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Има такъв съюз – на глухите! 
Организация, достойна за пример!

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

90 ГОДИНИ СГБ

Един наистина достоен живот – 
още повече, че Съюзът на 
глухите в България (СГБ) успя 

да преодолее успешно бурите на 
времето, трудностите, изпитания-
та. Но и да се радва на постигнати-
те  успехи, на вярата в единството 
и сплотеността на членовете си. 
И за пореден път, отново СГБ, съ-
юзното ръководство и съюзните 
членове доказаха, че положените 
от тях усилия са си стрували – за-
щото  авторитетът на СГБ в наши 
дни е безспорен.

Традиционно, преди чества-
нето на всеки съюзен юбилей, 
разказваме във вестник „Тиши-
на”, с идеята да припомним на 
поколенията съюзни членове, 
за приноса и заслугите на всич-
ки съюзни деятели от 1934 г. до 
наши дни, които са дали всичко 
от себе си, за да бъде СГБ днес 
такъв какъвто е – организация, 
достойна за пример!

Този път, за разлика отпреди, 
ще започнем нашата поредица 
с дейни и активни млади (и не 
толкова млади – вече почти на 
средна възраст) хора с увреден 
слух, доказали се успешно, сред 
които са Катрин Хаджицинова, 
Диян Демиров, Тилка Кайряко-
ва, Костадинка Узунова, Антония 

Хубенова, Нели Саркизова, Со-
фия Калинова, Росица Караджо-
ва и още много други...  

Започваме тази поредица с 
представянето на 

Катрин Хаджицинова.
Четете на стр. 3

Само след две години Съюзът на глухите в България ще навърши достолепните 90 години от своето създаване

В края на септември по тра-
диция се празнува Междуна-
родният ден на жестовите езици 
в края на международната сед-
мица на глухите. Българският 
жестов език е за всички – няма 
социална група, няма класова 
принадлежност и друго деле-
ние. Той е за всички.

Решението и резолюцията 
на ООН от 2017 година за отбе-
лязване на този ден в световен 
мащаб е много голяма стъпка 
напред за всеки от нас за равен 

достъп и просперитет.
И през тази година Съюзът на 

глухите в България участва ак-
тивно и забележимо в общест-
вения живот по време на меж-
дународната седмица. Много 
срещи, много изяви съпътстваха 
дните. И много успехи, които ни 
донесоха гордост.

Четете на стр. 2 
за блестящите прояви на 

нашите членове по време на 
честването

Септември месец беше един 
от най- напрегнатите месеци 
през тази година. Сериозната 
работа по подготовката на от-
четно-изборните събрания  в 
териториалните и районните ор-
ганизации обедини усилията на 
всички. 

Открити бяха дебатите по 
време на събранията. Изтъкна-
ти, разбира се, бяха успехите, 
които ни радваха през измина-

лата година. Но не бяха спесте-
ни и критиките, и недоволствата 
към ръководствата и изпълните-
лите в някои организация.

Затова ще видите и промяна-
та – промяна на някои предсе-
датели, както и на членовете на 
районните съвети.

За да бъдем единни и силни!

За всичко това – 
четете на стр. 4-5

Пътешествията до най-красивите кътчета на 
страната това лято и есен обединиха идеите 
и стремежите  на съюзните членове. Ентуси-

азмът правеше чудеса, а приятелството си беше 
същото – неразделна част от живота им.

Тази година обаче повечето от екскурзиите бяха 
организирани с приятели от другите организации. 
Едни бяха домакини, други – гости. Какво по-хуба-
во от това да си с приятели!

А кой къде бил, кой какво 
видял и научил – 

може да прочетете на стр. 6-7

Културните изяви на членовете на СГБ не спря-
ха дори и през дните за отпуск и почивка. 
Напротив, някои дори бяха точно избрани за 

този сезон. 
Като, например, съвместната изложба на двама 

художници с увреден слух, които привлякоха вни-
манието на  обществеността и гостите на Костинб-
род по време на празника на града. Ще видите част 
от картините – запомнящи са.

Но и още – препоръчваме ви книга. Несъмнено, 
всеки, който я докосне само, ще я прочете. Защото 
е за нашия живот. За мислите, за грешките за на-
деждата....

Всичко това четете на стр. 8

ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ В СГБСГБ – участник и организатор в 
обществения живот
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Националният съвет на хората с ув-
реждания в България (НСХУБ) проведе 
от 19 до 21 септември  уъркшоп семинар 
по проект „Възход”, финансиран от Евро-
пейския форум на хората с увреждания 
(ЕФХУ) и фондация „СИТИ”, изпълняван от 
НСХУБ, на тема „Изграждане на капацитет 
за комуникации; Разработване на инфор-
мационни материали”.

Обучителната програма включваше 
три дни и беше разпределена по след-
ните точки: - въведение в стратегически-
те комуникации за организации на хора 
с увреждания, включително аудитория, 
сегментиране и целеви съобщения; - дос-
тъпни комуникации: въведение в различ-
ни комуникационни канали - създаване 
на достъпни документи (MS Word и PDF); 
- използване на достъпни социални ме-
дии: Twitter, Insta, TikTok, други; - достъп-
ни онлайн срещи: Doodle, Zoom, Teams; - 
достъпни бюлетини: вътрешни и външни 

бюлетини, писане, софтуер и др. с лектор 
Ванеса Джеймс от ЕФХУ.

Вторник беше посветен на връзките с 
обществеността и PR - прессъобщение, фак-

тлист, бекграундова информация; интервю 
с ръководител на организация, лист с въ-
проси и отговори, публична реч, заявление 
на ръководител на организацията, биогра-
фия; годишeн и юбилеен доклад на органи-
зацията; подготовка на преспапка; cайт на 
организацията и социални мрежи с лектор 
Цветомир Ценков, PR експерт и журналист.

През третият ден се обсъждаха кому-
никативните умения, изкуството да пи-
шем добре, изкуството да дебатираме 
добре, изкуството да общуваме добре с 
медиите с лекторите Мария Герганова, 
експерт „Комуникации и информация”, 
Инфо Център ЕК и Валентина Кордова.

