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12 юли - рожденият ден на
Съюза на глухите в България
Всяка година на този ден членовете на Съюза на глухите в България честват своя празник 88 години вече!
За всички нас този ден е свят!
12 юли е нашият ден за обединение, нашият ден за самочувствие и сила!
В този ден всички ние сме заедно - всеки един с доброто чувство към всички останали и
към живота, такъв какъвто го имаме.
Няма по-хубаво от това!
И тази година в празничните
изяви, организирани от районните и териториалните ни организации във връзка с 12 юли,
всички членове и ръководители
на СГБ, си припомниха началото.
И славната борба на първооснователите за достойнство и чест.
Тази година обаче, всички
ние ще имаме и своите днешни
поводи за гордост!

След времето, сковано от пандемия, през тази година СГБ имаше изключителни инициативи
- както в национален, но още повече и в международен мащаб.
Участието ни в международни проекти намери признанието
на цяла Европа, а и на света, за
нашите възможности.
Ние – от България дадохме
своя забележителен принос в

европейския проект Sign links
– deaf adults as role models for
the hearing world. Ние организирахме и забележителни срещи
на млади хора от света, отдадени
на изкуството, на театъра и литературата, които да се учат тук и
да показват като пример нашите
постижения.
А у нас - с гордост можем
да кажем, че всички наши на-

ХII национален събор със състезания
по спортен риболов, 24-26 юни, 2022 г.

* От 24 до 26 юни в туристическия комплекс „Рибарника” край Варна се проведе поредният, ХII национален събор
със състезания по спортен риболов на Съюза на глухите в
България.
* Това голямо спортно събитие се осъществи със съвместните усилия на Съюза на глухите в България (СГБ) и Спортната федерация на глухите в
България (СФГБ).
* Участваха 57 състезатели по спортен риболов - мъже
и жени, от 11 районни организации на СГБ.
* Тази година екипът на съдиите беше съставен от глухите съдии Валери Лозанов,
Петър Тричков, Красимир Михалев и Андрей Николов.
ХII Национален събор по
спортен риболов на Съюза на
глухите в България, несъмнено
ще остане в историята на риболовните изяви и спортни състезания в СГБ.
Първо - заради прекрасните
условия за участниците, които имаха в туристическия комплекс „Рибарника”.
Ще остане и в спомените
като състезание, в което рибата
беше много. Както казват риба-

ционални съюзни прояви, като
началото на отчетно-изборната кампания, провеждането на
фестивала на художествената
самодейност и на събора със
състезания по риболов, преминаха при небивал интерес и масово вдъхновено присъствие.
Това сме ние – членовете на
Съюза на глухите в България,
които почитаме своето минало,

Шампионката
Искра Сапаревска от Дупница
вя ето така: 52.340 кг., уловена
риба от жените, срещу 36.650 кг.
уловена риба от мъжете, общо и
в двете категории - на плувка и
на дъно (фидер).
И още - регистриран беше
абсолютен рекорд на уловена
риба от един състезател: 13.730
кг. бяха в живарника на Искра
Сапаревска от Дупница!
Продължава на стр. 2-3

Честит празник!
От ръководството
на Съюза на глухите
в България

ВАЖНО!

В Столична община приеха доклада за

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА
ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА

В началото на юли се състоя
брифинг на Столична община
(СО), на който общинският съветник и член на консултативния съвет (КС) Анна Стойкова
разказа за дейността и работата
на създадения консултативен
съвет:
„Работата ни започна през
октомври миналата година.
Целта беше да се дискутират
с всички заинтересовани страни дейностите, които Столична община (СО) трябва да
осъществи, за да изпълни задълженията, произтичащи от
Закона за българския жестов
език (ЗБЖЕ) до края на 2022 г. В

рите - язовирът „даде” на всеки
- за първи път от много години,
което пък донесе толкова радост на всички.
Но и още - ХII събор ще остане в историята като уникално състезание, в което жените
просто „счупиха” не само мераците, но и всяко самочувствие
на мъжете от всичките отбори.
Ще видите по-долу класирането.
Но главният съдия Валери
Лозанов, който е регистрирал
до грам общия улов, го предста-

но които всяка година надграждаме живота с нови и нови успехи и признания!

рамките на шест месеца проведохме ежемесечни заседания и
много работни срещи с участието на представители на глухата
общност.
В Консултативния съвет, освен общински съветници, администрация, включително районни кметове, участват и четирима
глухи консултанти, които ни оказаха ценна подкрепа, въвеждайки ни във важни принципи и
детайли, свързани с техния живот, култура, идентичност, с които трябваше да се съобразим,
приемайки „Обобщени мерки
за прилагане на ЗБЖЕ в СО”.
Продължава на стр. 7

МОН отново започва да излъчва
новини на жестов език

Министерството на
образованието и науката (МОН) отново започва да разпространява
новини на български
жестов език в сферата
на образованието.
Те ще бъдат публикувани периодично на
страницата на МОН в социалната
мрежа фейсбук и в ютуб канала
на институцията. Първата новина
можете да гледате на линка:
https://www.youtube.com/

watch?v=ObkTn67sTpM
МОН
представяше новини за хора с
увреден слух и през
2019 г. и 2020 г. Архив
с емисиите можете да
видите тук: https://
w w w.yo u t u b e . c o m /
p l ay l i st ? l i st = P LQ - C ORT92p2b2tf10kFxnSK5_VPH-gBv
Публикацията подготви
Петра Ганчева по данни от
пресцентъра на МОН
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ХII национален събор със състезания
От стр. 1

