим зако-
нодателните предложения”, заяви Искрен 
Арабаджиев. Очаква се скоро междуве-
домствената комисия да представи паке-
та с нормативни промени. След великден-
ските празници те ще бъдат публикувани 
за обществено обсъждане.

Латин Банков от Съюза на инвалидите в 
България заяви: „Да не говорим само хуба-
ви думи и да слушаме обещания, защото се 
наслушахме на приказки. Време е да видим 
действия”. А Веска Събева призова управля-
ващите и представителите на институциите: 

„Използвайте ни! Ние предлагаме парт-
ньорство и можем да помогнем.” Дали ще 
се случи, предстои да видим. Факт е обаче, 
че в междуведомствената комисия, която 
подготвя законодателните промени, няма 
включени представители на организациите 
на хората с увреждания. А кой по-добре е в 
състояние да определи доколко работещи и 
ефективни са предложенията, ако не хора-
та, които зависят от тях!

Омбудсманът Диана Ковачева отбеляза, 
че трябва да се подготви договарянето на 
стойността, до която НЗОК ще плаща меди-
цинските изделия. „Трябва да се предвидят 
механизми за ефективен контрол върху ка-
чеството на медицинските изделия, все още 
не е изяснен и въпросът с експлоатацион-
ните срокове на медицинските изделия, 
остава нерешен”, посочи тя. Според нея е 
нужна обществена информационна кампа-
ния и ясни механизми за осъществяване на 
контрол върху качеството на медицинските 
изделия. Ковачева констатира, че все още 
не е изяснен въпросът с експлоатационните 
срокове на медицинските изделия; нере-
шен е и проблемът с механизмите, по които 
ще се актуализират списъците с тях и доба-
ви, че е сезирала министъра на здравеопаз-
ването, както и парламентарните комисии 
по здравеопазване и по труда и социалната 
политика във връзка с изтеклите решения 
на ТЕЛК след прекратяване на извънред-
ната епидемична обстановка: „Много хора 
с ТЕЛК решения остават без права, защото 
решенията на ТЕЛК, които изтичат до 31 
март, са продължел с три месеца, но изте-
клите на 1 април, са прекратени веднага и 
пациентите на практика остават без права. 
Най-ранните дати за удължаване на реше-
нията са през май. Ковачева препоръча да 
се удължи срокът на ТЕЛК решенията с три 
месеца и смята, че издаването на деклара-
ции при ТЕЛК трябва да става автоматично, 
за да няма подобни проблеми.

Безспорно е, че подобни прояви са 
важни. Особено за да бъдат чути за поре-
ден път проблемите. Важно е това да не 
е единственият ефект от кръглата маса. 
Хората с увреждания имат пълното право 
да се съмняват и да искат да бъде сложен 
край на празните обещания и на хвърля-
нето на прах в очите. И да настояват за ре-
ални, компетентни и смислени действия.

Публикацията подготви Петра 
Ганчева по данни от онлайн медии

Снимки пресцентър на НС

Кръгла маса в Народното събрание по инициатива на НПОХУ
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На 16 април т. г. в конферентната 
зала на ул. „Кръстьо Пастухов” в Пло-
вдив се състоя интересна инициатива, 
част от проект, наречена „Информа-
ционно-мотивационен ден”, с участи-
ето на експерти в областта на правото, 
психологията и изкуството.

Юристът Ясен Крайчев консултира 
присъстващите как да бъдат успешни 
при кандидатстване за работа, как да 
намерят реализация на пазара на тру-
да и как да защитават правата си при 
дискриминация по здравен принцип 
на работното място. 

Събка Дякова-Чехович, психолог, 
представи иновативна за България 
практика за преодоляване на кризи, 
стрес и тревога за хора в риск. Тя про-
веде специален семинар, посветен 
на ефективната техника за личностно 
усъвършенстване „Ведик Арт”.

Тези от присъстващите, които бяха 
заинтригувани от представеното, има-
ха възможността да отправят своите 
въпроси, а в кратката кафе-пауза раз-
говаряха с експертите за това, което ги 
вълнува.

Инициативата беше осъществена с 
активното участие на съмишлениците 
Милена Гъркова, Жулиета Пейкова, 
Събка Дякова-Чехович и Ясен Крайчев, 
които спомогнаха да се случат инфор-
мираността, знанието и вдъхновение-
то сред участниците; а председателят 
на АРДУС Мария Кръстева подкрепи 
безапелационно проекта и случването 
на инициативата.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки фейсбук 
страницата на АРДУС

Събранията на териториалните организации към РО 
на глухите-Дупница в Сандански, Петрич и Кюстендил, се 
проведоха на 9 април т. г. съгласно определения дневен 
ред. Всяка ТО бе отразила своята дейност през изминала-
та година в докладите си. Присъстващите на събранията  
членове, който не бяха многобройни, проявиха голяма 
интерес, отправяха много въпроси и предложения за 
бъдещата дейност в организациите. Навсякъде имаше и 

нови, интересни предложения за провеждане на меро-
приятия. 

На отчетните събрания в Сандански и Петрич присъст-
ва и председателят на районната организация на глухите 
в Дупница Петър Тричков. В ТО-Кюстендил на отчетното 
събрание присъстваше координаторът на РО-Дупица Го-
рица Милчева.

Две от териториалните организации вече са с нови 

председатели – за председател на ТО-Сандански бе из-
брана Мария Тойтова, а Иван Георгиев стана председател 
на ТО-Петрич. Нели Никифорова бе преизбрана за пред-
седател на ТО-Кюстендил.