Жестовият превод се осъществи от 
жестовите преводачи Камелия Ангелова и 
Ружа Шуманова.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни 

от страницата на АРДУС
Снимка фейсбук страница на АРДУС

Проведе се тридневен работен семинар

По случай международната седмица на глухите хора, която се от-
беляза от 19 до 25 септември 2022 г., в столичната градска градина 
към народния театър „Иван Вазов” беше открита изложбата „Българ-
ският жестов език – пълноценно общуване за всички”, която остана 
там до 4 октомври. Организатор на изложбата е столичната община, 
с подкрепата на организациите на и за глухата общност. 

Експозицията имаше за цел да покаже достъпността, която столич-
ната община осигурява при административното обслужване на глухи-
те и сляпо-глухите граждани, съобразно закона за българския жестов 
език. И представи проекти, свързани с българския жестов език, осъ-
ществени от неправителствени организации на и за глухата общност. 

„Изложбата поставя във фокуса диалога между институциите и 
хората с нарушен слух и прави по-видими за обществото тези наши 
съграждани. Когато говорим за нуждата от по-пълната им социализа-
ция и реализация, трябва да не забравяме това, че както те се нужда-
ят от подкрепа, така също и градът ни се нуждае от тях, защото София 
се нуждае от потенциала и възможностите на всички свои граждани” 
– каза при откриването на изложбата кметът на София Йорданка Фан-
дъкова. Екип на Столичната община, ръководен от общинския съвет-
ник Ани Стойкова и с активното участие на секретаря Венера Милова, 
и експерти на общината, заедно с участие на организациите на хората 
с нарушен слух, работиха активно по въвеждането на административ-
но обслужване.

Публикацията подготви Петра Ганчева
по информация от СО

Снимка Аделина Ангелова

От 2001 година по инициатива на Съвета на Ев-
ропа, всяка година на 26 септември се отбелязва 
Еврорейският ден на езиците. Езикът е средство 
за постигане на по-добро разбирателство между 
различни народности и култури, а многоезичност-
та на европейския континент е наистина богата.

Тази година на 17 септември на Площад „Сла-
вейков+ в столицата се проведе „Панаир на езици-
те“.  Целта на празника е да насърчи младите хора 
да учат езици и да се запознават с тях отблшзо.

Жестовият език, като официално признат в Бъл-
гария,  също беше достойно представен на панаира, 
а Съюзът на глухите в България беше сред организа-
торите на събитието, Главен организатор беше  ГД 
„Писмени преводи“ на Европейската комисия   за-
едно с  културни институти  към посолствата  на мно-
го държави  и учреждения за изучаване на езици.

На 17 септември (събота) 2022 г. Росица Кара-
джова, завеждащ „Културно-масова дейност“ на 
СГБ,  заедно с Василен Грозев, който е член на ръко-
водството на МОСГБ, отговарящ за „Технически из-
пълнител“ на СГБ,  откриха специалния щанда на Съ-
юза на глухите в България на „Панаира на езиците”.

Тези празници бяха прекратени по време на 
пандемията, но тази година „Панаирът на езиците” 
премина при изключиелен интерес. В панаира  кул-
турни институти от много държави участваха с бро-
шури, игри, викторини и занимателна информация 
за широката общественост.

Тъй като на 23 септември се чества и Между-
народният ден на жестовите езици, ние също се 
включихме в тази полезна дейност.

Росица Карджова и Василен Грозев представиха 
техните възможности, ентусиазъм, идеи и жела-
ние, а също и информационни брошури. Те научи-
ха посетителите на няколко думи на жестов език, 
и представиха публикация за вестник  „Тишина” за 
осъщественото им участие. 

Росица Караджова

Изложба „Българският жестов 
език – пълноценно общуване 

за всички” в София
ПРЕКРАСНО СЪБИТИЕ В СТОЛИЦАТА!

Съюзът на глухите в България 
със свой щанд на „Панаира на езиците“
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От стр. 1

Катрин Хаджицинова е една от 
най-талантливите самодейки в пло-
вдивската организация и я познавам 
още от първите й изяви на сцената. 
Неведнъж съм писала за нея на стра-
ниците на вестника. Тя беше известна 
като модел; носителка е на множе-
ство титли, сред които „Мис „Тишина 
България” 2012” и др. Титлите, които 
е извоювала през годините, са някол-
ко: мис „Тишина България“ 2011 г. – 
второ място; мис „Море и тяло“ 2011 
г., първо място; а като мис „Тишина 
България-2012” участва и в световния 
конкурс „Мис Свят Тишина”, където 
се класира на пето място и е четвър-
та в конкурса „Мис Тишина Европа”. 
„За мен това означава много – казва 
Катрин, – защото съм я постигнала 
с много труд и борбеност. Наистина 
чувството е много приятно, вълнува-
що и неописуемо. Не съм и предпо-
лагала, че ще стигна до световно и до 
европейско ниво – от общо  48 моми-
чета от цял свят да съм пета! Въпре-
ки моите постижения, винаги съм си 
казвала да не забравям откъде съм 
тръгнала.” 

Катрин е от Асеновград, завършила 
е стопанската академия „Д. А. Ценов” 
в Свищов. И съвсем искрено в разго-
ворите си с мен споделя: „Тежкочу-
ваща съм, нося два слухови апарата, 
благодарение на които общувам нор-
мално. с хората. Хобитата ми са някол-
ко – мода, танци и синхронно пеене 
с превод на жестов език. Бях секре-
тар на младежката организация към 
пловдивската районна организация 
на глухите; две години и половина се 
изявявах и като фотомодел – отначало 
кандидатствах в една модна агенция, 
извикаха ме на кастинг, но не ме взе-
ха, защото не чувам. След тази дискри-
минация реших да се боря докрай, да 
докажа какво мога и че увреждането 
на слуха ми не е пречка. Оттам дойде 
и страстта ми към модата.”

През лятото на 2017 г. Катрин е ме-
ниджър на световния конкурс „Miss 
& Mister Deaf World, Europe & Asia” в 
Прага, Чехия – същия световен кон-
курс, в който е участвала пет години 
преди това. Работи съвместно с пре-
зидента на конкурса – Жозеф Улхир. 