Нека обаче да тръгнем отначало
В туристическия комплекс „Рибарника” край Варна, известен като идеалното място за почивка, спокойствие и релакс,
разположен далеч от шума и забързаното всекидневие и сред
невероятно красива природа, на 24 юни запристигаха един по
един отборите и участниците от цялата страна в ХII-я туристически събор със състезания по спортен риболов на СГБ.
Палатковият лагер беше построен, а под слънчевите тенти
бяха установени и местата за разговори, за общуване и... за веселие, разбира се.
Точно в 15 часа започна техническата конференция, на която екипът на съдиите разясни строгите правила на състезанията
по спортен риболов.
В тях участваха 11 отбора от всички РО при мъжете,
които имаха по 4 състезатели, разпределени по двама в
категориите „на дъно” (фидер), и „на плувка” - общо 44 състезателя при мъжете. Жените бяха в отделна категория
- с 13 състезателки.
По време на конференцията се проведе жребий – първо за
ред на секторите, а после и жребий с номера за ред и място по
секторите на всеки един състезател.
И след като всичко беше уточнено, в 16.00 часа започна състезанието в категорията „На дъно” при мъжете.
При чудесно време, при тих язовир и сред завидна красота,
състезанието приключи точно за установеното време от 4 часа.
След премерването на улова с електронната везна на съдиите,
някои бяха доволни от себе си, други - не съвсем. Но всички се
отправиха към лагера, за да бъдат заедно в прекрасната вечер.
На другата сутрин рано-рано, още в 7 часа започна състезанието „На плувка” при мъжете. Тук емоциите бяха повече, защото и рибите бяха по-големи, а и да ги хванеш се изискваше
по-сериозно умение.
В 8 часа сутринта обаче, започна състезанието при жените. Дали мястото, което им беше определено за риболов от
организаторите беше намерено „с предпочитание”, или просто
майсторски улов беше показан тук – резултатите бяха зашеметяващи. Електронната везна на съдиите „удряше” последните
граници на скалата, за да отчете невероятните килограми.
Страхотен риболов, страхотно преживяване за участниците!
***

Нека представим победителите от двата
дни на състезанията.
Обяви ги главният съдия Валери Лозанов:

Индивидуално класиране при мъжете „на дъно” (фидер)
На трето място – с улов 1,600 кг. - Мартин Скечелиев
от Пловдив.
На второ място- с улов 3,035 кг. - Иван Щерев
от Стара Загора.
На първо място - с улов 4,875 кг. - Александър
Александров от Пловдив.
Индивидуално класиране „На плувка”- мъже
На трето място -с улов 1,160 кг. - Юри Щерев
от Стара Загора.
На второ място - с улов 5,095 кг. - Людмил Гетов
от София.
На първо място - с улов 5,280 кг. - шампион е Иво Лозанов
от Пловдив.
Жени
На трето място- с улов 6,815 кг. - Хемис Александрова
от Пловдив.
На второ място - с улов 8,540 кг. - Радка Лозанова
от Пловдив.
На първо място- с улов 13,730 кг. - шампион е
Искра Сапаревска
от Дупница.
Отборно класиране - мъже
На трето място - отборът на Стара Загора.
На второ място - отборът на София.
На първо място - шампион за 2022 година е
отборът на Пловдив.
***
Награждаването на победителите беше обявено за 18.00
часа на втория ден.
Но много преди този час в лагера на СГБ бяха дошли и много наши членове от организациите ни в страната, които искаха

да са тук, за да бъдат заедно. Като например
членовете от РО на глухите в Русе, които имаха
и непринудена среща с председателя на СГБ
Николай Нинов. Както и приятели отблизо и
далеч, които искаха да се докоснат, макар и за
кратко, до този празник.

Тържеството едва побра всички на голямата поляна пред палатковия лагер.
Председателят на Съюза на глухите в
България г-н Николай Нинов, поздрави
участниците и изказа благодарност за усилията на всички присъстващи тук да защи-
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по спортен риболов, 24-26 юни, 2022 г.
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ

Първо място - отборът на Пловдив

Второ място - отборът на София

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ – МЪЖЕ

Победители - „На дъно“ (фидер)

Победители в категорията „На плувка“

Трето място - отборът на Стара Загора
КЛАСИРАНЕ – ЖЕНИ

Победителки при жените

тават честта на СГБ в трудното време, в което
живеем днес. Много топли думи към всички
присъстващи каза и заместник председателят
на СГБ Диян Демиров.
Приветствие поднесе и Николай Бозев, председател на СФГБ.
Председателят на СГБ Николай Нинов и заместник председателят Диян Демиров връчиха
на победителите специални стилизирани статуетки и предметни награди с рибарски пособия.
Победителите бяха наградени и с медали, купи
и сувенири и от председателя и заместник председателя на Спортната федерация на глухите в
България Николай Бозев и Христо Станойчев.
Отличия бяха връчени на организаторите и ръководителите на събора. Почетни медали бяха отредени и за членовете на състава на съдиите: Валери Лозанов, Петър Тричков, Красимир Михалев
и Андрей Николов. Както и на жестовите преводачи Катрин Хаджицинова и Ели Захариева, на медийните представители Надежда Мирчева, Росица
Караджова и Василен Грозев.
От името на Съюза на глухите в България и от
Спортната федерация на глухите в България специални награди с благодарност бяха връчени на
собственика на туристически комплекс „Рибарника” с хотел и ресторант Варол Акифов, който осигури уютното пребиваване; както и на собственика на язовира Николай Момчев, за ползването на
водоема, като идеално място за спортен риболов.
***
За съжаление, всяко хубаво нещо, някога има
своя край. Така дойде и краят на ХII-я събор по
спортен риболов на СГБ. А думите при закриването му каза председателят Николай Нинов:
„Нека всички сме вдъхновени както сега, да очакваме нашите нови изяви в бъдеще. Ние можем
много, защото сме заедно в една интелигентна
наша общност, която ще прави винаги своите чудесни стъпки. Чудесни стъпки като днешния събор
по спортен риболов, който ще остане в историята!
Благодаря на всички! Бъдете живи и здрави!”
Публикацията подготви Росица Караджова
Снимки Василен Грозев
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РО- РУСЕ

