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КУЛТУРА

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

Европейски форум на ЕСГМ
* От 25 април до 1 май тази 

година  Европейският съюз на 
глухите младежи (ЕСГМ) орга-
низира международен форум 
със семинари във връзка с по-
следиците от пандемията от 
COVID-19. Събитието се прове-
де в Талин, Естония. 

* В международния проект  
на ЕСГМ бяха привлечени за 
участие партньори от общо 
7 държави: България, Италия, 
Испания, Швеция, Словакия, Ес-
тония и Белгия. Проектът има 
за цел да анализира ефектите 
на пандемията върху живота 
на младите глухи хора в Европа.

 * Младежката организа-
ция към СГБ изпрати за учас-
тие в работа на форума три 
активни момичета - Росица 
Караджова, Никол Алексан-
дрова и Станислава Коваче-

ва, които  да представляват  
България.

Основните теми, които бяха 
разисквани тук, бяха свързани с 

негативните последствия за мно-
го млади глухи хора, които дой-
доха неочаквано и непредвиде-
но след пандемията.

Основните теми бяха: Актив-
ност, психично здраве и младеж-
ка работа.

Глухите участници се включи-
ха активно в дните на оживени 
дълги дискусии за ефектите на 
пандемията от COVID-19 върху 
младежите. За съжаление, спо-
ред констатациите, те са систем-

ни и дълбоки.  Особено що се 
отнася до влиянието върху мла-
дите жени, върху младежите в 
по-крехка възраст, както и върху 
младежите в някои от държавите 
с по-ниски доходи и по-големи 
бариери. 

Четете на стр. 2

Проект Covid-19: въздействие на пандемия от коронавирус върху младежките дейности

Скъпи членове на СГБ,
с радост �и у�едомя�аме, че от 10 до 12 �ни 

2022 г. на от�ритата сцена � гр. Приморс�о ще се 
про�еде ХХIX национа�ен фести�а� на худо�ест�е-
ната самодейност на Съ�за на г�ухите � Бъ�гария. 
Въ� фести�а�а ще �земат участие самодейните със-
та�и на �сич�и районни организации на СГБ. Ще 
има танци, пеене, поезия, театър на �есто� ези� и 
други форми на самодейното из�уст�о. Официа�-
ното от�ри�ане е � 16.00 часа на 11 �ни (събота). 

Сигурни сме, че фестивалът ще остави вълну-
ващи спомени у всеки от участниците и зрители-
те, затова ви каним да се присъедините и да ста-
нете част от него.

Ще бъде пъстро. Ще бъде различно. Ще бъде 
интересно. Ще бъде незабравимо.

Не го пропускайте! 
Очакваме ви – 10-12 юни, Приморско!

* От 13 до 
20 април тази 
година зрители 
и почитатели 
на театрално-
то изкуство  от 
цялата страна 
бяха възхитени 
от едно неверо-

ятно културно събитие. 
* В рамките на 8 дни теа-

тралните сцени на много гра-
дове в страната  бяха завладе-

ни от магията на театъра на 
глухите хора. Нашият театър 
с глухи актьори, които пока-
заха, че правят уникално изку-
ство, достойно и за света.

* „Нека чуем твоя глас!” е 
проект на Театър „Цвете” в 
партньорство със СГБ и МОС-
ГБ. Насочен е към глухата общ-
ност в градовете Варна, Бур-
гас, Ямбол, Стара Загора, Пло-
вдив и София. 

* В рамките на театрално-

то турне обаче, в програмата 
на театъра бяха включени и 
театрални представления в 
нашите училища за глухи деца 
в Търговище, Пловдив и София. 
Там, с постановки, специално 
предназначени за деца-актьори, 
режисьорите  и постановчици-
те станаха истински будители 
за глухата култура в България, 
която трябва да  възпитава  
живота и на нашите деца.

Четете на стр. 3   

Театърът, който може да 
промени живота ни към по-добро

Празници в СГБ
В красивите пролетни дни през 

тази година красиво и ведро беше 
настроението и в нашите органи-
зации в цялата страна. Празници-
те бяха истински, без пандемия 
и ограничения, а приятелството 
беше искрено. 

Много от нашите членове бяха 
организирали екскурзии по родни 
забележителности, други предпоче-
тоха да празнуват в клуба. Но всички 
бяха радостни, че са отново заедно.

Четете на стр. 4, 5 и 6

Продължава 
отчетно-изборната 
кампания в СГБ

В териториалните организации 
на съюза се провеждат отчетно-из-
борни събрания според приетия 
график. 

На стр. 6
ви представяме работата 

на някои от тях
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

Европейски форум на ЕСГМ
Продължение от стр. 1

Намален достъп до образо-
вание и спад в качеството му.
Изместването на образованието 
от класната стая в дигиталната 
среда разкрива дълбоко диги-
тално разделение между младе-
жите в държави с по-високи до-
ходи и техните връстници в дър-
жави с по-нисък доход. Повечето  
от учащите младежи, участвали в 
изследването, са засегнати от за-
тварянето на учебни заведения, 
а близо всеки осми изцяло е пре-
установил обучението си. Всички 
обаче са усетили бариерите от  
липсата на  жестов преводач.

Най-силни отрицателни по-
следици са усетили младежите в 
държави с по-нисък доход, къде-
то достъпът до ресурсите, нужни 
за провеждане на онлайн обуче-
ние, е най-ограничен. Но дори и 
младежите, които са имали дос-
тъп до онлайн или традиционно 
образование, съобщават, че то е 
станало по-неефективно след на-
чалото на пандемията. Резултати-
те показват, че учители и ученици 
не са имали нужните средства, 
оборудване и подготовка, за да 
преминат безпрепятствено към 
онлайн обучение.  Резултатът 
разкрива и песимистични про-
гнози на младежите за бъдещето 
на тяхното образование. Полови-
ната от младежите очакват обра-
зованието им да бъде забавено 
и това да повлияе на тяхната тру-
дова реализация и чувстват не-
сигурност относно бъдещите си 
възможности за образование и 
кариера. Въпреки неяснотата, с 
която се сблъскват и страха, кой-
то чувстват, младежите търсят 
нови възможности за обучение 
и развитие на приложни умения
с фокус в сферите на чуждите 
езици, информационните техно-
логии, решаването на проблеми 
и работата в екип. 

Влошено психическо здраве:
Всеки втори младеж е възможно 
да бъде засегнат от депресия и 
тревожност. Резултатът показва 
и значително влияние на кри-
зата върху психическото здраве 
на младежите. Семейният стрес, 
социалната изолация, повише-
ният риск от домашно насилие, 
нарушеното образование и не-
сигурността за бъдещето влияят 
на емоционалното състояние на 
младежите. Особено засегнати 
са младите жени и младежите на 
по-крехка възраст. 

 При нас, в България, голе-
ми сътресения са предизвикани 
от нарушеното  балансиране на 
училището и образователната 
система. Става дума за  подпома-
гане на физическата и мозъчната 
дейност, както и за запознаване 
и общуване с нови хора. Ето ня-
кои от въпросите и констатации-
те, които бяха представени:

Защо трябва?
Мрежа, самочувствие, иден-

тичност, сила на глухите и при-
добивки, обмен, кръстосани об-
мени с други страни и групи, за 
да научат повече. 

Как? 
Информално и неформално 

образование, физически и ум-

ствено, занимания, събития на 
открито и на закрито. Да споде-
лят нови знания, информация 
и вълнуващи теми. Да има дос-
тъпна информация за основните 
права и действия. 

Ключови думи за проекта 
COVID-19: - по-малко или никак-
ви реални събития (лагери, дей-
ности и т. н.) - „Трудно е да бъдеш 
активен в доброволческата 
работа като следващо поко-
ление”; - Вътрешните събития 
стават неефективни (реор-
ганизация); - Младите хора не 
могат да събират опит като 
участници или лидери; - Мно-
го комуникации се движат он-
лайн, програмите се променят 
и използват също онлайн; - Го-
лямо финансово въздействие; 
- Младите хора са по-изоли-
рани и боледуват повече; - Ба-
риери пред университета и 
образованието, защото имат 
погрешна училищна система; 
- Тези ученици, които са били в 
масовото училище, се сблъск-
ват с нови предизвикателства 
по време на Зуум и онлайн обу-
чение.

Младежите, загубили работа-
та си, са почти два пъти по-уязви-
ми към депресия и тревожност 

от техните връстници, запазили 
работата си. Стресът и несигур-
ността относно бъдещото обра-
зование и работа представляват 
допълнителна пречка пред раз-
витието на младежите.