За първи път успява да разбие ба-
риерата и представата на публиката в 
„Sofia Hair&Fashion Week AW” 2017, с 
пълната подкрепа на Елена Кристиа-
но, където участва с няколко предста-
вителки на Съюза на глухите в Бълга-
рия. С това си участие доказва, че глу-
хите могат да работят като модели, да 
практикуват тази професия, независи-
мо от проблемите им със слуха. 

 През 2020 г. Катрин е поканена за 
интервю в шоуто на Мавриков по ТВ 
„Евроком”. Водещият съобщава: „На 
гости ни е Катрин Хаджицинова–Ни-
колова. Тя е родена на 18.12.1992 г. в 
град Асеновград. От малка се занимава 

с танци, пеене на жестов език и актив-
но участва за развитието на живота на 
хората с увреден слух. В момента ра-
боти като управител на едно от най-го-
лемите предприятия в Съюза на глу-
хите - „Тих труд” в София... Поводът да 
я поканя е участието й в проекта „Itsy 
Bitsy” (видео канал за детски песнич-
ки), подкрепен от националния фонд 
„Култура” съвместно с Националната 
асоциация на жестовите преводачи в 
България (НАЖПБ), където изпълнява 
със синхронен превод на жестов език 
детски песнички. Катрин е тежкочуващ 
жестов преводач към НАЖПБ. Второто 
й телевизионно участие е на 15 април и 
отново на 28 октомври 2021 г. в шоуто 
на Слави Трифонов.

Макар и много млада, Катрин е 
прозряла и видяла много от нещата 
в живота: „Има дискриминация, тя 
е навсякъде, където си помислите: в 
училището, в работата и в ежедневи-
ето. Но такъв е манталитетът на хо-
рата, те все още не могат да възпри-
емат, че човек, по-различен от тях, 
може да се развива. Какво пречи на 
един фотограф да снима един глух 
модел, ако тя умее да бъде такава? 
Защо хора с проблеми на слуха не 
могат да учат в университет и да ра-

ботят в сферата, в която искат? Какво 
е виновен някой, че се е родил глух, 
с какво сме по-различни от остана-
лите? Всички сме равни във всяко 
едно отношение, всички сме хора на 
този свят.” Тя смята, че човек трябва 
да се бори за мечтите си, да ги по-
ставя като единствена цел в живота и 
да не се предава: „Животът е труден, 
но пък има хубави страни, за да жи-
вееш: за мечтите си, за надеждата и 
не на последно място – за любовта, 
която е най-чистото и свято нещо на 
земята. Трябва да обичаш, без да ис-
каш нищо в замяна! И от сърце по-
желавам на всички мои приятели да 
са здрави, красиви и много, много 
усмихнати. Няма нищо по-красиво 
от усмивката. Тя може да е единстве-
ният лъч в нечий ден!”

Днес Катрин Хаджицинова е не 
само успешен ръководител на соци-
ално  производственото предприятие 
„Тих труд” в столицата, но и помага 
активно и безрезервно за анализите 
и отчетите на дейността на предпри-
ятията. 

Нека да има все повече такива гра-
дивни личности с увреден слух в орга-
низацията ни като нея!

Петра Ганчева

Има такъв съюз – на глухите! 
Организация, достойна за пример!

90 ГОДИНИ СГБ
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РО  Русе

Отчетно-изборно събрание

На 10 септември т. г. в клуба на районната организация на глухите  в Русе се проведе 
общо отчетно-изборно събрание. Гости на събранието бяха Мирослав Маринов – член 
на УС на СГБ и председател на районната организация на глухите в Плевен, и Димитър 
Петров, член на ЦКК. Присъстваха всички 11 избрани пълномощници. Събранието бе 
открито от председателя на РО Владимир Владимиров, който пожела ползотворна ра-
бота на присъстващите. 

За председател на събранието бе избрана Мариана Маркова. Приет бе дневният 
ред и се гласуваха членовете на мандатната комисия и тези по доклада, решенията и 
избора. Прочетени бяха отчетният доклад за дейността на РО за 2021 година, докладът 
на РКК за 2021 година, програмата за дейността на РО за 2022 г., след което имаше 
изказвания по докладите и програмата за дейност. С единодушно мнозинство бе гласу-
вано решение за утвърждаване на докладите и програмата за дейността и се премина 
към избор на нови ръководни органи. 

След отдадени цели 32 години като председател на  РО-Русе, Владимир Владими-
ров отстъпи мястото на по-младите. С пълно мнозинство за председател бе избрана 
Мариана Маркова, а също и съставът на РС от 7 души.

За председател на РКК бе преизбрана Юлия Станкова, а за пълномощници на об-
щото отчетно-изборно събрание на  СГБ бяха избрани Владимир Владимиров и Ма-
риана Маркова.

От името на ръководството и членовете на РО Мариана Маркова поднесе поздрави-
телен адрес на Владимир Владимиров, в който се изказваше благодарност за дългите 
години, отдадени в помощ на хората с увреден слух от Русе, а поетесата Валентина Ма-
ринова отправи своето поетично посвещение, посветено на председателя на РО, което 
развълнува всички присъстващи: 

Тридесет и две години бе начело 
за благородното и свято дело!
Работи неуморно, със замах и
председател и приятел бе за нас.
Насърчаваше ни ласкаво, с изяви силни,
не жалеше нито време, нито сили.
Делата ти смели и красиви
ни вдъхват уважение и обич.
За нас безценна си  опора,
с неповторима доброта.
Незаменим  другар и председател,
обичан скъп приятел!
Златните успехи съхрани,
усмивката си свежа запази!
Душата ти от нежност да трепти
и силна вяра сърцето да крепи!
 С това вълнуващо и емоционално послание събранието бе закрито. 

Стефка Тончева, координатор РО-Русе
    

РО Хасково        

Отчетно-изборно събрание

На 18 септември 2022 година от 10.30 часа в клуба на районната организация на 
глухите в Хасково се проведе общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците 
на РО.