Единни по нашия път в СГБ
На 25 юни тази година районната организация на глухите в
Русе проведе екскурзия, посветена на 12 юли – деня на СГБ.
Нашата организация има традиция да честваме празника на
СГБ винаги с нещо забележително и запомнящо се, с което да изразим уважението си към основателите на СГБ и техните завети
- да бъдем единни, задружно да
преодоляваме проблемите, заедно да се радваме на успехите
и хубавите моменти от живота си.
С тази нагласа и тази година
тръгнахме на път - 42 членове от
РО-Русе и ТО-Разград.
Първата ни спирка беше град
Провадия, в чиито околности e
крепостта „Овеч”. Средновековната крепост се намира източно
от днешния град Провадия. Разположена е върху плато над града, носещо името „Калето”.
Крепостта е населявана в
древността от траки, римляни,
византийци, българи и турци.
Има три входа. Източният подстъп е запазен в истинския си
вид, с изсечени в скалата каменни стълби. Западният вход е
достъпен откъм града, посредством оригинална спираловидна
стълба със 111 стъпала. Главен
за крепостта е северният вход.
Пред него е изградено мостово
съоръжение с дължина 150 м.,
което свързва твърдината със съседното плато.
Разгледахме и центъра на
града, след което продължихме
към „Чудните скали”, които се намират на брега на язовир „Цонево” и представляват съвкупност
от три скални масива с форма на
игли с височина между 15 и 40-50
метра. Скалният феномен е получен в резултат на действието на
ерозията на вятъра и водите на
река Луда Камчия върху меката
варовикова скала.
През цялата дължина на „Чудните скали” са прокопани три

тунела, през които преминава
автомобилен път между селата
Аспарухово и Добромир. По новопостроения мост на пътя Провадия-Айтос преминахме и ние,
в партизанска колона, за да стигнем до „Чудните скали” и да се
любуваме дълго на този природен феномен.
След това продължихме пътя
си до туристическия комплекс
„Рибарника”, където се провеждаше националния туристически
събор със състезания по спортен
риболов на СГБ. Знаехме, че
вече ни очакват много вълнуващи срещи със стари приятели и
нови запознанства. Нямахме търпения да ги видим. Разгледахме
комплекса, бяхме и с приятелите
си край палатките. А някои от
нас дори взеха въдиците им и...
хванаха риба.
Накрая имахме и импровизирана среща с Николай Нинов,
председателя на СГБ. Приехме с
уважение неговата отзивчивост.
На тази непринудена среща, сред
красотата на природата, той стана част от нас и беше любезен
да отговори на въпросите, които
вълнуваха нашите членове. Благодарим му от сърце. Такива срещи не се забравят!
Накрая, щастливи и доволни,

се завърнахме в Русе, изпълнени
с гордост от един ден, прекаран
сред природата и с приятели.
Ден, посветен на празника на СГБ
– 12 юли!
Стефка Тончева,
координатор РО-Русе

РО- ЯМБОЛ

Бяхме заедно на големия празник

ВРЕМЕТО ОСТАВА НАШЕ!

30 ГОДИНИ ОТ ЗАВЪРШВАНЕТО
НА ЛЮБИМОТО УЧИЛИЩЕ

Как бързо лети времето!
Сякаш вчера беше, когато през
1992 г. съвсем млади, облечени
с най-хубавите си дрехи, с цветя
в ръцете и със сълзи в очите, казахме „Сбогом!” на училището и
учителите ни...
И ето ни отново, тридесет години по-късно – ние, 34 възпитаници от випуска през 1992 г. на
СУУУС „Проф. д-р Стоян Белинов” в Пловдив!
Ямбол
На 12 юли, ние, членовете
на районната организация на
глухите в Ямбол се събрахме в
нашия клуб, за да отбележим
празника на Съюза на глухите в
България. Точно в деня на празника всички ние бяхме заедно,
за да изкажем благодарността
си за това, че сме членове на СГБ
и горди наследници на нашата
организация, която е вече на 88
години.
На празника дойдоха много
от членовете, а клубът ни грее-

Сливен
ше, празнично украсен. Настроението беше невероятно и атмосферата стана още по-празнична,
когато координаторът на РО поздрави всички от името на ръководството на РО по случай дена
на СГБ.
Тук бяха много наши членове
от всички възрасти. Споделихме
нашите радости и спомени от
миналото. Беше чудесно, че се
срещнахме, имаше много шеги
и веселие. Обещахме си да продължим с нови срещи и да бъдем

по-активни.
Членовете на териториалната организация на глухите в Сливен също отпразнуваха този ден
по достойнство. На 9 юли всички
те се събраха заедно да се повеселят в ресторант „Маки”. Иван
Бургов, член на ръководството на
ТО-Сливен, поздрави присъстващите с празника, като им пожела
да са здрави и все така сплотени
и единни.
Иванка Атанасова, координатор на РО-Ямбол

Дворът на училището сякаш
грееше от усмихнатите ни лица и
прегръдките ни...
А вечерта, събрани пред разкошната торта с нашите снимки,
преливахме от щастие и радост,
че отново можехме да се забавляваме и веселим заедно както
някога...
Евдалина Тодорова и
Мина Карагьозова

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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РО - ПЛОВДИВ