Ограничена свобода на дви-
жение и гражданско участие: 
пандемията е задълбочила и 
препятствията, които младежите 
срещат в упражняване на пра-
вата си. Мерките за социална 
дистанция и ограничаване на из-
лизането навън са ключови за сп-
равяне с пандемията, но ограни-
чават свободата на движение на 
младежите и застрашават техни-
те граждански права. Всеки тре-
ти младеж чувства значително 
ограничение на възможността си 
да участва в обществения живот, 
включително да участва в мирни 
протести. Една четвърт от младе-
жите чувстват, че пандемията е 
ограничила религиозната им сво-
бода. Младежите чувстват зна-
чително влияние върху възмож-
ността им да водят пълноценен 
социален, културен и обществен 
живот. В нормални условия те 
срещат редица пречки пред учас-
тието си в политическите проце-
си и институционалното взимане 
на решения, а пандемията ум-

ножава тези пречки. Влиянието 
на ограниченията е по-силно 
усетено в развиващите се стра-
ни, както и от младежи, част от 
етнически, религиозни или други 
малцинства, а онлайн алтерна-
тивите за гражданска активност 
са достъпни само за младежите, 
които имат достъп до надеждна 
интернет връзка. Близо една чет-
върт от младежите чувстват зна-
чително влияние върху достъпа 
им до информация.

Не на последно място ЕСГМ 
ще съдейства за достъпна ин-
формация за видео с междуна-
роден жестов превод по теми 
като: Финансови идеи, Онлайн 
и активности + Онлайн и Оутрич, 
Психично здраве, Чадъра (гене-
рални теми).

През тези дни глухите учас-
тници работиха с много труд и 
отговорност по тези важни мате-
риали за проблемите на глухата 
общност.

Но имаха и минути, за да 
видят Талин – един прекрасен 
град в Естония. Великолепен със 
средновековния облик на цен-
тралната част на града, с пре-
красно запазените и подържани 
сгради, успешно комбинирани 
с по-новите, което създава една 
от най-разпознаваемите гледки в 
Европа.

 Скъпи глухи членове, ако ис-
кате да опознаете Талин и имате 
желание, можете да откриете 
много интересни кътчета и да си 
създадете   красиви спомени от 
града. Може да се отдадете на 
кулинарни изкушения и много 
спокойствие; да се изкачите на 
високите исторически кули; за да 
се насладите на гледките отвисо-
ко,  но и да видите историческите 
музеи.

 А и още много. Това място си 
заслужава.

Росица Караджова, 
председател на МОСГБ

КНСБ: вече са нужни над 1200 лв. 
за месечна издръжка на човек С цели 2 години закъснение управляващите ре-

шиха да отстранят един проблем, който причини 
много главоболия на работещите родители на деца 
в ученическа възраст в пандемията. Най-сетне, към 
случаите, в които се полага болничен, се добавя 
и гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, 
върнато от училище поради карантина със законо-
проект за промени в няколко закона, внесен от гру-
па депутати на управляващата коалиция. 

През цялата пандемия родителите на деца в 
ученическа възраст нямаха право на болничен за 
гледането им при карантина на отделен клас или 
на цялото училище. Това ги принуждаваше в такива 
случаи да ползват отпуск, като платените дни бър-
зо бяха изчерпани. Както знаем, в последните две 
години имаше чести периоди на карантиниране на 
цели класове. Сегашният текст в закона противоре-
чеше и на друга нормативна разпоредба – в зако-
на за закрила на детето, според която родителят е 
длъжен да не оставя без надзор и грижа децата до 
12-годишна възраст. Глобата за оставено без надзор 
дете е от 1000 до 5000 лв., въпреки че не е известно 
да има санкциониран родител по тази линия. Сега 
всичко това се отстранява с допълване на случаите, 
в които се признава временна неработоспособност. 

Законът ще влезе в сила от 1 юли 2022 г., за да 
се осигурят необходимите за това средства с актуа-
лизацията на бюджета. 

В законопроекта към текста „Що е то времен-
на неработоспособност”, който гласи: „Временна 
неработоспособност е състояние, при което оси-
гуреното лице не може или е възпрепятствано да 
работи поради: - остро, подостро или обострено 
хронично общо заболяване; - злополука; - профе-

сионална болест; - лечение в чужбина; - санатор-
но-курортно лечение; - належащ медицински пре-
глед или изследване; - карантина; - отстраняване 
от работа по предписание на здравните органи; 
- гледане на болен или на карантиниран член от 
семейството; - належащо придружаване на болен 
член от семейството за медицински преглед; - из-
следване или лечение в същото или в друго насе-
лено място, в страната или в чужбина, бременност 
и раждане; - гледане на здраво дете, върнато 
от детско заведение поради карантина в заве-
дението.” Последният текст занапред ще се про-
мени в: „Гледане на здраво дете до 12-годишна 
възраст, върнато от детско заведение или учили-
ще, поради карантина на заведението или учили-
щето, или на отделна група, или клас в него, или 
поради карантина на детето.”

Според публикувания анализ 
на наблюдението на потреби-
телските цени и заплатата за из-
дръжка за първото тримесечие 
на т. г., изготвен от Института за 
социални и синдикални изслед-
вания към КНСБ, необходимият 
нетен месечен доход за издръж-
ка на едно работещо лице дос-
тигна през месец март до 1 216 
лв., коeто включва покриване на 
разходите за издръжка на едно 
работещо лице, живеещо само, 
за храна, жилище, образование, 
здравеопазване, облекло, транс-
порт и съобщения, развлечения 
и почивка. „А за тричленно се-
мейство от двама работещи и 
едно дете, необходимият нетен 
доход за издръжка достига 2 
189 лв. - или за една година на-
растването е с 283 лева.  С 15% 
минимум непременно трябва 
да се повишат доходите, още 
повече, че през второто и трето-
то тримесечие инфлацията ще 
продължи да се ускорява,” каза 
президентът на КНСБ Пламен Ди-
митров пред медиите.

Брутната заплата за издръж-
ка за едно работещо лице пък е 1 
567 лв., а при двама работещи в 
семейството с 1 дете, за всеки от 

двамата работещите не трябва да 
бъде по-ниска от 1 411 лв., за да 
може да се осигури необходимия 
доход за социално приемлив на-
чин на живот. Ако само единият 
от родителите работи, той трябва 
да осигурява заплата в размер не 
по-нисък от 2 820 лв.

Темповете на изменение 
на необходимия месечен доход 
за издръжка през първото три-
месечие на годината основно се 
диктуват от нарастването на це-
ните на хранителните стоки, се 
посочва още в изследването.

Според последните данни от 
Националния статистически ин-
ститут, сегашната икономическа 
ситуация в страната продължа-
ва да се оценява  от българите 
не само като неблагоприятна 
за спестяване – негативна е и 
нагласата им по отношение на 
извършването на разходи за по-
купка на предмети за дълготрай-
на употреба, за „покупка или 
построяване на жилище (вила)” 
и за „подобрения в дома” през 
следващите дванадесет месеца. 
Все повече стават хората, които 
отчитат драстично покачване на 
цените и са настроени песимис-
тично за бъдещето.

От 1 юли – дават болничен за върнато от училище дете

Публикациите подготви Петра Ганчева по данни от онлайн медии
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Едно страхотно 
пътешествие на 
нашето турне!

С изключително удоволст-
вие, но и със завиден успех, ние, 
от нашия театрален екип, пъ-
тувахме в различни градове на 
България. Получихме страхотни 
отзиви от всички наши зрители. 
Благодарение на РО на СГБ в гра-
довете Варна, Стара Загора, Пло-
вдив, Бургас, Ямбол и София, ние 
имахме удоволствието да бъдем 
в едни от най-добрите зали.

 А там получихме и най-топло 
посрещане както от глухи, така 
и от чуващи зрители. За първи 
път всички в театралните зали 
се чувстваха като една общност 
и ни приемаха като повече от 
свои. Бяхме заедно - глухи,  чува-
щи  и  нашите глухи деца. Те бяха 
много щастливи, че имат шанс 
да  споделят собствени мнения. 
След представленията, разбира 
се, имаше много горещи диску-
сии. А всички споделиха с нас, че 
се надяват да има нови подобни 
проекти. 

Нека да разкажем малко за 
проекта. 

„Нека чуем твоя глас!” е про-
ект на театър „Цвете” в партньор-
ство със СГБ и МОСГБ. Насочен е 
към глухата общност в градовете 
Варна, Бургас, Ямбол, Стара Заго-
ра, Пловдив и София.