Гости на събранието бяха Петър Тричков, член на УС на СГБ и Соня Спасова, член 
на ЦКК. Като гости присъстваха и секретарите на ТО в Димитровград, Кърджали 
и Харманли.

Събранието бе открито от Митко Иванов, председател на районната организация. 
Избран бе председател на събранието Тонка Колева. След гласуване бяха избрани и 
комисиите – мандатната, по предложенията и по изборите. Председателят на мандат-
ната комисия Кристина Григорова обяви редовността на събранието: „От избраните 
21 пълномощници на събранието присъстват 14 + дадени 2 пълномощни от двама от-
състващи. Съгласно устава на СГБ събранието е законно, може да започне работа и да 
взема решения.”

След прочитането на отчетния доклад за 2021 година и проекта на програмата за 
дейността на РО за 2022 година от председателя Митко Иванов, бе прочетен и отчет-
ният доклад на РКК. Въпроси и допълнения към тях не се направиха, както нямаше и 
предложения за промяна на устава на СГБ.

 За председател на районната организация на глухите единодушно бе преизбран 
МИТКО АСЕНОВ ИВАНОВ, а за членове на районния съвет ЕВТИМ БОЖИНОВ, МАРИЯ 
ЛАЧЕВА, СТЕФКА ЛЕНГЕРОВА и ИВАН КАРАДЖОВ.

 За пълномощници на общото изборно събрание на СГБ от четирите кандидатури 
на Митко Иванов, Мария Лачева, Кристина Григорова и Евтим Божинов, чрез тайно гла-
суване бяха избрани МИТКО АСЕНОВ ИВАНОВ и МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЛАЧЕВА.

 Събранието приключи с пожелание към новото ръководство за ползотворна рабо-
та, упоритост в решаване на проблемите и изграждане на по-здрави връзки с общест-
веността в нашия град. 

Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

РО на глухите в Дупница

Отчетно-изборно събрание
Редовното отчет-

но-изборно събрание на 
районната организация 
на глухите в Дупница се 
състоя на 17 септември 
2022 г. 

То премина съглас-
но приетия дневен ред 
– представяне на отчет-
ния доклад от районния 
съвет и на контролна-
та комисия, след което 
последваха изказвания 
на пълномощниците по 
двата доклада.

Последва избор на 
нов председател на РО 
за следващия четириго-
дишен период; на нов 
състав на РС и КК;  из-
бор на пълномощници 
за общото събрание на 
СГБ, а също и предло-
жения и изменения по 
устава. 

 На събрание-
то, освен всичките 20 
избрани пълномощни-
ци, присъства членът на  
Управителния съвет Кра-
симир Альов. 

 Докладите бяха 
приети единодушно, а в 
изказванията се комен-
тираха предложение за 
увеличаване на член-
ския внос, проблемът с 
отпускането на социални помощи според изискванията – много от нуждаещите се чле-
нове не могат да получат такава помощ поради липса на документи – фактура   касов 
бон и пр.

 За председател на районната организация на глухите бе избран  Петър Трич-
ков; за председател на контролната комисия – Лилия Грашева; за пълномощници на 
общото събрание – Петър Тричков и Борислав Денков.

     Събранието бе закрито с пожеланието за по-нататъшна спорна и успешна работа 
в името на благото на хората с увреден слух.

Горица Милчева, координатор на РО на глухите в Дупница

ОТЧЕТИ И ИЗБОРИ В СГБ
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РО София

Отчетно-изборно събрание

Отчетно-изборното събрание 
на пълномощниците на РО на глу-
хите в София се проведе на 18 сеп-
тември. След преброяването на 
присъстващите, бе установено, че 
има кворум и може да се проведе. 

Събранието премина спокой-
но, съгласно установения дневен 
ред.

За председател на районната 
организация бе избрана Красими-
ра Жечева.  За членове на 
районния съвет бяха избрани: 
Людмил Гетов, Боряна Сапаревска, 
Валери Лозанов, Десислава Таче-
ва, Емил Величков и Теменужка 
Желязкова; а в новия състав на ра-
йонната контролна комисия дли-
зат Нели Георгиева – председател 
и членове Ирена Иванова и Галина 
Генчева. 

За пълномощници на общото 
отчетно-изборно събрание на СГБ 
бяха избрани Красимира Жечева, 
Боряна Сапаревска и Емил Велич-
ков.

РО Ямбол

Отчетно-изборно събрание   

На 24 септември т. г. в клуба 
на РО на глухите в Ямбол се про-
веде отчетно-изборното събра-
ние на районната организация. 
Гост на събранието беше Тилка 
Кайрякова, председател на ЦКК 
към СГБ.  

Събранието протече по 
предварително обявения дне-
вен ред. Поставиха се  актуални 
въпроси, дадоха се предложе-
ния за допълнения в устава на 
СГБ.

За председател на РО на глу-
хите в Ямбол с мнозинство бе 
избрана РАДКА РАДЕВА ЙОР-
ДАНОВА, а в състава на район-
ния съвет влязоха: Стоян Патрашков, Димитър Стайков, Милена Славова и Стефка 
Пенева.

 За пълномощници на общото събрание на СГБ бяха избрани Радка Радева и Стоян 
Патрашков.      

Пожелаваме на новото ръководство да работи с мъдрост и обединяване на район-
ната организация на глухите в Ямбол!

Иванка Атанасова, координатор на РО на глухите в Ямбол

РО Горна Оряховица

Отчетно-изборно събрание

Редовното отчетно-изборно събрание на районната организация на глухите в Горна 
Оряховица се проведе на 17 септември 2022 г. 

То премина съгласно приетия дневен ред, с доклад от РС, контролната комисия и 
последвали разисквания по двата доклада; а след това и избор на нов председател за 
следващия четиригодишен период; на нов състав на РС и КК;  избор на пълномощници 
за общото събрание на СГБ, а също и предложения и изменения по устава. 

На събранието присъстваха Диян Демиров, заместник председател на СГБ и член на 
Управителния съвет и Димитър Петров, член на контролната ревизионна комисия на СГБ. 