ЕКСКУРЗИЯ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО
Макар и с малко закъснение,
искам да разкажа за организираната от ръководството
на районната организация на
глухите в Пловдив еднодневна
екскурзия в края на април т. г.
до държавно ловно стопанство
„Кричим”, Пещера и Перущица.
Защото за нас тя се оказа
един чудесен нагледен урок по
история.
Девствена гора, приказен
парк, ловно стопанство и царска
ловна резиденция – на всичко
това се насладихме в продължение на два часа. Държавното ловно стопанство „Кричим”
е основано през 1901 г. Тогава
държавната гора в Кричим е
отстъпена на интендантството
на княз Фердинанд за развъждане на фазани и друг дивеч.
Общата площ на стопанството
е 199,8 хектара. Част от защитената местност е уникален парк с
богата колекция от декоративна
растителност. Магнолиите, японските вишни и различните видове божури са богато представени
в парка. Най-характерни са вековните дъбови гори със средна
възраст над 150 години, като има
и отделни екземпляри над 250
години. През 1961 година космонавтът Юрий Гагарин засажда
в двора две иглолистни дървета.
Днес те са високи над 20 метра.
Едно от най-атрактивните места
е езерото с водните лилии. Районът на стопанството се обитава от
елен лопатар, муфлон, дива пуйка, фазан, полудива патица, гълъб хралупар, лисица, заек, белка и др. Ловният дом – дворецът
представлява двуетажна, монолитна, частично климатизирана
сграда. Интериорът e съхранен в
автентичния му вид. Част от мебелите са изработени във Виена.
Трапезарията е с 24 места. Преди
близо 100 години е създадена и
оранжерия, която включва над
300 вида красиви и екзотични
растения. Имахме възможност
да си закупим някои от тях.
След това се отправихме към
град Пещера. Посетихме крепостта Перистера. Името й идва
от гръцки език и означава гълъб.
Насладихме се и на музея с автомобилите от времето на социа-

лизма. Музеят е изключително
привлекателен
туристически
обект и потапя посетителите си в
носталгичната атмосфера на отминалото време на социализма
от 1945 до 1989 г. Тук могат да бъдат видени множество предмети
от това време, които ни върнаха
назад в детските ни години. Играчките, с които си играхме като
деца, радиото на баба и дядо,
различни предмети от бита и
множество табели от социализма. Музеят е разположен на две
нива. На второто ниво се намира
сцената на бившето кино, зад
която е поставено огромно пано
с изглед от гр. София от времето
на социализма. На тази сцена са
играли всички емблематични
за това време известни артисти
и са пели най-легендарните ни
естрадни певци. Изложени са 23
автомобила, като в бъдеще техният брой ще нарасне. След като
се завърнахме за малко в детството, хапнахме и починахме си
направихме снимки за спомен
пред часовниковата кула (Сахата).
Отправихме се към град
Перущица - градът известен с
важната си роля в Априлското
въстание. Посетихме църквата
„Света Богородица”, по-известна като „Червената църква”, тя
е сред най-забележителните
ранно християнски църкви, изградени в българските земи. Датирана от IV-VI век. Автобусът ни
остави в отбивката и ние повървяхме около 10 минути по алея,
стигаща до самата църква. Тя е

била с размери 32х29 метра, с
формата на четирилистник. Това,
което я прави уникална е фактът,
че е единствената църква, при
която олтарът първоначално е
бил ориентиран на север. Църквата впечатлява и със стенописите си, част от които все още могат
да се видят на нея.
В централната част на града
се намира обновеният исторически музей, който е сравнително малък – разположен е на един
етаж, но експозицията му е доста
интересна и представя богатата
история на Перущица и района
около града, като акцентите са
върху античността, средновековието и Възраждането. До музея се намира църквата „Свети
Архангел Михаил”, в която по
време на Априлското въстание
са загинали много местни жители. Отвън изглеждаше затворена, но когато бутнахме вратата,
се оказа, че можем да влезем. От
видяното настръхваш. По стените, сводовете и колоните, в дебелите зидове около прозорците,
има следи от куршумите, огъня и
разрушението. По време на жестоките събития светата обител е
била покрита с кръв от пода до
тавана. Потушаването на въстанието през април 1876 г. е трябвало да бъде без никаква милост – дори към жените и децата.
Все пак имало деца, които останали затиснати под труповете на
родителите си и оцелели... Два
месеца след въстанието френски журналист, който посещава
града, свидетелства, че от цялото

население от 2000 души по онова време, са останали само 150 –
деца и старци. Тук е паметникът
на Кочо Честименски, възпят в
поемата „Кочо” от Иван Вазов.
Интерес предизвиква и истинското оръдие, черешовото топче, което е прибрано вътре. По
време на потушаването на Априлското въстание през 1876,
тук са намерили убежище над
600 души. Но вместо място на закрила, храмът се оказва тяхната
гробница. Костите на загиналите
се съхраняват в костница насред
църквата, а имената им са изписани на мястото, на което е стоял
олтарът. При пожара голяма част
от покрива изгаря. Днес църквата
е покрита, като са запазени следите от събитията.
Вдясно до сградата на църквата се намира друга забележителност в Перущица – Дановото
училище. То носи името на Хрис-

то Данов, който е бил учител тук
в продължение на 3 години. Това
е едно от първите класни училища, които се създават по време
на Възраждането. Тук през 1869 г.
Васил Левски учредява революционен комитет. Сградата е строена е през 19 век и е обявена за
архитектурна забележителност.
Дановото училище е реставрирано и обновено по европроект
и в момента е придобило пълния
си блясък отпреди 160 години. В
него се помещават картинна галерия, има и възстановка на възрожденска класна стая и доста
интересни снимки от миналото
на Перущица.
В късния следобед се прибрахме в Пловдив изживели малък урок по история и заредени
с незабравими емоции, щастливи и доволни.
Нели Саркизова