  За първи път в световен ма-
щаб се играе форум театрално 
представление „Повече няма да 
ме чуеш!” на български говорим 
и жестов език едновременно, с 
участието на глуха и чуваща ак-
триса. Засягат се проблемите на 
различните, амбициите на роди-
телите им и желанието да бъдеш 
безусловно приет. По време на 
форума в театралните дискусии 
глухите деца имаха възмож-
ност да бъдат активни, да дават 
гласност на мислите и чувствата 
си, да влязат в роля, и да дадат 
предложения как проблемните 
ситуации за героите могат да се 
подобрят. Това е опит да разбе-
рат, че техните избори и реше-
ния са важни и са от значение, за 
да се промени животът им към 
по-добро. 

В представленията и в 
последвалите  дискусии участва-
ха актьорите: Росица Караджо-
ва (глуха) и Виолина Василева 
(чуваща). Водещ беше Силвана 
Павлова, техническо лице: Васи-
лен Грозев. Сценарий и режису-
ра: Виолина Василева-Алексан и 
СП „Култура”, Направление „Мо-
билност”.

И още едно страхотно пред-
ставление реализирахме  по 
време на  това  изключително 
наше турне в трите специални 
училища за деца с увреден слух 
в Пловдив, София и Търговище. В 

Празникът на фолклорното 
изкуство „Като жива вода 2022” 
е вече в миналото. Два дни, две 
сцени, над 1500 изпълнители! И 
безброй гости... 

Фестивалът се провежда за 
четиринадесети пореден път и 
се състоя на 30 април и 1 май т. г. 
в местността „Горски кладенец” 
близо до град Суворово. Празни-
кът е с конкурсен характер и из-
пълненията се оценяват от ком-
петентно жури. 

През годините фестивалът да-
ваше възможност на певци, му-
зиканти, танцьори, изпълнители, 
гости и зрители да се потопят в 
един необятния, красив и изпъл-
нен с багри, настроения и емо-
ции свят. Свят на древни симво-
ли и съвременни послания, свят 
– магия, свят – чудо, свят на бъл-
гарския фолклор! 

„Нека заедно за пореден път 
да сътворим един празник, да 
възродим българското, за да 
пребъде в годините!”, призова на 
откриването на фестивала кме-
тът на града Данаил Йорданов.

Танцовият състав към ра-
йонната организация на глу-
хите във Варна с ръководител 
Росен Драганчев последва този 
призив и взе участие в празни-
ка на суворовци.  За наша ра-

дост и гордост се класира на 
второ място с изпълненията 
„Варненски танц” и „Гузен не-
гонен бяга”. 

Поздравяваме от сърце на-
шите глухи танцьори, които по-

казаха завиден талант в силната 
и многобройна конкуренция!

Диян Демиров, председател 
на РО на глухите във Варна

Снимки Нели Панайотова

КУЛТУРА

РО - ВАРНА

Театърът, който може да промени живота ни към по-добро

Блестящо  участие във 
фестивала „Като жива вода”

тях по традиция се организират и 
провеждат мероприятия, в които 
учениците с увреден слух участ-
ват активно и с голямо желание. 
Те имат нужда от изяви, от това 
да се чувстват  можещи. 

Проектът „Форум театър за 
глухи ученици от специалните 
училища”, който е съвместна 
инициатива на театър „Цвете” 
и Съюза на глухите в България, 
се осъществи с  голяма полза за 
учениците ни по  актуалната тема 
за отношенията между тийней-
джърите и родителите им. 

Уникалният куклен театър 
„Пипи дългото чорапче”, специ-
ално адаптиран разказ в сценич-
но действие, беше съпроводен и 
с последващо действие – играта 
на „Въпроси и отговори”. Целта 
е да се подобри качеството на 
образованието на глухите учени-
ци. Да опознаят героите, нацио-
налните празници, българската 
история и забавни игри. Глухите 
ученици бяха запалени да дадат 
своите верни отговори и да по-
лучат дребни награди. Учителите 
бяха много  доволни и пожелаха 
да ни поканят и на други подоб-
ни събития, за да се докосват 
децата до магията на изкуството. 
В нашите специализирани учи-
лища се обучават деца и учени-
ци с увреден слух, всеки от тях 
със съдбата си и с различните си  
преживявания. 

Основен проблем при хората 
с увреден слух обаче е комуника-
цията с чуващите хора, както и с 
институциите, с които се сблъск-
ват ежедневно за  достъп до ва-
жна информация. Трудност за тях 
е и социализацията им в света на 
чуващите и намирането на ра-
бота. Именно в това искаме да 
помогнем с нашето изкуство на 
глухите хора.

Нека с гордост кажем, че в 
това театрално турне нашата 
трупа успя. Ще продължаваме 
напред още и още! В името на 
нашата уникална богата глуха 
култура!

Росица Караджова
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В РО-Бургас

Великденски  празници 

На Велики четвъртък - най-важният ден от 
Страстната седмица, ние от районната организа-
ция на глухите в Бургас се събрахме в клуба да боя-
дисаме яйцата за празника.

В християнската традиция четвъртият ден от 
Страстната седмица е за спомен на Тайната вече-
ря. Първото яйце трябва да бъде червено, с него се 
прави кръстен знак върху челата на децата, а после 
и на всички останали от семейството. Това яйце се оставя настрана от другите и се под-
меня с миналогодишното, което досега е стояло в къщата, за да носи здраве, радост и 
щастие на нейните обитатели.

За да отпразнуваме великденските празници, решихме да си направим една екскур-
зия в Родопите. Отидохме специално в Девин. Искахме да видим вод опада „Самодив-
ско пръскало” и да се разходим по екопътеката „Струилица”, за която бяхме чували, че е 
интересна. Бяхме си набелязали да видим още няколко забележителности край Девин, 
където се снимахме за спомен.

Водопадът „Самодивско пръскало” се е образувал от рекичката, която се влива в 
Девинска река, точно при една беседка. Пътеката към водопада започва зад каменна 
къщичка, тя е тясна и хлъзгава, но не е опасна и е с маркировка. На места има проко-
пани в пръстта стълби, а на други е укрепена с дървета. От беседката до водопада се 
върви около 15 минути.

„Дяволската пътека” в Родопите е друг интересен маршрут. Тя тръгва от село Бори-
но и стига до Буйновското ждрело. По тази пътека се стига и до „Ягодинската пещера”, 
която при желание можете да разгледате. Самата екопътека представлява съвкупност 
от естакади, дървени мостчета, конзолни платформи, водни каскади, скални форми, 
ерозионни котли и невероятни панорамни площадки към природната забележителност 
„Дяволски мост” и водослива на реките Буйновска и Чатак дере.

Скалното образувание „Слона” се намира непосредствено след разклона на пътя 
Девин - Смолян, преди началото на девинския квартал „Настан”. Скалата е разположе-
на на брега на Широколъшката река. Гледайки в източна посока от град Девин, човек 
няма как да не забележи голямата изразителна скала на върха на близкия хълм, заед-
но с дървената постройка върху нея. Тази скала е в така наречената местност „Червен 
камък”, а постройката отгоре представлява новосъградена наблюдателна кула. Местна 
легенда разказва, че когато османците превзели този край, част от жителите на региона 
били посечени на скалата и хвърлени от нея. Кръвта им обагрила в червен цвят скалата 
и затова местността била наречена „Червен камък”.

Друг обект, който посетихме, беше язовир „Въча” по поречието на р. Въча. Той е един 
от най-големите в България. Дълъг е около 18 км - от почивна станция „Антонивановци” 
до с. Михалково. Осигурява част от питейната вода за Пловдив и се използва за напоя-
ване на пловдивското поле. Язовирът притежава най-високата язовирна стена в Бълга-
рия – 144,5 м. В язовир „Въча” вирее голямо разнообразие от риба – бял амур, платика, 
бяла риба, бабушка, каракуда, кефал, костур, скобар, сом, уклей, слънчева риба, шаран, 
червеноперка и щука. Поради това язовирът е много известна дестинация за риболов. 
Около него се разкрива добра гледка към местността и към част от Родопите с красива 
природа. Добра гледка към местността се разкрива от връх „Свети Илия”. Край брегове-
те на язовира има добри условия за туризъм, които горещо ви препоръчваме.

Ненчо  Грънчаров, председател на РО-Бургас

РО-Горна Оряховица

Нека животът ни да е китен и пъстър като в 
празник 

Великденските праз-
ници са едни от най-ху-
бавите и емоционални, 
свързани с многолетна-
та традиция и обичаи в 
България.