Хубавото бе, че на тези отчетно-изборни събрания 
членовете изразиха голямото си желание и увереност за 
бъдеща активна дейност.

Горица Милчева, координатор РО-Дупница 

Проведоха се събранията в ТО Сандански, Петрич и Кюстендил
САНДАНСКИ ПЕТРИЧ КЮСТЕНДИЛ

Курс за обучение по ниво М1 - по част 
от професията „Преводач от и на българ-
ски жестов език”, беше  проведен онлайн 
от месец октомври 2021 г. до месец март 
2022 г. с общо 150 часа за обучение. Лек-
тор беше Росица Караджова и жестов пре-
водач Силвана Павлова.

Курсистите бяха изключително мо-
тивирани като по-голямата част от тях са 
майки на деца със слухови проблеми или 
специалисти в различни области с жела-
ние да развиват знания умения и ком-
петенции в сферата на жестовия език и 
култура на глухите хора в България. Обу-
чаваните лица бяха от градове в провин-
цията като Сливен, Стара Загора, Пловдив, 
Кюстендил и други градове, което наложи 
формата на преподаване да бъде онлайн, 
като присъствието им бе редовно по пред-
видения учебен график. 

Курсът беше воден през платформа 

ZOOM два пъти в седмицата по три часа 
на сесия, като в края на курса сесиите бяха 
по четири часа за преговор. Процесът на 

обучение беше разделен на три части – за 
нови знания,  за практически знания и за 
упражнения. 

Курсът премина спокойно и в работна 
атмосфера. Изпитът беше  проведен на 
20.03.2022 г. в сградата на Съюза на глухи-
те в България в столицата. Всички курсисти 
се представиха отлично на своите изпити. 
Председателят и членовете на изпитната 
комисия изказаха най- добро впечатление 
за подготовката им.

Участниците в курса се надяват да 
имат възможност да овладеят в бъдеще и 
второто ниво на курса - М2, където вече 
ще специализират  и отделни граматиче-
ски вариации, характерни за изказа на 
глухите хора.

Ще има нови срещи за всички тях, а 
те ще продължават да развиват своя бъл-
гарски жестов език! Те са бъдещите наши 
сътрудници, подготвени като жестови 
преводачи!

Росица Караджова

Нова инициатива на АРДУС и сдружение „АртеВизия” 

Успешно проведен онлайн курс по ниво  М1 за обучение по част 
от професията „Преводач от и на български жестов език”
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Пролетта дойде и в клуба на районната органи-
зация на глухите в Ямбол с прекрасни празници. Тъй 
дълго я чакахме – и тя дойде светла, красива и ни до-
несе много радост. Нека да отворим душите си с вя-
рата, че възраждащата се природа ще ни влее част от 
могъщата сила, за да преодолеем успешно изпитани-
ята на живота!

На 16 април се събрахме в нашия клуб, за да от-
празнуваме пролетта и прекрасните празници Ла-
заровден и Цветница. Какво по-хубаво от това да се 
видим и да се повеселим! Празненството премина с 
много шеги и закачки и със споделяне на весели спо-
мени. 

Председателят на РО на глухите Стоян Патрашков  
поздрави сърдечно всички присъстващи с настъпва-
нето на пролетта и всички именници. Той беше под-
готвил интересна игра с късмети, в която участваха 
всички присъстващи. Късметлиите спечелиха малки 
сувенири.

Организацията беше прекрасна – председателят 
Стоян Патрашков и заместник председателя Радка 
Йорданова не пожалиха сили и време, за да преми-
не празненството чудесно, с незабравими емоции и 
много веселие.

На 13 април танцовият фолкло-
рен състав на училището, ръково-
ден от Камелия Захариева и Теди 
Иванова, участва със свои изпъл-
нения на юбилейното честване „30 
години Ротари клуб отново в Бъл-
гария” и беше аплодиран горещо 
от всички присъстващи в залата. 
За тяхното представяне най-точни 
бяха думите: „Да представиш пе-
сен с жест и мимика е магия, а да 
танцуваш когато не чуваш е въл-
шебство – вълшебни деца!”

А на 14 април рехабилитатори-
те на слуха и говора организираха 
и проведоха тържество, посвете-
но на великденските традиции, с 
много забавни и интересни мо-
менти за децата. 

На 16 и 17 април училището се 
представи успешно със свой щанд 
в пролетния благотворителен ве-
ликденски базар в Борисовата гра-
дина в столицата. 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки страницата на 
СУУУС-София и ютуб

Целта на изследването е да проучи познанията, опи-
та, нагласите и работните практики свързани с подхода 
„Тотална комуникация” в страната.

Резултатите са важни за развитие на обучителните 
методи за деца с нарушен слух, както и за постигане на 
по-високо качество на живот на хората с нарушен слух и 
ще бъдат публикувани в авторска монография със загла-
вие „Тотална комуникация”.

 В тази връзка е поканата към членовете на Съюза на 
глухите в България, която е на най-значимата организа-
ция в областта и поради това - пряко заинтересована от 

резултатите от изследването организация на хора със 
слухови нарушения в България,  да се включат  в провеж-
даното на това  изследване, като попълнят представената 
по-долу анкета.

Участието в изследването е доброволно и анонимно. 
Отговорите на участниците в анкетата ще бъдат използ-
вани само като обобщени данни и няма да бъдат свър-
зани по никакъв начин с името им, или с институцията/
организацията, в която работят/членуват.