ТО-РАКИТОВО

Прекрасно слънчево лято в
хотел „Тишина” в Приморско

Незабравими спомени от
нашето Черно море изживяхме
ние, 52 членове от териториалната организация на глухите в
Ракитово и техните семейства.
Няма по-красиво, по-спокойно
и чисто крайбрежие от това в
Приморско!
Ръководството на хотел „Тишина” ни посрещна, настани и
ни хранеше с най-вкусните български ястия, десерти и плодове.
Незабравими мигове на сприятеляване
имахме по време на почивката и с други
наши глухи приятели, а в смяната се застъпихме и със сляпоглухите от Благоевград,
Враца и София. Имахме рожденик, а вечерта
премина в танци, хора и много музика, като
рожденикът почерпи богато.
Всяка година ние, от ТО на глухите в Ракитово ходим в Приморско, в хотел „Тишина”. Но сега бяхме 7 дни и беше приказно.
Времето също ни се усмихваше, хванахме тен и бяхме много, много щастливи. Ръководството на хотела в лицето на управителя Тодор Костов и нашата Мария, така вече я
наричат членовете ни, бяха върхът на внимание и уважение към нас.

Затова искам да им благодаря от името на всички наши членове и да им пожелая
да са все така да са тактични към нас, въпреки че го доказаха. Благодарим от все сърце
и на нашия Съюз на глухите в България за всичко, което върши за нас. Скъпи приятели,
бъдете живи и здрави, весели и много щастливи!
В тези дни на почивка се заредихме със здраве и спокойствие, и въпреки обстановката у нас бяхме много щастливи!

Еньовден в Ракитово

На 24 юни в гр. Ракитово по стара
традиция се празнува Еньовден – денят на лятното слънце.
На този ден млади момичета и
млади булки отиват да наберат рано
сутрин билки. Най-разпространена е
билката еньовче, или още бял равнец.
Като направят много венци, ги носят
на площада и ги даряват на дошлите
за хорото жени – млади и стари. Една
млада булка прави ритуала „Наричане” – за късмети от менчето, където са
поставени китките от момите – коя за кого ще се омъжи. Много е весело и вълнуващо.
А от читалището бяха организирали и забавна програма със стихове и песни. Децата
от танцовия състав „Силивряк” поведоха голямо и кръшно хоро. И ние се хванахме на
хорото, а някои от нас бяхме и в хора към клуба на пенсионера където пяхме.
От териториалната организация на глухите в града близо 30 членове бяхме с другите
на площада и се веселихме от сърце. Радваме се, че има празници, в които да взимаме
активно участие и ние, от ТО на глухите в Ракитово!
Материалите подготви Величка Стоева,
секретар на ТО на глухите в Ракитово
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КАКВО ПРЕДСТОИ ОТ 1 ЮЛИ
НЗОК ще заплаща и отпуска помощни
средства на хората с увреждания

От първи юли хората с увреждания ще получават помощни средства и медицински изделия от търговци на дребно, сключили договор с НЗОК, която ще договаря,
отпуска и заплаща помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия (ПСПСМИ).
Нуждаещите се трябва да посетят лекарска консултативна комисия (ЛКК)/ТЕЛК/
НЕЛК, където ще им бъде издаден по електронен път протокол/ решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще се
подава заявление към районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще
бъде изпратено също по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията. Пациентите
ще получават известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на помощното средство или медицинско изделие.
Ремонтът на помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие ще може да се извършва на територията на цялата страна от всеки търговец на
дребно, който е сключил договор с РЗОК.
Започналите и неприключили до 30 юни 2022 г. производства за предоставяне на
ПСПСМИ, включително и плащанията им, се извършват при досегашния ред, от Агенцията за социално подпомагане.

Парламентът одобри
окончателно актуализацията на бюджета

От 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021
г., ще се повишат с 10 процента. Към техния увеличен размер ще бъдат добавени и т.
нар. COVID-19 добавки от 60 лв., както и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари
2022 г. Добавките от 60 лв. ще се включат в размера и на пенсиите за трудова дейност,
отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., както и към тези, които ще бъдат отпуснати
след 1 юли.

пен на увреждане над 90%, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, се повишава
от 127,50 лв. на 185,25 лв.
Увеличаването на социалната пенсия за старост ще повиши размерите на всички
пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Сред тях са пенсиите за военна и гражданска инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите, каквито получават близо 65 000 души.

Одобриха промени при издаване
на книжки и лични карти

Министерският съвет одобри промени
при ваденето на лични
документи, като целта
е гражданите да бъдат улеснени. Една от
приетите промени е
отпадането на задължението за смяна на
шофьорската книжка
при смяна на постоянния адрес на населено място в рамките на
една област.
Разширява се обхватът на въведената ускорена услуга за издаване
на книжка (до 3 дни от
приемането на заявлението), като се добавят и случаите на: първоначално придобиване на правоспособност
за управление на МПС от определена категория; подмяна на СУМПС поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки; възстановяване на правоспособност
поради отказ на категория.
Отпада изискването за предоставяне на копие от документ за завършено образование в случаите на подавани от чужди граждани заявления за подмяна на чуждестранни
книжки с български. Логиката е в обстоятелството, че се касае за признаване на вече
придобита правоспособност за управление на МПС, а изискването за образование е
национално и е относимо към първоначалното издаване на този документ, уточняват
от кабинета.
В закона се създава правна възможност личните карти на българските граждани
да съдържат удостоверения за електронна идентичност. По този начин личните карти
могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на
Закона за електронна идентификация. Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в паспортите, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи у нас чужденци. Предвидена е и възможността
при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на хора, на които е постановена присъда,
която не е влязла в сила.
Урежда се и издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може
да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване,
кражба или унищожаване, като в тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