Присъстваха всички избрани пълномощници с изключение на един по здравослов-
ни причини, които приеха единодушно двата доклада, а изказванията бяха в духа на 
запазване на добрата атмосфера и работа в организацията.

В изказванията се коментираха ниските доходи на хората в България, преосвиде-
телстването в ТЕЛК, ремонтътна клуба в Габрово, здравето на хората, а също и различни 
битови и организационни проблеми.

За председател на районната организация на глухите беше избрана Бранимира Бал-
таджиева, за председател на контролната комисия – Анка Георгиева. За пълномощни-
ци, според решението на УС на СГБ – 2 души – бяха избрани Николай Нинов и Браними-
ра Балтаджиева.

Събранието бе закрито с пожелание да бъдем обединени, да си помагаме  и ува-
жаваме, да работим с желание и с общи усилия да постигаме целите и желанията си. 

Мариана Станчева, координатор на РО на глухите в Горна Оряховица

РО Плевен

Отчетно-изборно събрание
На 17.09.2022 г. в клуба на РО на глухите в Плевен, съгласно графика,  се проведе 

планираното отчетно-изборно събрание. На събранието присъстваха 17 делегати от 
всички ТО, от избрани  20.  По уважителни причини отсъстваха трима. 

Мирослав Маринов поздрави с добре дошли присъстващите активисти и  представи 
в кратко резюме материалите, които бяха раздадени предварително с пожелание за 
ползотворна работа.

На събранието присъства като представител на УС дългогодишният активен член  на 
съюза Владимир Владимиров. В своето изказване той приветства делегатите и припом-
ни по-важните точки от устава, като подчерта, че всички като пълномощници  на ТО, пък 
и не само те, а и всички наши членове, трябва добре да са запознати с устава на СГБ,  за-
щото това е законът, по който работи нашият  съюз. След него започнаха изказванията.

 Пръв взе думата Димитър Кирчев, който сподели своя опит от ТО в Лом, последван 
от  Николина Игнатова от ТО Мездра и Враца; Ценка Колева от ТО в Ловеч, Сашка Дамя-
нова от ТО в Свищов  и Димитрина Каракирова, координатор на РО на глухите  в Плевен.

За председател на РО в Плевен имаше две  предложения – за Мирослав Маринов и 
Димитър Петров. Изборът бе таен. Бюлетините се пускаха  в непрозрачна кутия по спи-
сък и се отвориха публично пред всички, под строгото наблюдение на представителя на 
ЦУ Владимир Владимиров. 

Вотът бе в полза на ДИМИТЪР ПЕТРОВ  и той стана новия председател на  РО Плевен.
Димитрина Каракирова, координатор на РО на глухите в Плевен

РО Хасково

Три в едно само в една среща
И тази година, по традиция, в послед-

ната седмица на м. септември отбелязва-
ме международната седмица на глухите 
хора и международния ден на жестовите 
езици.

 По този повод на 29 септември преди-
обед в клуба на районната организация 
на глухите в Хасково част от членовете се 
събраха, за да отбележат тези знаменател-
ни дати. Събитието стана още по-тържест-
вено, когато в залата влязоха заместник 
кметът на община Хасково г-н Тенев и Ка-
раджова, директор на дирекция „Здраве-
опазване и социални дейности” в общи-
на Хасково, носейки в ръце голяма торта, 
пита и безалкохолни напитки за почерпка на членовете. Радваме се, че и този път не 
бяхме забравени!  

 Тонка Колева запозна накратко присъстващите с историята на тези две дати, като 
накрая покани г-н Тенев и г-жа Караджова на жестов език да кажат „Жестовите знаци ни 
обединяват!” и „Обичаме ви!”.

 От своя страна г-н Тенев поздрави присъстващите, като им пожела преди всичко да 
са здрави и щастливи, и че те са отворени към проблемите на слухово увредените хора 
в града и са готови с каквото могат, да помагат. В аванс поздрави всички и за първи ок-
томври – денят на възрастните хора.

Имаше и някои въпроси към гостите. Мария Лачева попита дали към общината има 
почивни бази и могат ли членовете ни да почиват в тях.

Севда Векилова пък постави въпроса за жестовите преводачи и за трудностите които 
глухите хора срещаха по време на ковид пандемията, когато се носеха маски и те не 
можеха да разберат какво им се говори зад маската.

Накрая всички изказаха своята благодарност към ръководството на общината и конкрет-
но към кмета г-н Дечев; зам.кмета г-н Тенев и г-жа Караджова за помощта и подкрепата, 
която оказват до момента. Срещата продължи с почерпка и разговори по различни теми.

Дора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково
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Рано сутринта на 30 юли група от 
30 членове на районната организация 
на глухите в Хасково потеглихме по 
предварително съгласувания марш-
рут в посока североизточна България, 
където не бяхме ходили досега: Хаско-
во-Плиска-Преслав-Шумен-Мадара.

Решихме първо да посетим Дома на 
кирилицата в Плиска - първата столица 
на България. При слизането ни от автобу-
са, първото което видяхме, беше 12-мет-
ров кръст, който се издигаше зад висок ка-
менен зид. На стената беше окачен гербът 
на Плиска и изписан заветът на Аспарух: 
„Тук ще бъде България”! 

Влизайки през дървената врата на уни-
калния исторически комплекс, се виждат 
подредени сред зелена морава буквите от 
българската азбука, които са каменни, всяка 
от тях тежи половин тон и е висока 2 метра. 
Българските букви, с които пишат 500 ми-
лиона души по целия свят! Срещу буквите 
са разположени паметниците на цар Борис 
Първи Покръстител, изиграл важна роля в 
създаването и налагането на кирилицата и 
на братята св. св. Кирил и Методий.