Анкетата се състои от няколко блока въпроси и ще от-
неме около 10 минути за попълване. Участието на мак-

симален брой представители е важно за нас, защото сме 
уверени, че изследването ни е инструмент, с който ще 
се постигне по-високо качество на живот на хората със 
слухови нарушения в България, като следствие от подо-
брените две основни дейности: общуването с тях и обу-
чението им.

Анкетата може да бъде попълнена на следния адрес: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Vc33P0

X5Eju87pGWbSFCtqQJz4B2luL2lKQ_fMihaL-yQA/viewform

гл. ас. д-р Светослава Съева

Пролетни емоции за децата от СУУУС в София

В Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград се подготвя монография със заглавие 
„Тотална комуникация” на главен асистент д-р Светослава Съева от специалност „Специална  педагогика” 

Празници в клуба на РО-Ямбол

Пролетта дойде с пълна сила и събуди природата за новия 
живот. Затопли се времето, сякаш се готвеше за предстоящите 
великденски и майски празници. Ние, членовете на варненска-
та районна организация на глухите, не останахме по-назад и 
още от средата на април се активизирахме да осъществяваме 
коя от коя по-интересни инициативи. 

Така на 13 април т. г. една част от членовете вечерта посе-
тихме театър „Щурче”, където се игра театралното представле-
ние „Повече няма да ме чуеш!”, изпълнено на български гово-
рим и жестов език едновременно от глуха и чуваща актриса. 

На 22 април, броени дни преди Великден, се събрахме в 
етно ресторанта „Старата къща”, където прекарахме незабрави-
ми моменти заедно.

Разбира се, живот и здраве, планираме да отбележим подо-
баващо и майските празници!

Диан Демиров, председател на РО-Варна

Предпразнични
срещи в РО-Варна

Благодарим на всички участници и организатори 
за това прекрасно тържество. 

Иванка Христова, 
координатор на 

РО на глухите в Ямбол
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От стр. 1

Събранието протече при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на Управителния съвет (УС) за 

дейността на НАПЖЕБ за 2021 г. и обобщен доклад за 
мандат 2019 г. – 2021 г. 

2. Финансов отчет на НАПЖЕБ за 2021 г. и обобщен 
доклад за мандат 2019 г. – 2021 г. 

3. Доклад на Етичната комисия на НАПЖЕБ за 2021 г. и 
обобщен доклад за мандат 2019 г. – 2021 г.                                                                                                                                        

4. Приемане на програма за дейността на НАПЖЕБ 
през 2022 г.

5. Приемане на изменения и допълнения на „Етичен 
кодекс на жестомимичните преводачи в България”.

6. Приемане на изменения и допълнения на Устава на 
НАПЖЕБ.

7. Избор на председател и членове на УС на НАПЖЕБ 
за мандат 2022 г. – 2024 г. 

8. Избор на Етична комисия на НАПЖЕБ за мандат 
2022 г. – 2024 г.

9. Други.
Милена Гъркова изнесе отчетния доклад за 

дейността на НАПЖЕБ за 2021 г., който бе съпроводен 
от презентация, илюстрираща акцентите в работата на 
УС през третата година от изминалия мандат: „2021г. 
продължи с огромното глобално изпитание - пандемията, 
причинена от мощното разпространение на коронавирус 
COVID-19. Всички все още продължаваме да живеем в 
условията на това критично време и да бъдем зависими 
от развитието на процесите, свързани със заразата и 
съобразяване с мерките за опазване както на нашето 
здраве, така и на здравето на нашите близки. Безспорно 
най-яркото и значимо събитие за всички нас през 2021г. 
бе официалното приемане на ЗБЖЕ от НС на Р.България 
на 21 януари. Това е огромен успех, с който се реализира 
дълго жадуван блян на поколения глухи хора у нас. 
НАПЖЕБ работихме усилено по създаването му заедно с 
други НПО на и за глухи хора и приемаме за чест своя 
принос в този забележителен исторически процес, като 
искрено  и дълбоко се надяваме и вярваме, Законът да 
бъде наистина работещ, да даде възможност на глухите и 
сляпо-глухите хора да участват пълноценно в живота като 
равноправни граждани на Република България,  а това е 
възможно да се случи само с подкрепата на ЖП, чиято 
роля е от изключително значение за глухите и сляпо-
глухите хора. В името на това да се продължи активната 
работа и съдействие ЗБЖЕ да заработи пълноценно, 
след приемането му, на 6.02. бе организирана среща, 
която се проведе тук - в сградата на СГБ с участието 
на представители на НПО-та на и за глухи хора. На 
тази среща взе участие и председателят на НАПЖЕБ.  
С  приемането на ЗБЖЕ далеч не приключва нашата 
работа, като организация, имаща през годините ясна 
визия за добре работещ Закон за БЖЕ за всички пряко 
заинтересовани лица: глухите, сляпо-глухите и жестовите 
преводачи. Работата на УС на НАПЖЕБ през изтеклата 
година се ръководеше от приетата на предходното ОС 
Програма за дейността на НАПЖЕБ. Както и преди, така и 
сега, ще отчетем своята дейност, следвайки поставените 
в програмата задачи. Ще ги представим по групи:

1. Защита на интересите и правата на преводачите от 
и на жестов език

1.1. УС да продължи да поддържа контакт с 
държавната и местната власт и да инициира срещи с 
техни представители.