Светлостта на хрис-
тиянския празник по-
четохме и ние в клуба 
на районната организа-
ция на глухите в Горна 
Оряховица. Макар и с 
малкото присъстващи 
хора, празникът бе по-
четен с боядисани яйца 
и козунаци, които всеки 
бе донесъл според въз-
можностите си. И след 

показаното майсторство по  пъстрене на яйца и месене на козунаци, взехме, та се „по-
борихме” според обичая. Ама накрая и „бореца” наборихме и сладко, сладко похап-
нахме. Създадохме малко положителни емоции и настроение, нужни ни в това тежко 
и трудно време.

За да успокоим обстановката, всеки разказа за  начина на  месене на козунаците, 
разменихме рецепти  и опит по приготвянето на яйцата, че те бяха толкова писани, ша-
рени, китени, пъстрени… А така ни се искаше живота да ни е такъв…

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

 РО-Плевен

Весели празници, приятели!

В териториална организация на глухите градска-Плевен, нашите членове вече не 
пропускат повод, за ДА БЪДАТ  ЗАЕДНО.  След отменянето на строгите мерки по пан-
демията, срещите ни станаха по-чести, а и наситени с повече приятелство и емоции, 
които ни липсваха. Така, както природата се събужда от своя зимен сън  за нов живот, 
така и хората, въпреки страха от войната и от високите цени, се опитват да се радват на  
малките неща, на пролетта, която внесе свежест и топлина в нашето ежедневие. „Хай-
де на нашето барче!” - стана наш всекидневен поздрав, но и истинско желание да се 
виждаме, да бъдем заедно.  Всъщност няма значение къде сме, важно е да сме заедно. 

 Дълго бяхме разделени и сега радостта ни е голяма, че отново сме заедно: на баба 
Марта се кичихме с мартеници; на  Международния  ден на жената уважихме  с цветя 
и подаръчета нашите жени; заедно бяхме на  Първа пролет; и сега, по Великден – с 
шарени яйца, кое от кое по-красиви.  А всеки вторник и четвъртък клубът се изпълва с 
детски смях и глъч. Сериозно се готвим да покорим голямата фестивална  сцена с мал-
ките ни самодейци.  Тези малки наши таланти  се готвят за участие в тазгодишния 29 
национален  фестивал на художествената самодейност в Приморско.  Който е там ще ги 
види – нашите вдъхновени и блестящи  наследници!

Димитрина Каракирова, коодинатор на РО-Плевен

ТО - Добрич

Докосване до красивата природа 
и историческото минало

За поредна година успяхме да посетим красиви места, забележителности и 
исторически обекти в красива България. Още от месец март започнахме да пла-
нираме маршрута и, разбира се, с нетърпение брояхме оставащите дни до 6 май... 

Времето беше чудесно въпреки прогнозите за дъжд и гръмотевици. Потеглихме въ-
одушевени в ранните часове на празничния ден. Към обяд пристигнахме  при Крушун-
ските водопади – насладихме се на тяхната невероятна красота с дъх на свежест! Не-
съмнено са едни от най-красивите и интересни места за посещение. Лесно се обхождат, 
понеже има поддържани екопътеки до тях. По-смелите се изкачиха до Тайнствения во-
допад. След кратка почивка и обяд, продължихме към Деветашката пещера. Тя е една 
от най-големите пещери в България, намираща се на 16 км северно от Ловеч. Освен с 
археологическите находки, пещерата е известна и с многообразието на обитатели: 12 
вида защитени земноводни, 82 вида птици, които се срещат в района и 9 вида прилепи. 
От 2014 г. Деветашката пещера е включена в прочутите „100 национални туристически 
обекта „Опознай България” на Българския туристически съюз.   

В следобедните часове се отправихме към Ловеч, където щяхме да пренощуваме. 
На сутринта с нетърпение очаквахме да отворят магазинчетата и занаятчийските рабо-
тилници в прочутия „Покрит мост”, построен през 1874-1876 г. от майстор Колю Фичето. 
Мостът свързва новата част на града с архитектурно-историческият резерват „Вароша” 
и е единствен по рода си на Балканския полуостров. 

След това се отправихме към „Ловешката средновековна крепост”, разположена вър-
ху две тераси на красивия и живописен  хълм „Хисаря”. Крепостта е част от архитектур-
но-историческия резерват „Вароша”. Точно пред входа  й се издига величествен по раз-
мери паметник на Васил Левски.  От крепостта се открива чудна гледка към целия град. 

Планирахме да видим още много интересни и красиви места, но... не можехме  да 
„разтеглим” времето! И поехме отново на път – към Плевен, като първа спирка ни беше 
панорамата „Плевенска епопе я 1877”, построена в чест на 100-годишнината  от освобож-
дението на Плевен от османско владичество. Открита е на 10 декември 1977 г.  Не стигат 
думите да се опише обстановката вътре в панорамата. Трябва да се види - сякаш ставаш 
свидетел на историческите събития от преди повече от век...  Имаме паметна история!

След кратка почивка и обяд посетихме двата музея в града - природонаучният и 
историческият. И отново се насладихме на уникалните експонати в тях и на заветна 
история! 

В ранните следобедни часове потеглихме обратно към Добрич, запечатали в съзна-
нието си не само красиви и неповторими гледки, но и попили в себе си нови познания 
от богатото ни историческо минало. Ще помним за цял живот преживените щастливи 
мигове!

Петя Митева, председател на ТО-Добрич
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В РО-Пловдив

Празнични пожелания за здраве и любов

На 26 април, след двегодишно прекъсване на традицията, клубът на районната ор-
ганизация на глухите в Пловдив събра членовете по повод организираната от ръковод-
ството на РО великденска изложба-конкурс за най-красиво боядисано яйце, най-вкусни 
козунаци и курабии.

Насядахме около трапезата в очакване на „голямото чукане” на яйцата. Организа-
ционният секретар Иван Анастасов поздрави присъстващите с Възкресение Христово и 
разказа за интересни и нестандартни традиции по света на Великден.

След това бяха огледани красиво изписаните яйца на всички кандидати в конкур-
са, бяха опитани и всички домашно приготвени козунаци и курабии. Журито взе еди-
нодушно решение, че всички заслужават награда, но все пак, след дълго обсъждане, 
отсъди за най-красиво боядисано яйце наградата комплект чаши да получи Димитрия 
Кабаиванова. А за най-вкусни домашни курабии наградата комплект чинийки получи 
Пенка Георгиева. 

Наградените бяха сърдечно поздравени от ръководството и присъстващите. И на-
края всички се включиха в трапезата, която ни очакваше примамливо, като първо се 
чукнахме с шарени яйца за здраве. Нека има повече такива празници, които да ни съ-
бират, си пожелаха присъстващите.

Конкурс за най-красиво яйце в Пазарджик

Козунаци преди празника получиха нашите членове в териториалната организация 
на глухите в Пазарджик,  предоставени от кмета на града Тодор Попов.

А на 26 април в клуба на ТО-Пазарджик се проведе конкурс за най-красиво велик-
денско яйце и състезание по счупване на яйцата. Всяка жена се беше постарала да по-
каже майсторлъка си с нейните шарени и писани яйца – да ти е жал да ги строшиш! 
Победителите получиха награди.

Празненството завърши с хубави пожелания за здраве и любов между хората.
Нели Саркизова РО-Пловдив

В РО-Хасково

Великден – празник на празниците
Без празници не можем, но 

този е най-великият. Възкресе-
ние Христово е най-големият и 
най-тържествен православен 
християнски празник, симво-
лизиращ прехода от смъртта 
към живота.

На 26 април по традиция 
членовете на организацията 
ни в Хасково се събрахме, за 
да отбележим този голям праз-
ник. Усмихнати и вече поуспо-
коени от освободените мерки 
срещу ковид, в клуба запри-
иждаха жени и мъже, и всеки 
носеше боядисани яйца, козу-
наци, курабии и други сладки.

Подредихме масите с ша-
рени яйца - кое от кое по-ша-
рено и по-красиво, и с велик-
денски вкусотии.

Председателят на РО поз-
драви присъстващите с „Хрис-
тос воскресе!” и пожела през 
цялата година да бъдат все 
така здрави, бодри, весели и 
щастливи. След като всички се 
чукнаха с по едно шарено яйце 
помежду си за здраве и къс-
мет, се започна дегустацията 
на великденските кулинарни изкушения.

Имаше и наздравици за вечността на живота.
Както и друг път, и сега се проведе весела и богата томбола, в която всички номера 

бяха печеливши.
Радостен и щастлив празник бе това, защото е празник на надеждата. Надеж-

дата, че колкото тежък и труден да е, животът ни възкръсва! Часовете, които 
прекарахме заедно, ще са незабравими!