Удължиха действието на решенията
на ТЕЛК и НЕЛК

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи на 467 лв. - с включените 60 лева. Максималната пенсия става 2000 лева.
В резултат на промените се очаква през юли средната пенсия да нарасне до 666 лв.
Социалната пенсия за старост става 247 лв. Промяната ще доведе до нарастване
с над 45% на пенсиите на 50 200 деца и възрастни с увреждания, които получават социална пенсия за инвалидност. По закон нейния размер се определя в зависимост от
социалната пенсия за старост.
За хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100%
с определена чужда помощ социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 272
лв. на 395,20 лв. За хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 до 100% размерът ѝ ще се повиши от 238 лв. на 345,80 лв., а хората с
трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на
сто социалната пенсия за инвалидност ще се увеличи от 221 лв. на 321,10 лв. Добавката за чужда помощ за пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и сте-

Парламентът прие на първо и второ
четене промени в Закона за мерките
и действията по време на извънредното положение, с които се удължава
действието на решения на ТЕЛК и НЕЛК.
Промените предвиждат срокът на
експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК,
който е изтекъл в периода от 13 март
2020 г. до 30 юни 2022 г., да се удължи
до издаването на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември
2022 г., само когато съответното лице е
предприело необходимите действия за преосвидетелстване в срок до 15 юли 2022 г., но
поради обективна невъзможност, свързана с извънредното натоварване на съответните
комисии, не могат да преминат през процедурата в законоустановения тримесечен срок.
Като мотив за промените вносителите посочват, че действието на изтичащите по време на извънредното положение/обстановка решения на ТЕЛК и НЕЛК е било продължено
до 30 юни т. г. и се очаква към тази дата значителен брой лица, включително и такива, на
които експертните решения изтичат след 31 март 2022 г., да останат без валидно експертно решение, което ограничава възможността да се ползват от правата, регламентирани
в действащото законодателство. В същото време преосвидетелстването на тези лица от
органите на медицинската експертиза в кратък срок е сериозно затруднено.
С приетите изменения ще се гарантира ползването на правата, произтичащи от
валидното експертно решение само по отношение на лицата, които са предприели
действия за преосвидетелстване, но не по тяхна вина към момента нямат издадени
такива. С цел да се гарантира възможността да се ползват от правата си съответните
лица, се предвижда и задължението на регионалните здравни инспекции да предоставят информация за подадените заявления-декларации на Националния осигурителен
институт и на Агенцията за социално подпомагане в срок до 20 юли 2022 г. Законодателната промяна влиза в сила от 1 юли 2022 г., за да се гарантира непрекъснатост при
ползването на правата, регламентирани в действащото законодателство.
Публикациите подготви Петра Ганчева по данни от онлайн медиите
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ВАЖНО!

В Столична община приеха доклада за

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА
От стр. 1
Участието на глухите консултанти ни
даде спокойствието, че решенията, които взимаме, са одобрени от тях – хората,
които най-добре познават потребностите
на глухите и сляпо-глухи лица. Надявам се
усилията на работната група да завършат
успешно с приемане на план за действие
относно прилагане на ЗБЖЕ в част административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в СО.
В Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика разгледахме и
приехме доклад на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, относно плана за
действие за въвеждане на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи
лица в Столична община (СО).
Жестовият превод по време на разглеждането на доклада беше предоставен по договор между националната асоциация на преводачите на жестов език в
България и СО, сключен в изпълнение на
Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ).
Основните дейности от плана, които

ще осигурят достъпност на глухите и сляпо-глухи лица при административното им
обслужване, са в три направления:
- обслужване на място чрез създаване на тристранна онлайн връзка между
глухото лице, жестовия преводач и ад-

министратора на специално обозначено и технически обезпечено гише;
- електронен портал на СО, където
създаваме рубрика за глухи и сляпо-глухи лица, в която ще се качват видеа с
информация по ресори, преведена на

български жестов език по приети критерии;
- осведомителни обучения за живота, културата и идентичността на
глухите хора, насочени към столичната
администрация с цел по-голяма съпричастност и по-качествено обслужване.
Всички тези мерки и дейности бяха
обсъждани и приети по време на работата на КС, ситуиран по заповед на кмета, и
станаха основа за разписване на плана за
действие, свързан с прилагане на ЗБЖЕ.
Докладът относно плана за действие
за въвеждане на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в СО
бе единодушно приет в четирите постоянни комисии, в които бе разпределен, като
предстои неговото разглеждане и на заседание на СОС.” - завърши изказването си
Анна Стойкова.
Столичната община е първата, която
осигурява достъпност за обслужване на
глухите хора, спазвайки сроковете, заложени в ЗБЖЕ.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

МОН осигурява безплатни школи по езици,
музика и спорт за децата през лятото

Творчески работилници, музика и танци, маратони, плуване, езда, туризъм, игри
сред природата, летни читални, занимания по математика – това са само малка част
от безплатните дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,
включени в лятната ваканционна програма за деца и ученици, се казва в новините
на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН). Инициативите
са на училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за приобщаващо
образование, общини, читалища, спорни клубове и др. Предложенията за летни
занимания са различни за всяка от 28 области в страната. Сред тях са и летни лагери по
националната програма „Отново заедно”. В очакване на децата са и множество школи
по езици. Цялата лятна ваканционна програма може да се види в сайта на МОН по
области на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100168

Безплатни познавателни книжки
и за тригодишните деца

Държавата вече ще осигурява безплатни познавателни книжки и за децата на
тригодишна възраст, реши правителството. Така на практика от следващата учебна
година всички малчугани в детските градини ще получат безплатни познавателни
материали, съобщава пресцентърът на МОН..
Досега познавателните книжки се предоставяха безвъзмездно само на децата от
четири до шест години, а тези за тригодишните се плащаха от родителите.
С друга промяна се отпускат повече средства за купуване на учебници за пети,
шести и за седми клас. Изменението се налага във връзка с новия учебен предмет
„Компютърно моделиране и информационни технологии”, по който са увеличени
учебните часове и темите. Това предполага по-голямо съдържание на новите учебници
по компютърно моделиране и информационни технологии.