1.2. УС да продължи да отстоява (настоява) пред 
институциите достойното заплащане на труда на 
жестовия преводач. 1.3. УС да участва в изработването 
на подзаконовата нормативна база към Закона за 
българския жестов език, в рамките на 6 месеца от 
влизането на закона в сила. С радост и удовлетворение ще 
подчертая, че през 2021 г. УС на НАПЖЕБ продължи своите 
плодотворни предишни контакти с МОН и МЗ, които през 
изтеклата година отново търсеха нашето съдействие за 
осигуряване на жестов превод, сключвайки официални 
договори с НАПЖЕБ: след изтичането на договора ни с 
МОН в началото на януари 2021г., бяхме поканени да 
сключим нов договор за 1 година, а договорът ни с МЗ бе 
подновен за 6 месеца за осигуряване на жестов превод на 
редовни и извънредни брифинги на МЗ. Отново имахме 
успешни контакти и с Президентската институция и НС
на Р.България. Председателят на НАПЖЕБ проведе среща 
и последваща кореспонденция с представители на СО, 
с цел представяне на организацията ни и обсъждане 
на бъдеща съвместна работа. С радост ще споделя, че 
в резултат на това НАПЖЕБ бе поканена да сключи 2 
годишен договор със СО за осигуряване на жестов превод 
при провеждане на заседания на Консултативния Съвет 
към СО (в чийто състав са включени 4-ма представители 
от глухата общност) и за събития и мероприятия, 

организирани от СО за глухи и сляпо-глухи граждани 
на територията на същата община.Проведоха се срещи 
и с г-н Георги Титюков, зам.кмет на Община Пловдив, 
където, през последните години председателят на 
НАПЖЕБ,  няколкократно е предлагал сътрудничеството 
на организацията ни. В преговорите си с изброените 
институции ръководството на НАПЖЕБ успя да издейства:

- достойно заплащане труда на жестовите преводачи;                                                                                                                           
- съобразяване със спецификата на жестовия превод, 

така също и с европейските изисквания, жестовите 
преводачи да са двама и да се редуват, когато преводът е 
с над 30 мин. продължителност;

- с някои институции НАПЖЕБ успя да договори 
дневни пътни разходи за деня на превода за всеки жестов 
преводач;

- издейства се заплащане на неустойки, в случаи на 
настъпили промени на деня и часа на превода, съобщени 
в самия ден на планирания превод и др.(в някои 
институции неустойките се заплащаха в размер на 100% 
от стойността на планирания превод за определеното 
време).

- за участие в преводите, с решение на ръководството 
на НАПЖЕБ, се даде възможност кръгът на ЖП, участващи 
на брифинги, изявления, заседания и срещи, да бъде 
разширен. Наред с брифингите на МЗ, и изявленията на 
президента, наши членове предоставяха жестов превод 
: в Пленарната зала на НС: по време на приемането на 
ЗБЖЕ - 21.01.2021г., през февруари на второ четене на 
Закона за радиото и телевизиите и кино индустрията, 
което се осъществи онлайн; в СО - на заседанията на КС 
през септември, октомври и декември.

Тук е  мястото да обърна внимание и да споделя с вас 
за сериозната работа, която  отхвърлиха нашите колеги 
Светлозар Парапанов и Марина Пенева, ангажирани с 
редовното издаване  на редица приемо-предавателни 
протоколи, отчети, фактури и финансови операции, 
свързани с получаването и изплащането на договорените 
с институциите средства за жестовия превод.

На 10.05. се проведе  онлайн среща с Експертна 
комисия от НАПОО, на която  участваше председателят 
на НАПЖЕБ  в качеството си на представител на работната 
група към НАПОО по изготвянето на ДОС. Темата  на 
срещата бе свързана с обсъждане на постъпилите, от 
някои НПО на глухи, Становища по ДОС в НАПОО.

След приемането на ЗБЖЕ ръководството на НАПЖЕБ 
продължи активно да работи по изготвяне на Становища 
по текстовете на важни документи и подзаконови 
актове, публикувани за Обществено обсъждане. УС 
на НАПЖЕБ подготви Становище по изготвения ДОС, 
направи предложения за промени и подобряване на 
текстове на Проект на Правилник за Съвета  за БЖЕ 
към МОН, които бяха включени в общо  Становище, 
съвместно със СГБ, АГУСБ, НАСГБ, МОСГБ, АРДУС, 
НХЦ. Екипът на УС на НАПЖЕБ подготви Становище 
по предложения текст от МТСП на „Наредбата за 
условията и реда за осигуряване на безвъзмездна 
преводаческа услуга на български жестов език”.                                                                                                                             
Добре знаем, че изминалата 2021г. бе белязана със 
сериозна здравна, политическа и икономическа криза. 
В държавното ни управление липсваше стабилност. 
Преминахме през рекордните за една година три 
парламентарни избори. Именно през тази турбулентна  
година, по време на управлението на Служебното 
правителство, на заседание на МС на 01.09.2021г. бе 
издадено Решение, с което се определи максималният 
размер на средствата за заплащане на 1 час безвъзмездна 
преводаческа услуга да бъде 10 лв. Всички членове на 
УС на НАПЖЕБ сме на категоричното мнение, че това 
решение омаловажава и обезценява труда на ЖП и 
постига от една страна  - практикуващите ЖП  у нас да 
загубят мотивация да упражняват професията, за която 