 В първата зала, наречена „Школа 
на кирилицата” са подредени буквите 
и снимки на учениците на Кирил и Ме-
тодий – Наум, Климент и Ангеларий. Но 
най-въздействащи са восъчните фигури 
в залата „Българска слава” на български-
те владетели, управлявали през славните 
681 до 893 г., когато Плиска е била столи-
ца на България. Извисяват се фигурите на 
Аспарух, Кубрат, Тервел, Крум, Кардам, 
Омуртаг до цар Борис първи. Отвън в дво-
ра разгледахме и „Алеята на писателите”, 
където са разположени 80 постамента, от 
които 20 от творците са български: Паисий 
Хилендарски, Патриарх Евтимий, Иван Ва-
зов, Пейо Яворов, Христо Смирненски, Гео 
Милев, Никола Вапцаров, Йордан Йовков, 
Николай Хайтов, Петко Славейков, Йордан 
Радичков. Останалите са от различни дру-
ги народности.

 Безкрайно интересна и впечатляваща 
беше разходката в Дома на буквите. На-
правихме си много снимки за спомен и се 
отправихме към архитектурния резерват 
„Малката базилика” - първият правосла-
вен християнски храм в славянския свят. 
Разгледахме и музея „Велики Преслав”. 
Влязохме в трезора на музея, където се 
пази шуменското златно съкровище и 
чухме от уредничката интересни неща за 
него.

 Оттам се отправихме към хотела в Шу-
мен, където щяхме да нощуваме. Вечерта 
в ресторанта вечеряхме и макар поизмо-
рени от жегата, танцувахме и се веселих-
ме. На следващия ден, в неделя, заку-
сихме в хотела и водени от председате-
ля на РО в Шумен – Август Максимов, 
тръгнахме да посетим „Томбул джамия”.
Тя е построена през 1744 г. в стил турски 
барок и се отнася към куполните джамии, 
останали в османската архитектура под 

влиянието на византийската. Втора по го-
лемина е на Балканския полуостров след 
„Султан Селимованта” в Одрин. Наричат я 
„томбул” заради многобройните й куполи 
на сградите във вътрешния двор. Състои 
се от джамия, висше духовно училище 
(медресе), което не функционира, с биб-
лиотека и основно училище. В центъра на 
вътрешния двор на медресето е изграде-
на чешма с 12 чучура. 

Запознали се и с друга култура, тръгнах-
ме към клуба на районната организация на 
глухите в града. Пристигайки там, останахме 
много приятно изненадани от посрещането. 
На входа на клуба ни чакаха с домашно при-
готвена пита и сол. Вътре в залата имаше 
дълга маса, отрупана с почерпка - сладки, 
соленки, кексчета, чай, кафе и какво ли още 
не. Всеки от нас получи и подарък. Часовете 
в приятна приятелска компания преминаха 
много весело, с приповдигнато настроение 
и вълнение, че се срещат стари приятели и 
приключиха с безброй прегръдки, целувки 
и обещания за нови срещи. Разбира се и с 
обща снимка за спомен.

 Време беше да посетим мемориал-
ния комплекс „Създатели на българската 
държава”. Изграден е с безвъзмездния 
труд на гражданите на Шумен в периода 
1979-1981 г. Известен е също като памет-
никът „1300 г. България” и е най-големият 
паметник на Балканския полуостров. Ме-
мориалът пресъздава важни моменти от 
българската история в периода от VII до 
Х век. Видяхме величествените скулптури 
на хан Аспарух, създателят на българската 
държава; на 18 м. височина са изобразени 
владетелите, които утвърждават българ-
ската държава – хан Тервел – първият ди-
пломат; хан Крум-стратег и законодател; 
хан Омуртаг – строител и философ; княз 
Кардам и княз Борис Първи – историче-
ската му заслуга е в приемането на хрис-
тиянската вяра. В малката зала, посветена 
на „Златния век” върху здрави основи е 
стъпил Симеон I, който превръща Бълга-
рия в най-великата европейска държава. 
Пъстрота сред сивите бетонни тела внася 
цветна мозайка – триптих с площ 540 кв. 
м. Върху първото пано са изобразени „По-
бедителите – първосъздателят и неговите 
воини, приветстващи победата. Второто 
пано е посветено на покръстването, а на 
третото пано – на кирилицата. Наистина 
величествен монумент и си заслужава да 
се види, не може да се опише чувството, 
което човек изпитва на това място.

След обиколката ни из комплекса се 
отправихме към Мадара. Макар да беше 
много горещ летен ден, в прохладното 
лоно на планината и по изградените еко-
пътеки се отправихме към Мадарския 
конник. Не всички от групата успяха да 
се изкачат, защото теренът е стръмен и с 
много стълби. Но тези, които успяхме, си 
направихме снимки под скалата на Ма-
дарския конник (който беше в реставра-
ция). Другите, които останаха в ниското, 

си похапнаха сладолед, пиха студена вода 
и се разхладиха. 

Два дни не стигнаха, за да видим и на-
учим всичко от нашата най-древна исто-
рия. Два дни, в които преживяванията ни 
бяха впечатляващи. Убедени сме, че тази 
екскурзия задълго ще остане в спомените 
на всички ни не само като значима екскур-
зия, но и заради цялата красота, която ви-
дяхме.

Късният следобед в неделя пристиг-
нахме в Хасково, уморени от дългия път и 
жегата, но натрупали много впечатления и 
емоции. Макар и за кратко, успяхме да се 
докоснем до историята на нашата малка, 
но прекрасна България! За пореден път 
се убедихме, че от България по-богата и 

по-красива няма.
Чрез вестник „Тишина” ние, групата от 

районната организация на глухите в Хас-
ково изказваме нашата голяма благодар-
ност на ръководството на РО-Шумен в ли-
цето на председателя Август Максимов, 
координатора Мая Саватеева и на всички 
членове на районната организация в Шу-
мен, за топлото посрещане, и за часове-
те прекарани заедно, които ще помним 
дълго. БЛАГОДАРИМ ВИ КОЛЕГИ!

Екскурзията ни се осъществи благо-
дарение на средствата, отпуснати ни от 
община Хасково, за което сърдечно БЛА-
ГОДАРИМ!  

Дора Христозова, координатор на 
РО на глухите в Хасково

РО - ХАСКОВО

Два дни, изпълнени с прекрасни емоции
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От 2 до 4 септември тази година районната ор-
ганизация на глухите в Русе организира и осъществи 
голяма екскурзия с маршрут Русе – Велинград – Бан-
ско – Рилски манастир – Дупница - пещерата „Проход-
на”, известна още като „Очите на Бога”. Посветихме 
пътешествието си на международната седмица на 
глухите, която по инициатива на Световната феде-
рация на глухите се отбелязва през последната сед-
мица на месец септември с различни дейности на глу-
хите общности по целия свят.