НА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИ

За глухите и хората

И

ма една много популярна книга, преведена в цял
свят – „За мишките и хората” на американския писател
Джон Стайнбек. В нея се разказва за двама селскостопански
работници – Джордж Милтън
и Лени Смол, които пътуват от
ферма на ферма, в търсене на
временна работа, като си мечтаят един ден със събраните от
труда им пари да имат собствена ферма.
Преди повече от 30 години,
след като прочетох тази книга,
започнах да използвам за късите си разказчета заглавието й,
като го перифразирах съобразно конкретния случай, описван
в тях – „За бездомните и хората”,

„За глухите и хората”, „За кучетата и хората” и т. н. И, сега, след
последната ми преживелица, отново се върнах към това заглавие
– „За глухите и хората”.
За мнозина заглавието може
би е странно – глухите също са
хора, нали... Но животът на тези,
които са лишени от слух, на моменти става толкова нереален за
останалите, че граничи с безумие
и фантастика.
Като напълно глух човек, съм
принудена да разчитам на зрението си за всичко, свързано с
така наречения „живот”, включително и общуването. Извън стените на дома ми общувам, като
чета по устните. С глухите влизам
в диалог предимно чрез чат или
видео на жестов език. С колегите и останалите хора ползвам
смс, вайбър, скайп, месинджър и
имейл. И затова жизнено важна
за мен е именно тази дребничка
вещ, наречена смартфон – той

светва всеки път, когато някой ми
изпрати съобщение на вайбър
(държа го до мен на бюрото) и
вибрира при смс или чат… Случката, наглед съвсем безобидна,
за мен се превърна в някакъв кошмарен екшън, който ме извади
от равновесие за цели три дни ЗАГУБИХ СИ ТЕЛЕФОНА!!!
Залисана в мисли, късно в
петъчната вечер, нямах никакъв
спомен къде точно си оставих за
последно телефона – той просто
се изпари. И не го бях заредила,
което си беше съществен пропуск... Сега – внимание! – идва
съществената част от екшъна…
Най-лесният начин беше да
прозвъня телефона, за да видя
откъде ще изскочи звукът – но,
първо, нямаше как да го чуя; второ – нямах втори телефон с друг
номер и нямаше как някъде към
полунощ да помоля който и да
било да ми изпрати съобщение,
за да видя поне откъде ще светне… Почнах да го търся из къщата

– без успех. Легнах си отчаяна и
разплакана към два през нощта…
На другия ден призори се
събудих от ужасната мисъл, че
ако не го намеря, ще трябва да
тегля заем, за да си купя за нов
телефон с нова сим карта, в която
едва ли ще успея да възстановя
загубените контакти… И отново
започнах да го търся навсякъде,
където съм била, като в процеса
на търсенето установих, че само в
едната стая имам стотици места,
в които безценната ми машинка
преспокойно щеше да пропадне
и да не мога въобще да я ВИДЯ
там! Най-подир, след три часа
търсене, не вярваща на очите
си, го открих паднал на пода зад
предната плоскост на кревата. От
вълнение се разплаках отново…
Случката с телефона не е единствената... И ако я разказвам, то е,
защото хората даже си нямат понятие с какви неща се сблъскват
глухите понякога... Като например
да отидеш да си извадиш виза и

пред входа установяваш, че има
само един домофон с камера. Налага се да звъниш, да отговориш
на питането от домофона, за да
влезеш в сградата. Как ще стане
това, ако не чуваш?!?
Или пък си влязла в банята
и в този момент куриерът е на
входа и звъни, а ти не можеш да
се обадиш, за да му кажеш да те
почака…
Или, докато пишеш вглъбено
на клавиатурата, ураганът навън
съборил нещо на двора, паднало
с гръм и трясък, повличайки хиляди други неща със себе си – но
ти няма как да разбереш, защото… не го чуваш.
Или заспиваш, изтощена, хванала ръчичката на бебето си...,
за да може да се събудиш, ако то
трепне и заплаче… Защото няма
как да го чуеш…
Имам стотици хиляди такива
наглед дребни преживелици, от
които би станал цял един роман.
А хората… Те живеят в пълно
неведение за всички тези неща,
които правят нашия живот неистово труден. И не само понякога.
Петра Ганчева
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ТЕХНОЛОГИИТЕ В ПОМОЩ НА ГЛУХИТЕ