специално са подготвени, а от друга - глухите и сляпо-
глухите лица у нас да не могат да ползват правото си 
на равен достъп до информация и комуникация, което 
Законът за БЖЕ урежда. Ръководството на НАПЖЕБ 
реши да подготви официално писмо във връзка с това 
неадекватно решение и да го изпрати до МТСП след 
последните парламентарни избори,  при установяване  на 
по-стабилна политическа ситуация. Писмото на НАПЖЕБ 
до МТСП бе подкрепено с подписите на председателите 
на СГБ, НАСГБ, АРДУС и АГУСБ, а това дава още по-
голяма тежест на категоричното ни желание да се 
преразгледа въпросът, касаещ всички заинтересовани 
лица: глухи, сляпо-глухи и ЖП, свързан с  прилагане 
на ЗБЖЕ и съответната Наредба за осигуряването 
на безвъзмездната преводаческа услуга на БЖЕ.                                                                                             
Паралелно с усилената работа в изпълнение на 
горепосочените задачи, УС на НАПЖЕБ непрекъснато 
съдейства за популяризирането на БЖЕ, с което изразява 
съпричастност, защитава и отстоява правото на глухите 
хора у нас да имат равен достъп до информация. УС на 
НАПЖЕБ изразява своята благодарност и признателност 
към  жестовите преводачи- членове на НАПЖЕБ: 
Силвия Маринова, Таня Димитрова, Бонка Саздова, 
Камелия Ангелова, Марина Пенева, Надежда Мирчева, 
Ружа Шуманова, Милена Гъркова, Юлия Станкова, 
Деян Славов, Катрин Хаджицинова, Силвана Павлова, 
Альоша Станимиров, Камелия Захариева и др., които 
и през изтеклата година чрез публичните си появи на 
брифинги, официални изявления, новинарски емисии и 
телевизионни рубрики, не само осигуряват равния достъп 
до информация за глухите лица у нас, но и допринасят за 
популяризирането на уникалния БЖЕ - езикът на немалка 
част българи.

Показателни за това са и участията на наши членове в 
различни мероприятия, събития и проекти: - На 10.03.2021 
г. Радка Стойкова от Варна участва в предизборна среща 
на г-жа Сачева с нейния екип в  гр. Добрич и се е излъчило 
по местния ТВ канал. За Ваша информация бих искала 
да споделя с вас за жеста, който нашата колежка Радка 
Стойкова  направи, отказвайки се от хонорара си в полза 
на НАПЖЕБ, за което УС на НАПЖЕБ изказва искрена 
благодарност за благородния й жест.

- На 11.03. Милена Гъркова и Николета Иванова
участваха в жестовия превод на онлайн събитието 
„Посланик за един ден”, организирано от британското 
посолство. Провеждането  на събитието онлайн не 
възпрепятства то да предизвика също толкова силно 
вълнуващи преживявания и положителни емоции, както 
се е случвало и в присъствен формат предишните години. 
Висок успех и признание за труда на жестовите преводачи 
бе наградата, връчена по време на събитието „Мъж на 
годината”, излъчено от БНТ, с която бяха удостоени на 
10.06.2021 г. жестовите преводачи Надежда Мирчева, 
Камелия Ангелова, Бонка Саздова и Ружа Шуманова. 
Приветстваме и се гордеем с това високо отличие за 
нашите колежки! - Историческият музей в Асеновград
реализира проект, свързан с достъпността, и по този 
повод  покани НАПЖЕБ да участва в заснемането на 
видео материали на историческа тематика, съобразена с 
достъпността до информацията за глухите посетители. В 
тази връзка на 8 и 9 май нашият колега Атанас Калинов
записа жестовия превод на 3 видео материала с различна 
продължителност: от  5 мин., 10 мин. и 15 мин. С тази си 
дейност НАПЖЕБ постави едно ново начало за България
-  да се предоставя историческа информация на БЖЕ 
в музей, съобразена с потребностите на посетители с 
увреден слух.

Епидемичната обстановка в страната не бе пречка 
пред УС на НАПЖЕБ да разширява хоризонтите на изява 
на НАПЖЕБ, търсейки възможности за осигуряване на 
достъпност за глухите деца. Напротив, именно сложната 
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епидемична обстановка, която застави учениците да 
учат онлайн, ни вдъхнови, екипът на УС а НАПЖЕБ, 
да насочим вниманието  си да потърсим адекватни 
начини учебният материал да стане достъпен за 
глухите ученици, чрез включването  на БЖЕ. Това бе 
причината УС на НАПЖЕБ да установи контакт с най-
голямото издателство на учебници и учебни пособия и 
видео уроци - издателство „Просвета”.За наша радост  
предложението за съвместна работа, в която  НАПЖЕБ 
да осигурява жестов превод на готови онлайн уроци 
от „Просвета” се възприе с позитивизъм и готовност  
за реализиране на идеята с подписване на 2-годишно 
споразумение за сътрудничество. За изпълнението 
на тази сериозна и много отговорна задача УС на 
НАПЖЕБ реши да се обърне с покана за участие към 
ЖП и то по-специално към  колеги с опит в сферата на 
образованието, които да са от София, съобразявайки се 
с обстоятелството, че професионалното студио за записи 
на „Просвета” е в София.  Работата по записите започна 
през август, ЖП от София, които проявиха интерес и 
се включиха бяха:  Катрин Хаджицинова, Надежда 
Мирчева, Марина Пенева и Камелия Захариева. За да 
се даде възможност за увеличаване на продукцията, 
много скоро след старта в София, издателство „Просвета” 
взе решение да оборудва изнесено студио в Пловдив, 
където в преводите на видеозаписи се включиха Милена 
Гъркова и Деян Славов. В началото на тази инициатива 
ръководството на НАПЖЕБ имаше идея в жестовия 
превод на учебния материал да се включат и глухи 
жестови преводачи, дори първите опити за записи бяха 
именно с такива преводачи - колегите Тилка Кайрякова 
и Красимир Альов, които много усърдно се бяха 
подготвили за записи на преводи на учебен материал. 
За съжаление, на практика се установи, че на този етап, 
при превод на вече готов заснет видеоурок е трудно 
да се постигне добър синхрон между записания говор 
на учителя от видеоурока и жестовия превод  на глух 
преводач. Това наложи жестовият превод засега да се 
осъществява само от чуващи преводачи. Тази съвместна 
инициатива на НАПЖЕБ и изд. „Просвета” бележи още 
едно ново начало  за  България -  видеоуроци с учебен 
материал по БЕЛ от 1 – 4 клас за масовите училища се 
представя на БЖЕ! И това не може да не ни изпълва с 
гордост!