Рамазан байрам отбелязахме 
с нашите членове - мюсюлмани

В нашата районна организация на глухите имаме и членове, които изповядват мю-
сюлманска вяра.

В мюсюлманската традиция има два основни празника - Рамазан байрам - празник 
на разговяването и Курбан байрам - празник на жертвата. 

Тази година за първи път решихме да уважим и техния празник РАМАЗАН БАЙРАМ, 
който продължава три дни. За празничната трапеза се приготвят разнообразни ястия, 
като акцентът се поставя върху тестените и сладки неща: сладки баници, катми с мед, 
баклава, реване, халва, мляко с ориз и други. Затова празникът е известен сред българ-
ските мюсюлмани и като Шекер байрам.

На втория ден от празника - 3 май, масите в клуба на районната  организация бяха 
отрупани с баклави, сладки баници, бонбони и други сладки неща, приготвени от сръч-
ните ръце на жените. 

Е, сладкото ни дойде малко в повече, но пък се запознахме и с другата традиция.
Важното бе, че отново всички бяхме заедно.

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

РО-София

Златна сватба                                                       

Двама от най активните членове на пенсионер-
ския клуб към районната организация на глухите в 
София отпразнуваха златна сватба в барчето на СГБ 
на 27 април. Това са Петко и Снежана Иванови. 

 Запознали са се в Германия по време на екскурзия 
през 1968 г. Учили са в СУУУС,,Проф. д-р Дечо Денев” в 
кв. „Павлово” в София.

 Целият им живот е минал в труд и любов. Двамата 
винаги са били заедно в житейските радости и несго-
ди. Винаги са се подкрепяли и са отгледали двамата 
си синове с любов и търпение. Техният семеен живот 
е бил като кораб в житейското бурно море, но са оце-
лявали заедно. И досега са винаги заедно, грижовни един към друг и натрупали мъд-
ростта на годините. И досега са едни от активните членове на пенсионерския клуб към 
РО-София.

 Пожелаваме им да отпразнуват и диамантена сватба, да са здрави и все така добри 
към всички. 

Наздраве!!!
РО-София
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Продължение от бр. 8

В предишния брой на вест-
ник „Тишина”, уважаеми читате-
ли, ви запознахме с работата на 
Общото отчетно изборно събра-
ние на Националната асоциация 
на преводачите на жестов език в 
България.

В този брой прочетете и за ре-
шенията за бъдещата робота през 
следващата година на НАПЖЕБ

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

3. Организационна дейност
3.1. УС да търси финансиране 

за подпомагане на важни дей-
ности на НАПЖЕБ.

3.2. УС да работи за съвмест-
но сътрудничество и реализира-
не проекти с партньорски орга-
низации в различни направле-
ния и дейности. 

3.3. Организиране на обучи-
телни семинари за членовете на 
НАПЖЕБ.

Търсенето на финанси за под-
помагане на дейностите на НАП-
ЖЕБ е много важен въпрос, който 
за нас винаги стои на дневен ред. 
Резултатите са следните:

- нашите редовни спонсори, 
които и днес осигуриха храната 
и напитките: „Спетема – кафе/
Балкан Груп” ЕООД осигуриха 
безплатно кафе и безвъзмездно 
ползване на кафе машината за 
днешното ни събитие. Мрежа 
„Хлебни къщи” за пореден път 
ни предлагат свои продукти с до-
бра отстъпка. Всичко това е бла-
годарение на  контактите и ко-
респонденцията, които нашият 
колега Благовест Захов редовно 
поддържа с тези и други фирми.

През изминалата година НАП-
ЖЕБ подписа договор със СГБ за 
предоставяне на услугата жестов 
превод. 

В допълнение към спомена-
тото по-горе, относно сътрудни-
чества и участие на НАПЖЕБ  в 
проекти, ще добавя и това, че 
през октомври Ивана Бучко се 
обърна към НАПЖЕБ с предло-
жение за участието на организа-
цията ни в съвместен проект на 
държавите от Балканския реги-
он (и по-специално с участието 
на Словения, Сърбия, България, 
Северна Македония, Косово и 
Черна гора) за обучение на ЖП. 
След обстойни обсъждания, при 
направения анализ на актуално-
то положение на липса на всяка-
къв вид надграждащи обучения  
у нас за ЖП, УС на НАПЖЕБ реши, 
че всяко едно обучение би било 
от полза за ЖП, но при задълбо-
чено разглеждане и проучване 
на нагласите на членовете ни, 
решихме да започнем с много 
съществените и винаги актуални 
теми, свързани с етиката на ЖП и 
работата в екип  - глухи - чуващи 
ЖП. 

В подготовката на този Бал-
кански проект имахме голямата 

подкрепа на Маринела Салами 
(по времето на подготовката на 
проекта все още изпълнителен 
директор на ЕФСЛИ) и на Але-
сандра Батаджин - секретар на 
ЕФСЛИ, но за съжаление проек-
тът не успя да бъде одобрен по-
ради някои несъответствия в из-
искванията за участие на някои 
от асоциациите от балканските 
държави.

Относно желанието ни да ор-
ганизираме обучителни семина-
ри за членовете на НАПЖЕБ, бих 
споделила само това, че поради 
непрекъснатото поддържане на 
сложна епидемична обстановка 
у нас, а и стриктните изисквания 
за спазване на противоепиде-
мичните мерки, ръководството 
на НАПЖЕБ нямаше реалната 
възможност да предприеме ор-
ганизиране на подобни меро-
приятия.

Последната група задачи от 
Програмата на НАПЖЕБ за 2021г. 
е както следва: 

3.4. УС да привлича жестови 
преводачи и глухи лектори с до-
кумент за правоспособност за 
членове на НАПЖЕБ.

Новоприетите членове за из-
миналата година са 5.  Актуален 
брой членове на НАПЖЕБ - 67. 

3.5. УС да проведе най-малко 
3 заседания за 2021 г.

Имахме 13 редовни заседа-
ния (проведени онлайн) и много 
извънредни разговори по теле-
фон и различни общи чатове за 
обсъждане и решаване на спеш-
ни задачи. На едно от последни-
те заседания УС на НАПЖЕБ взе 
решение да удостои със званието 
„Почетен член на НАПЖЕБ” свои 
изявени членове, които имат 
особени заслуги за създаването, 
развитието и издигане авторите-
та на НАПЖЕБ, както и за изклю-
чителния им принос в популяри-
зирането на БЖЕ. Днес ще имаме 
честта пред всички вас да удосто-
им с това високо звание нашите 
заслужили колеги.                 

3.6. УС да проведе Общо съ-
брание на НАПЖЕБ. То е вече 
факт.

3.7. Работни групи от членове 
на НАПЖЕБ по определени зада-
чи, подпомагащи функциите на 
УС на НАПЖЕБ:

3.7.1. Продължаване дей-
ността на Работната група по 
финансиране на НАПЖЕБ. Тази 
група бе с отговорник Благовест 
Захов, който водеше постоянна  
кореспонденция с различни фир-
ми, с някои от които имаме и до 

днес успешно сътрудничество.
3.7.2. Продължаване дей-

ността на Работната група по 
предложения за промени в Уста-
ва на НАПЖЕБ, с цел неговото по-
добряване, оптимизация и съгла-
суване с новия Закон за БЖЕ и с 
подзаконовата нормативна база, 
която предстои да се приеме. 
Участници в тази група са: Петя 
Митева, Ружа Шуманова, Рая 
Иванова, Мария Каварджико-
ва, Тодорка Дамянова, Надеж-
да Мирчева, Силвия Маринова
и отговорник на групата - Тилка 
Кайрякова. Тази група работи 
и през изминалата година  за 
оптимизиране на Устава и Етич-
ния кодекс (ЕК). В края на 2021г. 
предложенията бяха обобщени и 
предадени за  разглеждане от УС. 
Днес ОС ще има възможност да 
разгледа направените обобщени 
предложения по Устава и ЕК, как-
то и да гласува промените, които 
биха подобрили тези важни до-
кументи .

В резултат на оживената 

Отчетно-изборно събрание на ТО-Добрич

На 15 май т. г. в клуба на организацията се проведе отчетно-изборното събрание на 
териториалната организация на глухите в Добрич. 

Гости на събранието бяха от ръководството на районната организация на глухите 
във Варна Радка Стойкова – координатор, Миглена Попова – заместник председател и 
Калоян Димов, член на районния съвет. 

Събранието протече делово, при присъствието на повече от половината редовни 
членове. 