Уникално – да чуваш звука по костен път
чрез нов вид имплант
Наскоро в екип от висококвалифицирани лекари в Пловдив извършиха успешни операции
за поставяне на най-новия модерен имплант „Bonebridge”
За читателите на вестник „Тишина” ще бъде интересно да научат подробностите
за това събитие. Знае се, че
при нормален слух звуковите
вибрации се предават през
външното и средното ухо към
вътрешното. Ако обаче страдате от проводна или смесена
загуба на слуха, това означава,
че имате увреждане във външното или средното ухо и звукът не може да достигне ефективно до вътрешното ухо.
И тук е ролята на най-новото поколение импланти –
„Bonebridge”. Той улавя звуците
и ги препраща към вътрешното ухо посредством костите
на черепа, като заобикаля увреденото външно или средно
ухо. Ако глухотата е едностранна,
имплантът може да се използва за улавянето на звука откъм
увредената страна и предаването му към вътрешното ухо на
здравата страна. С пускането на
„Bonebridge” на пазара преди повече от десет години компанията
„MED-EL” постави началото на
костнопроводимите импланти,
които се поставят под кожата.
„Bonebridge” осигурява отлично
качество на звука. Той е активен
костнопроводим имплант, който
се поставя изцяло под кожата.
Това означава, че нищо няма да
стърчи от кожата, няма да има отворени рани и не се изискват специални грижи за кожата. Просто
слагате процесора „Samba 2” сутринта и забравяте за него през
останалата част от деня. А „Samba
2” е аудио процесор за системите
„Soundbridge” и „Bonebridge” от
най-новото поколение. Тънкият
интуитивен дизайн подчертава
интелигентната му слухова система. Целта му е максимално да
улесни чуването. Аудио процесорът „Samba 2” се носи поставен
зад ухото и се държи от магнити.
Така компактният процесор лесно може да се скрие зад косата
или пък може да се изтъкне, като
се използват стилни капачета с

различни десени.
Каква е процедурата за получаване на костнопроводим
имплант? Първо ще трябва да
преминете през рутинна оценка
на състоянието Ви, за да се прецени дали костнопроводимият
имплант е подходящ за Вас и
дали трябва да се вземат предвид други допълнителни фактори. Клиничните специалисти
ще Ви обяснят какво точно да
очаквате при следващите процедури. Хирургичната операция за
имплантиране на „Bonebridge”
е стандартна процедура и като
цяло продължава около 1 час с
обща или местна упойка. Пациентите обикновено са на крак
още на следващия ден. Престоят
в болницата може да е от един
до няколко дни – в зависимост
от индивидуалните нужди или
болничната практика. Ще получите Вашия аудио процесор приблизително 1 – 2 седмици след
имплантацията. Денят на „активацията” е, когато аудиологът за
първи път задейства аудио процесора Ви и чуете звуците по новия начин. Аудио настройките на
процесора Ви ще бъдат коригирани така, че да се пригодят към
слуховите Ви предпочитания.

СУДОКУ

В УМБАЛ „Свети Георги”
в Пловдив, във високотехнологичния център за трансфер на
знания и здравни технологии –
„Интегрален център”, наскоро
беше поставен този модерен
костен имплант на двама пациенти – мъж и жена. Това са
първите операции с тази слухова система за Пловдив и региона, които бяха заплатени
изцяло със средства от НЗОК.
Първо бе поставен такъв имплант на жена на 53 г., преживяла редица операции на средното
ухо двустранно в продължение
на няколко години, без нужния
аудиологичен резултат. А втората
операция е направена на 46-годишен мъж от Перник, който е
имал вродена аномалия – при
него нямало външен слухов проход и слухови костички; имал
малформация на долната челюст
и липса на ушни миди, които са
му били изградени допълнително като дете. Малформацията в
долната челюст създала проблем
за анестезиолога, който не е успял да го интубира, затова се е
наложило водене на обща анестезия с ларингиална маска, което
е приключило успешно. Имало
е и чисто хирургичен проблем:

на предварителния скенер изглеждало, че костта зад ухото е
достатъчно дебела, за да се издълбае в нея легло, в което да се
постави имплантът, но по време
на операцията се е оказало, че
това не е така. Въпреки това, доц.
Стоянов и доц. Попов са успели
да се справят със ситуацията и
са поставили успешно импланта.
Пациентът вече е изписан.
„Интегрален център” е
функционално обособена структура за хирургично лечение, в
която се извършва висококачествена диагностика и високоспециализирани оперативни намеси в областта на главата и шията,
с възможност за визуалиизация
в реално време. Към момента в
центъра са извършени над 170
оперативни интервенции, голяма част от които с голям обем и
сложност, изискващи работа в
смесен екип (специалисти от УНГ,
Неврохирургия и Краниофациална хирургия). Основната дейност
на „Интегрален център” при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД е създаване и трансфер на нови знания

и технологии, свързани с диагностика, в областта на неврохирургията, ото-рино-ларингологията,
максилофациалната и пластичната хирургия, с последваща терапия или оперативен подход на
онкологични заболявания, обучение на студенти, специализанти и специалисти в изброените
области, като се ползват съвременни и иновативни способи и
оборудване с интегрирано и автоматизирано управление и аудио/видео комуникация.
Подготви Петра Ганчева
по данни от онлайн медии

КРЪСТОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани 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.
Отговор от бр. 12

Водоравно: 1.Сорт цигари. 2.Името на бивш американски президент. 5.Музикална нота.
6.Частица от съдружие. 7.Съдба. 10. Рудник. 11.Народна милиция. 13.Музикална нота.14.
Вещество за торене на земята.16.Стръмен бряг. 17.Известна английскапоп певица.19.Името на руска киноартистка,,Васа’’. 20.Устройство в което водата извира от определено място,пълни басейна и след това се оттича.
Отвесно: 1.Скала с форма на малко плато в Родопите.2.Името на български естраден певец.3.Прозвище на Скобелев. 4.Вид птица от семейство корморани. 5.Място за живеене.
8.Монах, калугер. 9.Вид плаваща лодка.12.Израз на стремеж за идеал за красота.15.Разположени в права линия същества или еднородни предмети.16.Село в софийска област.
18.Инициалите на български артист. 19.Името на френски киноартист от италиански произход.
Съставила: Зоя Гюрова