В процеса на работата по записите на жестов превод на 
учебния материал за видеоуроците изникна потребността 
да се създаде работна група от участващите в записите ЖП 
и глухи консултанти, които чрез видео срещи, споделени 
видео клипове и чрез  контакти през социални мрежи, 
провеждаха  обсъждания за употребата на жестове на 
термини и понятия по БЕЛ, както и създаване на такива 
за думи/понятия, липсващи досега в БЖЕ. Обсъжданията 
и този креативен подход бяха много продуктивни и 
подпомагаха работата на всички участници в записите.                                                                                                                                        
                            Както знаем,  у нас неоспоримото право на глухите 
хора да получават информация по достъпен начин чрез 
българския жестов език (БЖЕ) бе официално зачетено и 
регламентирано като неотменна част при провеждане 
на редовни и извънредни национални брифинги, още 
от самото обявяване на извънредното положение на 

13.03.2020 г., което бе адекватен отговор на призива на 
Световната здравна организация относно осигуряване 
на пълна и достъпна осведоменост на населението по 
въпросите на пандемията. Въпреки това, за съжаление, 
това регламентирано право бе нарушено от МЗ, което 
на 02.11.2021 г. проведе извънреден брифинг съвместно 
със съсловните организации, чиито важни послания 
не достигнаха глухите хора, поради липсата на жестов 
превод. Тази проява на несъобразяване с правото на 
достъп до жизненоважна информация за глухите хора у 
нас предизвика остра реакция от страна на ръководството 
на НАПЖЕБ, което изпрати критично писмо по този 
повод, адресирано до тогавашния служебен министър 
на здравеопазването - Стойчо Кацарски.

През изминалата година ФБ страницата на НАПЖЕБ, 
както винаги редовно отразяваше активната дейност 
на НАПЖЕБ, също така редовно се публикуваха 
текстови и видео материали, разпространяващи 
и популяризиращи БЖЕ и ролята на жестовите 
преводачи. Заслуга  за това имат Тилка Кайрякова 
и СветлозарПарапанов - администратори на ФБ 
страницата на НАПЖЕБ. Видео материалите, подготвени 
от Тилка Кайрякова подаваха ценна информация за 
важни събития, като приемането на ЗБЖЕ на 21.01., 
Международния ден на преводача, Международния 
ден на жестовите езици, Международния ден на хората 
в неравностойно положение,  за провеждане на важни 
срещи,форуми, семинари и ГА  на ЕФСЛИ, свързани 
с дейността на организацията ни. Не се пропускаше 
публикуване на  видео-новини за актуалната Covid 
ситуация и противоепидемичните мерки у нас.  Ценен  
е  приносът на НАПЖЕБ, в лицето на Тилка Кайрякова 
да съдействакато консултант на Организацията по 
опазване и защита от бедствия и аварии  в създаването 
на кратки информативни видео-клипове на БЖЕ.                                                                                                                                          
През 2021г. Милена Гъркова - председател на НАПЖЕБ, 
взе участие в редица интервюта:  пред БНР – Кърджали 
във връзка с приемането на Закон за БЖЕ - 01.02.2021г.; 
01.04.2021г. в предаването за образование „Знание 
БГ“ по БНТ2; 19.08. - за Радио Шумен, съвместната 
инициатива на НАПЖЕБ и „Просвета“ за създаването 
на видеоуроци с превод на БЖЕ; 21.09. за Програма 
„Хоризонт“ на БНР - на тема: Международния ден на 
жестовите езици. Благовест Захов също представи 
НАПЖЕБ в интервю за Радио Видин  на тема за 
видеоуроците  с превод на БЖЕ.

2. Международно сътрудничество
2.1. Участие на 2-ма делегати от УС на Генералната 

асамблея на Европейския форум на преводачите 
на жестов език (EFSLI) през 2021 г. През изминалата 
година за първи път се проведоха две ГА - едната на 
26.06.21г. юни, а втората - 17.07.21г. юли. И двете бяха 
онлайн. От името на НАПЖЕБ участваха делегатите: 
Милена Гъркова и Марина Пенева. Председателят на 
НАПЖЕБ през годината редовно осъществяваше връзка 
с ръководството на ЕФСЛИ  с цел консултиране, относно 
работата на НАПЖЕБ по текстове на становища, касаещи 
жестовите преводачи и сме признателни на Ивана Бучко, 
вече бивш президент на ЕФСЛИ, за голямата й подкрепа 
и съдействие.