След дълго пътуване първата ни спирка беше Велин-
град. Посетихме езерото Клептуза, след което се  качи-
хме на теснолинейката, която минава през живописното 
дефиле на Чепинската река и Аврамовата седловина, 
която разделя Рила и Родопите, и стигнахме до най-ви-
соката гара на Балканския полуостров – гара Аврамово, 
намираща се на 1267 м. над морското равнище. 

Оттам, по поречието на р. Места сред удивителен при-
роден пейзаж, пристигнахме в Банско където автобусът ни 
чакаше. Настанихме се в хотел „Каза Карина”, а на сутрин-
та посетихме забележителностите на града – паметника и 
музея на Никола Вапцаров, паметника на Паисий Хилен-
дарски, църквата и обиколихме центъра на града. А след 
това поехме към Рилския манастир – най-големият духо-
вен център в България. Оттам  продължихме за Дупница. 
Пренощувахме в хотел „Рила” и успяхме да се срещнем с 
членове на районната организация на глухите в града. 

На другия ден отпътувахме за пещерата „Проходна” и 
останахме смаяни от нейното величие... 

Вечерта доволни от преживяното и щастливи, че бя-
хме съпричастни към отбелязването на международната 
седмица на глухите в цял свят, пристигнахме в Русе.

И благодарим от сърце на туристическата фирма „Ве-
нитравел”, с чието съдействие осъществихме тази памет-
на за нас екскурзия!

Стефка Тончева, 
координатор на РО на глухите-Русе

Снимки Мариана Маркова и Ваид Шабан

Вдъхновени от легендите за 
митичния тракийски певец, му-
зикант и поет Орфей, най-дейни-
те членове на момчилградската 
организация на хората със слухо-
ви увреждания решихме да посе-
тим гроба на Орфей.

В ранното септемврийско 
утро поехме към село Татул, къ-
дето се намира древното свети-
лище.

 Автобусът бе осигурен от 
община Момчилград, а заку-
ската осигури организаторката 
Мергюл Мустафа. Времето беше 
слънчево и приятно. Запознахме 

се с легендата за безсмъртния 
тракийски певец Орфей и него-
вата самопожертвователна лю-
бов към Евридика. Нетърпеливи, 
участниците в екскурзията поех-
ме към монолитните скали.

 На тръгване,  обогатени от 
видяното и преживяното, всички 
пожелахме отново да организи-
раме подобна незабравима екс-
курзия.

 На членовете на организаци-
ята предстои да посетят Истори-
ческия музей в Кърджали и окол-
ностите.

Мергюл Мустафа

28 август 2022 година - топъл 
слънчев ден. Традиционно на 
този ден, когато е Голяма Богоро-
дица по стар стил, по случай праз-
ника в гр. Харманли организират 
тържество с рибен курбан на от-
крито в местността „Ловен парк”. 
Тази година събитието се проведе 
за поредна година и бе организи-
рано от клуб „Възраждане”. 

Председателят на терито-
риалната организация на глу-
хите в града Георги Лачев се 
беше погрижил да разгласи  и 
покани наши съюзни членове 
от Хасково и Димитровград. 
Заедно със Станислав Стоянов, 
член на ръководството на ТО 
предварително бяха запази-
ли места и осигурили храна и 
безалкохолно, а домакините от 
клуб „Възраждане” пък се бяха 
погрижили за курбана, скарата 
и хубавата българска музика.

 По-късно през деня рибени-
ят курбан бе осветен от попа за 
здраве и раздаден на присъства-
щите.

 Георги Лачев организира ве-
сели състезателни игри между 

членовете с награди.
 Въпреки жегата не пропус-

нахме да се хванем на хорото и 
да поиграем наравно с останали-
те гости на празника.

 Късно след обед се разделих-

ме с пожелание за още такива 
приятни срещи и изживявания 
заедно. 

Дора Христозова, 
координатор на РО 

на глухите в Хасково

РО-РУСЕ

За нас беше наистина паметно пътешествие!

ТО - МОМЧИЛГРАД

Посещение на 
гроба на Орфей

ТО-ХАРМАНЛИ

Едно приятно изживяване
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Колкото и да напредват тех-
нологиите, има някои неща, кои-
то си остават вечни. Изкуството 
е едно от тях. Това, което човек 
създава със собствените си ръце, 
никое модерно изобретение не 
може да достигне. Затова и тра-
диционните професии, свърза-
ни с изкуството, никога няма да 
изчезнат. Като например тази 
на художника. Наскоро, при раз-
говорка с приятели, в отговор 
на моята възторжена оценка за 
живописните картини, на които 
съм се наслаждавала на време-
то, ми казаха, че „изкуството не 
храни”... По този повод ще ци-
тирам казаното от Денислав в 
едно интервю: „Какъв съвет да 
дам на тези, които искат да се 
занимават с изкуство? Единстве-
ната смислена алтернатива да се 
препитават, е да намерят начин 
да съчетаят творчеството си със 
съвременната технология, при-
мерно, в области като графичен 
дизайн или умение за работа с 
програми за създаване на трииз-
мерни и четириизмерни изо-
бражения за реклама или елек-
тронни игри, което е печелившо 
понастоящем. Иначе, който е 
скаран с технологиите, и това си 
е негово право, като предпочи-
та така нареченото според мен 
„натурално и автентично” рису-
ване с ръка, мозък и очи, на хар-

тия или платно – или някой друг, 
който вижда смисъл в неговото 
творчество и го зачита, трябва да 
му подпомага финансово; или да 
получава някакъв доход от имот 
или поземлена собственост; или 
да работи нещо друго и да отде-
ля нужното за себе си време, за 
да не изоставя творенето си...”

И Дени е прав, според мен. В 
днешно време си е истински под-
виг да останеш верен на творчест-
вото, на изкуството – така, както 
го правят двамата с Моника! 