Единодушно беше подкрепено новото ръководство, предложено от комисията по 
предложенията, в състав: Петя Митева – председател и членове на ТС Димитричка Ки-
рова и Венцислав Вълчев. 

С пожелания за ползотворна година и успех на ръководството за новия мандат се 
разделихме в следобедните часове.

Петя Митева, председател на ТО-Добрич 

Отчетна кампания в СГБ ТО-Свищов

Организация, достойна за уважение
На  красивия крайду-

навски бряг в град Сви-
щов  преди години СГБ 
закупи  неголямо поме-
щение на партерния етаж 
в жилищен блок за наш 
клуб. 

Свищов е град с бо-
гата история. На мястото 
на днешния град  още в 
древността е съществува-
ло селище с името Нове – 
уникално построено  във 
формата на петоъгълник. 
По-късно – културата, на-
уката и стопанският раз-
цвет просто  „докосват” този град  с най-светлите си лъчи. И Свищов  става през векове-
те средище и на европейската  култура и цивилизация. През 19 век градът се превръща 
в едно от най-значимите  долнодунавски пристанища. През него се пренасят стоки за 
Русия и Средна Европа. На 15 юни 1877 година при Свищов главните сили на Руската 
армия   преминават Дунава. Така Свищов става първият освободен български град! На 
мястото на  десанта са загинали 812 души и още по време на военните действия  са из-
дигнати паметници. И до ден днешен местността се нарича „паметниците”. В Свищов е 
учредено и първото българско читалище през 1856 г. „Еленка и Кирил Аврамови”; тук са 
стопанската академия „Д. А. Ценов”, къщата-музей на Алеко Константинов, построената  
от майстор Колю Фичето църква и др. забележителности.

Този местен патриотизъм се е предал и на ръководството на териториалната орга-
низация на глухите в Свищов, в лицето на неговия председател Цветан Николаев или  
Цецо, както приятелски го наричат всички, и самоотвержената секретарка Сашка Да-
мянова. Със спонсорски  средства и с много личен труд, те обновиха своя клуб и го 
превърнаха в уютно и привлекателно място.

В напълно променения клуб те проведоха на 26 март своето отчетно-изборно съ-
брание. Съчетаха го и с най-светлия пролетен празник – Великден. Ръководството на ТО 
подсигури от спонсори малка почерпка и след деловата част продължи приятелската 
среща. Всички единодушно избраха отново същото ръководство. Та кой би се отказал 
от толкова дейни активисти!

Скъпи приятели, продължавайте все така!
Радваме се за вас и се гордеем с вас! Бъдете живи и здрави, и все така упорити!  

Димитрина Каракирова, координатор на РО – Плевен

ХОРИЗОНТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И УСПЕХ

Общо отчетно-изборно събрание на НАПЖЕБ – 12.03.2022 г.
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дискусия за валидирането на 
удостоверенията на ЖП, по вре-
ме на миналогодишното  ОС, се 
добави допълнителна задача в 
Програмата на дейността на УС 
НАПЖЕБ: да изпратим официал-
но писмо до директора на ЦПО 
Николай Нинов във връзка с 
всички въпроси, касаещи плана, 
организацията и осъществяване-
то на валидирането.  Задачата е 
наистина от особено значение за 
всички нас и ръководството на 
НАПЖЕБ я изпълни, като изпрати 
официалното си запитване много 
скоро след ОС на НАПЖЕБ. На Об-
щото ни събрание днес наш гост 
е г-н Нинов, председател на СГБ 
и директор на ЦПО към СГБ, към 
когото по-късно ще се обърнем с 
молба да ни разясни по-подроб-
но  процедурата и етапите по  ва-
лидирането.

Дами и господа,
приключи третата, последна, 

година от нашия мандат като 
УС на НАПЖЕБ. Постарахме се и 
през  тази  отчетната година да 
положим максимални усилия 
и да посветим не малко време, 
енергия и мисъл, а също и много 
често извънреден труд в името 
на подобряване и разширяване 
дейността на организацията ни. 
Равносметката е в постигнатите 
резултати  от свършената работа,  
които днес отчитаме пред вас. 
Организацията ни е жива и пъл-
нокръвна, в нея членуват дейни и 
опитни жестови преводачи, в нея 
се вливат и нови колеги,  готови 
да следват принципите и целите 
на сдружението ни. Със сигур-
ност пред НАПЖЕБ предстои още 
доста работа, но сме уверени, че 
посоката, която следваме, е вяр-
ната, и че можем да се справим 
с предизвикателствата само с 
общи усилия. 

Преди три години  ние, члено-
вете на УС, поехме ръководство-
то на асоциацията в този състав. 
От самото начало заработихме в 
добър синхрон и с воля и посто-
янство създадохме един чудесен 
екип. Често бяхме изправяни 
пред редица предизвикателства, 
с които винаги смело и заедно 
успешно се справяхме. Това, кое-
то ни сближи и обедини в рабо-
тата, бе мотивацията на всеки 
един от нас, инициативността и 
желанието да бъдем полезни за 
организацията ни! 

Сега бих искала да изкажа 
своята благодарност за всеотдай-
ността и работата на всеки един 
от УС на НАПЖЕБ: на Светлозар 
Парапанов-зам. председател 
и секретар, с когото бях почти в 
непрекъснат контакт по телефон, 

вайбър, имейл за важни въпро-
си, справки и съдействие, неза-
висимо от часа на денонощието; 
на Марина Пенева- отговорник 
„Финансовите въпроси”, за усър-
дието при водене на финансо-
вите документи, включването й 
в други задачи, когато е необхо-
димо, упоритостта и желанието 
й да овладее нови непознати за 
нея тънкости в счетоводството; 
на Благовест Захов- отговорник 
„Проекти и финансиране”. Той е 
млад, мотивиран и много отгово-
рен човек и колега, който безот-
казно се включваше в задачите 
на УС, не само в неговия ресор 
„Проекти и финансиране“, и ви-
наги се стремеше максимално 
да бъде полезен с креативните 
си идеи и инициативи. На Тилка 
Кайрякова - отговорник „Медия 
и комуникации”, благодаря за  
идеите и ценните предложения 
като глух лектор и глух преводач, 
за видео съобщенията и полез-
ната информация, с която обога-
тява ФБ страницата на НАПЖЕБ, 
за чудесните презентации на 
всяко ОС, вкл. и настоящото. За 
успешната и плодотворна работа 
на Работната група за предложе-
ния по изменение и оптимизира-
не на Устава и Етичния кодекс на 
НАПЖЕБ.

Така спокойно мога да кажа, 
че с екип от такива отговорни, 
активни и инициативни хора, с 
такива безценни сътрудници, ус-
пехът винаги е гарантиран!” 

Председателят на НАПЖЕБ 
Милена Гъркова-Калинова изне-
се и обобщен доклад за дейност-
та на ръководството на организа-
цията за изминалия тригодишен 
мандат 2019-2021 г., който също 
бе съпроводен от презентация, 
илюстрираща фактите и събития-
та.

Събранието продължи с из-
ключително емоционална цере-
мония на следните наши изяве-
ни членове:

- г-жа Миряна Мошева: „За 
особени заслуги за създаването, 
развитието и издигането автори-
тета на асоциацията. За изключи-
телния принос в популяризира-
нето и развитието на жестовия 
език в България – първият глух 
лектор, авторитетен теоретик и 
практик на българския жестов 
език. За благородната отдаде-
ност в името на повишаване 
нивото на глухите специалисти 
в областта на жестовия език. За 
активната роля и решаващо съ-
действие за създаването на про-
фесията „Преводач от и на бъл-
гарски жестов език” у нас. За мо-

ралната подкрепа и приятелски 
съвети, идейни мотивации и не-
уморимо радетелство за делото 
на жестовите преводачи.” 

- г-жа Петра Ганчева: „За из-
ключителния принос в създава-
нето, развитието и издигането 
авторитета на асоциацията. За 
подпомагане популяризирането 
и развитието на жестовия език в 
България. За благородната отда-
деност в името на повишаване 
нивото на глухите специалисти в 
областта на жестовия език.”