По тази точка „Международно сътрудничество”  
ръководството на НАПЖЕБ извърши много допълнителна  
дейност, като поддържаше контакт както с ЕФСЛИ, така 
и с националните асоциации на жестови преводачи от 
страните от региона, обменяйки полезна информация. 
От  март м. г. с представители на организациите на ЖП 
от региона се зароди  идеята за създаване на Мрежа на 
Балканските  държави. Решението дойде в резултат на това, 
че имаме доста сходни проблеми, свързани с обучението 
на жестови преводачи, както и общите ни други проблеми 
като бивши социалистически страни с препятствията, които 
през трудния преход за всички нас все още преодоляваме 
и което неминуемо рефлектира и върху развитието и 
обучението на жестовите преводачи като професионални 
такива, и тяхната реализация в нашите страни. На 24.05. 
се проведе 1-ва онлайн среща на тази Балканска мрежа, 
в която участваше  Милена Гъркова. В състава на групата 
влизаха  представители на асоциациите на Словения, 
Сърбия, Северна Македония и Косово. Последваха и 
други онлайн срещи на представители на Балканската 
мрежа от организации на жестовите преводачи: - 11.06. 
с основни теми:  представяне на Балканската мрежа пред  
ГА на ЕФСЛИ и стартиране на подготовка  по проект за 
разработване на учебна програма за жестови преводачи 
в Балканските страни. Срещата се проведе с участие на 
Милена Гъркова. -25.06. на тема „Обучителна програма 
за ЖП” с професор Кристиян Ратман (глух преподавател в 
Хумболт Университет) и Маринела Салами, изп.директор 
на ЕФСЛИ. От името на НАПЖЕБ участваха София Калинова 
и Милена Гъркова. Срещата беше много полезна и 
позитивна за всички участници и подхранваше надежда за 
съвместна дейност  в близко бъдеше, но разработването 
на този проект за балканските държави предстоеше да 
бъде съгласувано с новото ръководство на ЕФСЛИ, от 
което зависеше евентуалното му включване в работната 
програма на ЕФСЛИ. - 23.12.2021г. - обсъди се подготовката 
на Меморандум за сътрудничество между органзаците 
на ЖП в нашия регион.  На срещата взе участие Милена 
Гъркова. 

Следващата група задачи от Програмата за дейност за 
2021г. са в трети раздел.

Продължението четете в следващия брой.
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*Гергьовден е с многовеков-
на традиция.  свят.  Не случай-
но има и народна песен, в която 
се пее: „Хубав ден - Великден, 
баш по-хубав – Гергьовден!” 
Това е времето, в което приро-
дата се възражда.

*На 6 май Българската пра-
вославна църква чества деня 
на Свети Георги Победоносец, 
един от най-почитаните све-
тци у нас, още от покръства-
нето на българите преди 11 
века. Свети Георги е от малко-
то светци, който е славен как-
то от християни, така и от 
мюсюлмани.

Заради своята храброст и 
мъжество свети Георги е из-
бран от българската армия за 
неин патрон, а от векове наро-
дът го почита като покровител на 
овчарите.

През 1880 година княз Алек-
сандър учредява военния ор-
ден „За храброст”. Осем дни 
по-късно с нов указ се постано-
вява честването на празника. 
При връчването на това отличие 
постепенно започнали да се ор-
ганизират тържества и паради на 
армията. От 1931 година денят 
на храбростта и победите е обя-

вен за боен празник на войската.
За първи път при честването на 
Гергьовския празник през 1937 
година тържеството започва от 
предната вечер със заря. След 
1946 година традицията в чества-
нето на празника на българската 
армия е прекъсната. Първона-
чално е определена датата 9 сеп-
тември, а след 1953 година - 23 
септември, която дата се чества 
до 1989 година. Великото народ-
но събрание определя за празник 
на войската 23 август - деня на 
решителните боеве при Шипка. 
Две години - 1991 и 1992, българ-

ските воини честват този паме-
тен ден като свой празник. През 
1993 година, с постановление 
на Министерския съвет 6 май е 
обявен за Ден на храбростта и 
празник на българската армия. 
С един от най- почитаните праз-
ници у нас – Гергьовден, е хубаво 
да си припомним, че честваме 
не само носещите името Георги 
и българската армия, а и самата 
храброст като добродетел. Тя е 
едно от най- светлите качества, 
които душата на човек може да 
притежава.

Според народните тради-

ции и обичаи, рано сутринта на 
Гергьовден, още преди изгрев 
слънце, жени, моми и деца бе-
рат пролетни цветя и лековити 
билки, от които правят венци и 
китки. С венците украсяват про-
зорците и вратите на къщите, а 
китките връзват на котлите за 
мляко, нощвите и печеното агне. 
Зелени клони се слагат и вър-
ху завивките на децата. С Гер-
гьовден започва лятната паша. 
Рано сутринта се прави обредно 
извеждане на стадата на първа 
зелена паша, като животните 
се подкарват със зелена пръч-
ка. Овчарите издояват обредно 
първото мляко в котле, укра-
сено с билки и цветя, вързани 
с червен конец, които да пред-
пазят овцете от уроки. Първото 
издоено мляко по традиция се 
раздава на роднини. Коленето 
на агне в чест на свети Георги 
също е част от традицията. Гер-
гьовското агне винаги се пече 
цяло, а след празника костите 
му се заравят в мравуняк „да 
се въдят овцете като мравки” 
или се хвърлят в реката „да тече 
млякото като вода”. За празника 
се приготвят и специални об-
редни гергьовски хлябове. Гер-

гьовските хлябове са големи, 
кръгли, украсени отгоре с тесто. 
Украсата най-често изобразява 
овчарска гега, овчар, кошара с 
овце, кучета. Гергьовското агне 
и опечените хлябове се носят в 
църквата да ги освети свещени-
кът. Празничната трапеза обик-
новено е обща за цялото село 
и се прави на зелено. На нея, 
освен печеното агне и хлябове-
те, се нареждат и други обредни 
храни – прясно издоено мляко, 
квасено мляко, сирене, пресен 
чесън. Трапезата е придружена 
с песни, музика, танци, устрой-
ват се борби и състезания. През 
целия ден се играят гергьовски 
хора, пеят се песни за змейове и 
самодиви, в които свети Георги 
побеждава ламята и отключва 
водите и плодородието. Тради-
ционни са гергьовските люлки, 
които задължително се връзват 
на зелено дърво. Вярва се, че 
колкото по-високо се люлеят те, 
толкова по-високи ще пораснат 
посевите.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Хубав ден Великден, още по-хубав Гергьовден!

Най-щастливото място очаква малките ни дечица
Детската градина в учили-

щето ни в София - „Проф.д-р 
Дечо Денев”  отново приема 
своите малки приятели.

Тук се обучават деца от цяла 
България. И намират любов и 
най-топла грижа в целодневната 
детска градина.

Условията са прекрасни, а 
грижите за тях невероятни. 

Днес ви представяме две от 

учителките и възпитателките в 
детската градина. Всъщност, те 
са всеки ден до децата ни - и като 
семейство, и като любов, и като... 
всичко на света.

Десислава Тачева работи тук 
от девет години.  Тя е глух обучи-
тел   и затова дава невероятната 
своя любов на своите малки глу-
хи възпитаници. Учи ги на всичко 
- от първите навици до първите 
знания за поведение и успех в 
живота. А знае се – първите годи-
ни са най-важни за възпитанието 
на всеки човек. И  получава раз-
бира се, тяхната безмерна обич. 
Първите й ученици са вече почти 
в прогимназията. Но няма ден, в 
който да не я навестят, или прос-
то да я поздравят при среща на 
двора. Толкова я обичат. 

А тя казва така:
„Здравейте, приятели !
Казвам се Десислава Тачева.
Завършила съм столичното 

училище за деца с увреден слух 
„Проф. д-р Дечо Денев” в кв. 
„Павлово”.

От 2013 г., вече 9 години рабо-
тя в детската градина към учили-
щето, като помощник възпитател.

Колегите ми много ме уважа-
ват. С тях станахме приятели.

Много съм доволна от рабо-
тата ми в детската градина.

При нас  се обучават деца от 
2 до 7 години. Работи се по про-
грамата за масовите детски гра-
дини. Обучението е целодневно.

Има групови занимания и 
индивидуални занимания. На 
всяко дете се полага рехабили-
тация всеки ден по половин час 
със звукоусилваща апаратура. 
Има специални предмети, които 
развиват допълнително слуха и 
говора, музикални стимулации и 
фонетична ритмика.

Детската градина и училище-
то са в една сграда.

В училището се обучават уче-
ници до 12 клас. Обучението за-
вършва с професионална практи-
ка по дърводелство, тапицерство 
и готварство.

Имаме компютърни кабинети 
с интернет, спортни занимания 
по бадминтон, футбол, тенис на 
маса, групи за синхронно пеене 
с мимика и жест, пантомима и 
изобразително изкуство.

Приемаме деца от цялата 
страна. Обучението, общежитие-
то и столовото хранене са изцяло 
безплатни.

В детската градина и учи-
лището работят с радост много 
нови, млади учители, които чер-
пят опит от по-възрастните си 
колеги.

Нека да подадем ръка на про-
мяната!

Нека да вървим заедно на-
пред в името на нашите деца с 
увреден слух!

Заповядайте при нас!“

Галина Генчева е отскоро при 
децата в детската градина. Тя е 
завършила специалния курс на 
СГБ за глухи лектори и преводачи 
на жестов език със сертификат за 
ролеви модел.

„Здравейте, скъпи приятели!
Аз съм Галина Генчева.
Вярвам, че ме познавате мно-

го добре, още от времето, когато 
работех в СГБ. Сега работя в дет-
ската градина на училището за 
деца с увреден слух в „Павлово”. 

Да работя с деца винаги е 
било моя мечта! И това се сбъд-
на!

В детската градина и в учи-
лището работят и други учители 
и възпитатели  с увреден слух. 
Трябва да ви кажа, че всички ние 
много се разбираме.  Колегите са 
приятни и коректни, помагаме си 
взаимно. 

Децата с увреден слух се 
чувстват прекрасно в детска-
та градина. Те получават от нас 

обич, възпитание и грижи. Оби-
чам да гледам как растат с всеки 
изминал ден, как развиват реч, 
как проговарят и стават по-умни, 
добри и възпитани. 

От работата в детската гра-
дина разбирам колко е важно 
децата със слухови нарушения 
да започнат да се обучават от 
най-ранна детска възраст. 

Моята мечта е да учат и жес-
тов език, за да могат да успяват в 
училище и в живота. 

Затова ви каня да дойдете 
при нас, за да се убедите сами в 
моите думи. 

И не забравяйте, че тук рабо-
тят изключителни специалисти, 
готови да ви подадат ръка и да 
помогнат на вас и вашите деца.”

Драги читатели, 
Обявите можете да видите 

на жестов език в Youtube като 
сканирате публикуваните до 

снимките QR кодове. 
Всъщност - това предвиждаме 

да стане практика 
оттук нататък - част от 

съдържанието на вестника да 
бъде достъпно и в превод на 

жестов език.

Приятно четене и гледане!

Отговор от бр. 7

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