- г-жа Христина Гъркова: „За 
изключителния принос в създа-
ването, развитието и издигането 
авторитета на асоциацията. За 
подпомагане популяризирането 
и развитието на жестовия език в 
България. За благородната отда-
деност в името на повишаване 
нивото на жестовите преводачи 
– първият официално удостове-
рен преводач от и на жестов език 
в България. За вдъхновяващия 
пример на отличен жестов пре-
водач и дългогодишен обучител. 
За всеотдайната подкрепа в из-
граждане на поколения жестови 
преводачи.“

Посмъртно бяха удостоени 
със званието „Почетен член на 
НАПЖЕБ”: - г-н Васил Панев: „За 
особени заслуги за създаването, 
развитието и издигането автори-
тета на асоциацията. За изключи-
телния принос в популяризира-
нето и развитието на жестовия 
език в България. За благородната 
отдаденост в името на повиша-
ване нивото на чуващите и глу-
хите специалисти в областта на 
жестовия език. За безрезервната 
подкрепа към делото, посветено 
на обучението и изграждането на 
жестовите преводачи, и за реша-
ващото съдействие за създаване 
на професията „Преводач от и на 
български жестов език” у нас.”

- г-жа Спаска Джангозова: „За 
особени заслуги за създаването, 
развитието и издигането автори-
тета на асоциацията. За изключи-
телния принос в популяризира-
нето и развитието на жестовия 
език в България. За благородната 
отдаденост в името на повишава-
не нивото на чуващите и глухите 
специалисти в областта на жесто-
вия език. За вдъхновяващия при-
мер на отличен жестов преводач 
на национално и международно 
ниво. За всеотдайната подкрепа 
на дългогодишен обучител в из-
граждане на поколения жестови 
преводачи.”           

След вълнуващия момент 
на официалното удостояване с 
високото звание „Почетен член 
на НАПЖЕБ”, Марина Пенева – 

отговорник по финансовите въ-
проси, представи отчетите по т. 
2. „Финансов отчет на НАПЖЕБ 
за 2021 г. и обобщен доклад 
за мандат 2019 г. – 2021 г.”, а 
Ружа Шуманова - председател 
на Етичната комисия изнесе до-
клад по т. 3. „Доклад на Етична-
та комисия на НАПЖЕБ за 2021 
г. и обобщен доклад за мандат 
2019 г. – 2021г.”, след което Свет-
лозар Парапанов представи про-
ект на Програма за дейността на 
НАПЖЕБ през 2022 г.

Спазвайки дневния ред, съ-
бранието пристъпи към т. 5. „При-
емане на изменения и допълне-
ния на „Етичен кодекс на жесто-
мимичните преводачи в Бълга-
рия”. и т. 6. „Приемане на изме-
нения и допълнения на Устава на 
НАПЖЕБ” и думата бе дадена на 
Тилка Кайрякова - отговорник на 
работната група по предложения 
за изменения и допълнения на 
Устава и Етичния Кодекс на НАП-
ЖЕБ, която ги представи после-
дователно. Всяко изменение и/
или допълнение подлежеше на 
обсъждане и съответно на гласу-
ване от Общото събрание. 

По т. 7.  от Дневния ред на ОС: 
„Избор на председател и члено-
ве на УС на НАПЖЕБ за мандат 
2022г. - 2024 г.”,  комисията по 
изборите в състав: председател 
-  Николета Иванова и членове: 
Ружа Шуманова и Петя Митева, 
предложи преизбирането на съ-
щия състав на Управителен съ-
вет от 5 души, както и на Милена 
Гъркова-Калинова за председа-
тел на НАПЖЕБ. Милена Гъркова 
благодари за доверието, както от 
свое име, така и от името на до-
сегашния състав, като предложи, 
поради големия обем работа, 
броят на членовете на УС да се 
увеличи от 5 на 7, и всеки от но-
минираните да заяви желанието 
си за преизбиране. Милена Гър-
кова-Калинова, Светлозар Пара-
панов, Марина Пенева и Тилка 
Кайрякова потвърдиха канди-
датурите си. Благовест Захов си 
направи самоотвод, с думите: 
„Идва момент, когато трябва да 
се приоритезират нещата. Ра-
ботата не е лека, но е благодат-
на. Винаги мога да съдействам 
на колегите. Виждам достойни 
хора, които могат да се включат 
и да се справят. Благодаря за 
подкрепата и ще се виждаме.” За 
нови членове на УС бяха издиг-
нати кандидатурите на Росица 
Караджова, Катрин Хаджицино-
ва, Теменужка Якимова, Галина 
Генчева и Николета Иванова, 
които си дадоха самоотвод с 
лични обяснения. Бяха издигна-

ти нови кандидатури на Невена 
Андонова, Надежда Мирчева, 
Петя Митева, които приеха но-
минациите и се представиха 
пред участниците. Тъй като броят 
на кандидатурите съответства на 
броя на изборните позиции, ко-
мисията по изборите предложи 
те да се проведат с явно гласува-
не. Новият Управителен съвет за 
мандат 2022 – 2024 г. бе избран 
с явно гласуване „38 гласа „За”, в 
следния състав: председател на 
УС и на НАПЖЕБ: Милена Гър-
кова-Калинова; членове на УС: 
Светлозар Парапанов, Марина 
Пенева, Тилка Кайрякова, Неве-
на Андонова, Надежда Мирчева 
и Петя Митева.

По т. 8. „Избор на Етична ко-
мисия на НАПЖЕБ за мандат 
2022 г. – 2024 г.”, бе преизбран 
същия състав на Етична комисия 
на НАПЖЕБ: Ружа Шуманова – 
председател и членове: Мила 
Стефанова и Пламен Павлов.

В края на събранието думата 
бе дадена на г-н Николай Нинов
за разяснения относно процеса 
на валидиране професионални-
те умения на жестовите прево-
дачи, въпроси и отговори на при-
състващи.

Във връзка с полученото нас-
коро писмо-отговор от МТСП, oт-
носно определяне на максимал-
ния размер за заплащане на един 
час безвъзмездна преводаческа 
услуга на БЖЕ, общото събрание 
на НАПЖЕБ единодушно взе ре-
шение и инициира подписка от 
членовете на НАПЖЕБ за пред-
приемане на решение на Минис-
терски съвет на Р. България по чл. 
25, ал. 2 от ЗБЖЕ за увеличаване 
максималния размер на сред-
ствата за заплащане на един час 
безвъзмездна преводаческа услу-
га на БЖЕ, предоставена на лице 
по чл. 20, ал. 1, 2 и 4 от ЗБЖЕ.

След заседателна работа, 
продължила близо 11 астроно-
мически часа, Милена Гъркова 
закри Общото събрание на НАП-
ЖЕБ с думи на благодарност към 
всички членове за изключител-
но голямата активност и готов-
ност за подкрепа в работата на 
новоизбрания УС, което е сери-
озна заявка за повече увереност 
в  отстояване правата на жесто-
вите преводачи,  в настояването 
институциите на държавната и 
местната власт да поемат своите 
отговорности и да се съобразя-
ват с важната роля на жестовите 
преводачи в живота на глухите 
хора, както и да уважават и оце-
няват достойно труда им.

Милена Гъркова – Калинова, 
председател на НАПЖЕБ
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Както знаете видео-
центърът на СГБ качва 
филми със субтитри 

на сайта на съюза. Филмът, 
на който попаднах в секци-
ята за чуждестранно кино, 
е „Мост към тишината“ с 
Марли Матлин. Вие със си-
гурност познавате много 
добре Марли, но аз съвсем 
бегло бях попадала на нея в 
някакъв филм по телевизия-
та. Да си призная честно, то-
гава не ме впечатли с нищо. 

Сега обаче, лутайки се из 
дебрите на глухата култура, 
разбирам, че не са много 
глухите актьори, преборили 
се с господството на чуващи-
те в киното и дори извоюва-
ли „Оскар“. Всъщност, ако 
не броим глухия Трой Коцур 
(който едва тази година взе 
Оскар за ролята си в “CODA 
– дете на глухи родители”), 
въобще не съществува друг 
глух актьор, достигнал ней-
ните върхове. 

И понеже ви обещах да 
бъда възможно най-чест-
на с вас, без да чета офи-
циалните оценки за фил-
ма, ще ви разкажа как го 
възприех аз. Филмът е 
от 1989 г. и му личи, че е 
доста остарял. В началото 
се стъписах от преиграва-
нето на част от актьорите 
и започнах да си задавам 
въпроса дали наистина 
ми се гледа този филм. Но 
понеже, знаете, търся да 
науча повече за глухите, 
твърдо реших, че ще го из-
гледам докрай, пък ако ще 
и като служебен ангажи-
мент и не сгреших. Въпре-
ки, че слабата актьорска 
игра на актьора, изпъл-
няващ главната мъжка 
роля, ме тормозеше през 
по-голямата част от фил-
ма, то сюжетът му успя да 
ме докосне на много нива 
и даже накрая малко си 
поплаках… Филмът засяга 
редица съкровени прежи-
вявания, които са толкова 
общочовешки. Пег - глав-
ната героиня - е глуха, но 
това не прави проблемите 
й по-различни от пробле-
мите на всички хора. Тя 
губи любимия си съпруг и 
дълго време не успява да 
се справи със скръбта си 
по него. Иска да се грижи 
за малката си дъщеричка, 

а просто няма сили да се 
съвземе, защото целият й 
свят е рухнал при загуба-
та на любовта на живота 
й. Точно тук се намесва 
властната и студена май-
ка на Пег, която просто се 
влюбва във внучката си 
и иска да я отгледа като 
собствена „нормална“ дъ-
щеря, каквато никога спо-
ред нея не е имала, защо-
то не е могла да приеме 
глухотата на дъщеря си. 
Майката обаче не е сама. 
Бащата на Пег е образът, 
който на мен лично ми на-
прави огромно впечатле-
ние. Актьорът (Йозеф Зо-
мер), който играе ролята 
на бащата, получава моя 
личен „Оскар“ за участие-
то си в този филм. Бащата 
на Пег е този образ, който 
прави филма дълбок и за-
вършен. Няма да разказ-
вам каква е неговата роля, 
защото съвсем ще ви раз-
валя филма. Интересен 
факт за мен беше, че Пег 
(главната героиня) е загу-

била слуха си поради съ-
щата причина и на същата 
възраст, на която самата 
Марли Матлин губи слуха 
си и си мисля, че в тази 
си част сценарият най-ве-
роятно е вдъхновен от 
живота на Марли. Най- , 
ама най-слабия персонаж 
беше другият главен герой 
– най-добрият приятел на 
Пег и починалия й съпруг, 
който, освен, че беше из-
ключително слаб актьор 
и да го гледам беше ис-
тинско мъчение, имаше и 
възможно най-изтъркана-
та роля, която може да съ-
ществува в един сценарий 
– на приятеля, който ви-
наги е бил влюбен жената 
на най-добрия си приятел 
и смъртта на приятеля му 
отваря пътя към неговата 
голяма любов. Филмът, 
според мен, определено 
щеше да има много пове-
че достойнства ако този 
герой и този слаб актьор, 
който го изигра, изобщо 
не съществуваха. 

Финалът обаче си за-
служава да се види, даже 
няколко пъти. Точно на 
него си поплаках… 

Какво научих аз за глу-
хата култура от този филм:

1. Интересно ми беше 
как Пег е загубила слуха 
си и как майка й никога не 
е могла да се справи и да 
приеме глухотата й. Отка-
зала е да учи жестов език 
и е принудила дъщеря си 
да се научи да говори, за 
да могат да общуват. Има-
ше невероятна сцена, в 
която Пег казва на майка 
си: „Аз се научих да говоря 
заради теб, но ти никога не 
научи жестовия език зара-
ди мен.“ След това й казва 
нещо с жестове и продъл-
жава: „Видя ли? Имаш 
слух, а нищо не чуваш.“ 
Бащата представя другата 
гледна точка – другият на-
чин родителите да отгле-
дат глухото си дете – той е 
научил езика на жестовете, 
преборил се е с майката и 
благодарение на него Пег 
е имала възможност да об-
щува и да учи с глухи хора. 

2. Интересно ми беше 
как Пег се е справила с 
живота си – завършила е 
актьорско майсторство в 
клас за глухи и работи като 
актриса в театър за глухи, 
съпругът й е бил глух режи-
сьор. Приятелят, от кого-
то толкова се възмущавах 
по-горе, пък е чуващ ре-
жисьор, роден от чуващи 
родители, но усвоил жес-
товия език и също е режи-
сьор в театъра на глухите. 

3. Интересно беше и 
положението на дъщерич-
ката на Пег, която беше на 
четири годинки, чуваща, 
но свободно разговаряше 
с родителите си на жестов 
език и това, че родителите 
й са глухи, по никакъв на-
чин не смущаваше нейния 
живот в обществото.

Като цяло има какво 
да си вземе човек от този 
филм. Препоръчвам го. 
Ако решите да го гледате, 
непременно да ми пишете 
какво вас ви докосна, какво 
ви беше интересно и какво 
можеше и да го няма. Ще 
чакам 

Яна Чиликова

                          ПОТАПЯНЕ В ОКЕАНА НА ГЛУХАТА КУЛТУРА

Отговор от бр. 8

Судоку се играе на решетка коя-
то се състои от 9 x 9 пространства 
разпределени на 9 реда (разпо-
ложени хоризонтално) и 9 колони 
(разположени вертикално) групи-
рани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат 
(9 пространства всеки) трябва да 
бъде попълнен с числата от 1 до 9 
без да се повтарят никакви числа в 
ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

Здравейте! Аз съм Яна 
и по стечение на обстоя-
телствата от известно вре-
ме съм заместник главен 
редактор на вестник „Ти-
шина” – вестникът за глухи-
те хора. Вестникът е за глу-
хите хора, аз обаче не съм 
глуха. Затова имам нужда 
от вашата помощ! За да 
мога да пиша интересни 
за вас статии, интервюта, 
ревюта на филми или кни-
ги, аз непременно трябва 
да познавам ВАШАТА кул-
тура. Тя е особено интерес-
на за мен и от момента, в 
който се озовах в Съюза на 
глухите, аз полагам мно-
го усилия, за да проумея 
вашите проблеми, да раз-
бера какво ви прави щаст-
ливи и какво ви натъжава, 
от какво искрено се вълну-
вате и какво въобще не ви 

интересува. Тъй като все 
още не зная вашия език, 
ми е много трудно да об-
щувам директно с глухите 
хора, затова си седя в мо-
ята стая в Съюза на глухи-
те, уча жестове от речни-
ка на българския жестов 
език, чета за глухи хора в 
интернет, гледам клипове 
с жестов превод, гледам 
също и филми за глухи, но 
ми липсва живия контакт с 
вас. Искам лично от вас да 
разбера как се чувствате, 
от какво се притеснявате, 
на какво се радвате. Ис-
кам във вестник „Тишина” 
да разказвам вашите ис-
тории, да пиша за нещата, 
които вас ви вълнуват, а не 
за тези, които аз смятам, че 
са важни за вас, за да бъде 
„Тишина” вашия вестник. 
Разкажете ми за себе си! 

Кажете ми как и какво да 
пиша, за да бъде разби-
раемо и интересно за вас! 
Научете ме на вашия език! 
Покажете ми любимите си 
жестове, като се снимате 
или заснемете видео и ми 
го изпратите. За съжале-
ние, засега мога да общу-
вам с вас само писмено 
или с преводач, но ви обе-
щавам, че скоро ще науча 
вашия език (надявам се да 
ми помогнете за това) и то-
гава той няма да бъде само 
ваш, но и мой език, и ще 
можем да общуваме сво-
бодно. Помогнете ми да 
ви бъда полезна! Разчитам 
на вас, скъпи глухи прия-
тели и вярвам, че няма да 
ме оставите да се удавя в 
океана  на глухата култура! 
Можете да ми пишете или 
(ако ви е по-лесно) да ми 

изпратите клип на жестов 
език на имейла на вестник 
„Тишина” tishina@sgbbg.
com (за Яна) или на личния 
ми имейл – yanakostova@
gmail.com.  Можете също 
да ме откриете във фей-
сбук или в скайп – Яна 
Чиликова. А ако искате да 
бъдете звездите на моя-
та рубрика, можете да ми 
разкажете за вашия живот 
на глух човек в България 
или да ми дадете интервю 
и така чрез вестника други-
те глухи хора ще се запоз-
наят с вас, а вие пък ще се 
запознаете с други глухи, 
които ще имат смелостта 
да ми разкажат за техния 
живот и опит. Очаквам ви!

А докато чакам вашите 
новини, идеи и предложе-
ния, ще ви разказвам за 
моите попадения, докато 

се потапям в океана на глу-
хата култура. Разбира се, 
всичко ще бъде пречупено 
през моята „чуваща” глед-
на точка, но освен, че съм 
чуваща, аз съм и човек, 
също като вас, затова съв-
сем откровено ще ви спо-
делям моите впечатления 
от различните хора, филми, 
събития, клипове и други 
интересни материали, на 
които попадам, мъчейки 
се открия съкровищата в 
океана на глухата култура. 
Така пък вие ще можете да 
опознаете мен. Мисля, че 
така е честно.

„Мост към тишината“
ПОТАПЯНЕ ВЪВ… ФИЛМИТЕ ЗА ГЛУХИ

Джоузеф Зомер