Роден на 23 декември 1974 
година, костинбродският худож-
ник е възпитаник на НУИИ „Илия 
Петров” - София и на Национал-
ната художествена академия, 
където е завършил специалност 
„Графика”. Участвал е в множе-
ство изложби в София; негови 
картини са включени в каталози 
в Япония, Гърция и Германия, 
както и в някои от международ-
ните биеналета и триеналета по 
графика. Над 300 картини са при-
тежание в колекцията на няколко 
компании и частни лица в Бъл-
гария, Гърция, Северна Ирлан-
дия, Испания, Германия, Латвия, 
Холандия, Швеция, Финландия, 
Италия, Япония, Русия и САЩ... 
А Моника Войкова e poдeнa в гp. 
Дyбнa (Pycия), живee и работи в 
Coфия. И та, като Денислав е за-
вършила HУИИ „Илия Πeтpoв” 

и HXA, cпeциaлнocт „Гpaфиĸa”. 
Pиcyвa c aĸвapeл и мacлeни бoи 
– пeйзaжи, нaтюpмopти, aбcтpaĸ-
ции. Имaла е няĸoлĸo излoжби с 
aĸвapeл, пeйзaжи и нaтюpмopти. 
Беше илюcтpaтop на вестник „Ти-
шина” и на приложението му за 
деца с увреден слух „Звездица”, 
на поетичните сборници, издава-
ни от СГБ и нa дeтcĸи ĸнижĸи.  

Съвместната им изложба, пос-
ветена на есента, на откриването 
беше посетена от кмета на общи-
на Костинброд Трайко Младенов, 
зам.-кмета Александър Ненов, 
д-р Атанас Тенев председател 
на общинския съвет ь общински 
съветници, гости на общината и 
много жители на града.Официал-
но беше открита от Русанка Коле-
ва – организатор на мероприятия 
в НЧ „Иван Вазов-1947” и след 
прекрасните й встъпителни слова 
за Денислав и Моника, се изказа и 
официално откри заместник-кме-
тът Александър Ненов.

Изложбата с техните чудесни 
картини ще остане в малкия салон 
на читалището до края на праз-
ненствата на града. Заповядайте 
да им се насладите или да занесе-
те късче от нея във вашия дом!

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки фейсбук 
страницата на община 

Костинброд

Издателство Лемур предста-
вя „Честно казано” от Сара 
Нович с превод от англий-

ски на Деница Райкова. 
„True Biz” (заглавието, преве-

дено на български, е„Честно ка-
зано”) е динамичен и изпълнен 
с живот роман, който ни дава 
задълбочен достъп до гледните 
точки на всички главни герои и 
ни позволява да научим много. 
Впечатляващите истории предиз-
викват съпричастност и осъз-
наване много по-ефективно от 
фактите, затова романи като True 
Biz са толкова важни.

The New York 
Times Book Review
Роман, който следва година 

на разтърсващи, житейски, поли-
тически, семейни и романтични 
промени в живота на една учи-
телка и нейните ученици в аме-
рикански интернат за глухи.

Това е история за жестовия 
език и четенето по устни, изола-
цията и несправедливостта, пър-
вата любов и загубата; и най-ве-
че за постоянството, дързостта и 
радостта от живота. Поглъщащ 
и многопластов роман, едно не-
забравимо пътешествие в общ-
ността на глухите, което доказва 
колко сме свързани и колко сход-
ни са стремежите ни да бъдем 
обичани и щастливи.

Сара Нович е родена през 
1987 г. Живяла е в Хърватия и 
САЩ. Завършила е висшето си 
образование (MFA) в Колумбий-
ския университет в Ню Йорк със 
специалност художествена лите-
ратура и превод. Освен писател 
и преводач, тя е художествен ре-
дактор на Blunderbuss Magazine 
и професор по творческо писане. 
Нович е носител на ALTA Travel 
Fellowship на Американската асо-
циация за литературен превод 

(2014) и на Alex Award (2016 за 
„Момиче на война”). Като глух 
романист и активист за права-
та на глухите, тя пише редица 
статии за предизвикателствата, 
пред които са изправени глухите 
автори.

„Момиче на война” е първата 
ѝ книга, преведена на български 
език през 2021 г. Как изглежда 
войната в бивша Югославия през 
очите на едно дете? Какво може 
да накара едно добро момиче да 
грабне оръжието? Можеш ли да 
намериш себе си, след като си из-
губил връзка с корените си? Сара 
Нович дава отговор на тези въ-
проси в брилянтния си бестселър. 

Също толкова въздействаща е 
и новата ѝ книга „True biz”, която 
Рийз Уидърспун включи в чита-
телския си клуб Reese‘s book club. 
Ето какво споделя по повод рома-
на, преводачката Деница Райко-
ва: „Едно от най-хубавите неща 
в преводаческата професия е, че 
поне веднъж на няколко годи-
ни се появява книга, която влиза 
ужасно дълбоко в ума и душата 
ти, превзема мислите ти, кара те 
да бъдеш безкрайно благодарен 
за това, което имаш...; и ти разби-
ва сърцето. Тази книга е от тях. За-

щото тя е много, безкрайно много 
повече от просто една история, 
чиито герои са глухи. Повече е 
дори от паралелно разказаните 
истории на Фебруъри, Остин и 
Чарли. Това е история за борбата 
за оцеляване - не само на нейни-
те герои, а и на тяхното училище. 
История за борбата за оцеляване 
на една цяла култура. За отноше-
нието през вековете и годините 
към тези, които просто наричаме 
„глухи”, често без да проумяваме 
целия смисъл на тази дума и по-
следиците от това, че са такива.”

В тази книга има неща, които 
ще ви стреснат. Неща, които ще 

ви накарат да се замислите.
Имаше време, в което не раз-

бирах склонността на америка-
нците да създават „групи за под-
крепа” за какво ли не. Струваше 
ми се, че това само кара човек 
да потъва още повече в съот-
ветния проблем. Пак по тази 
причина си мислех, че поняко-
га специализираните училища 
по-скоро възпират развитието 
на един увреден (сляп или глух) 
човек, вместо да го подпомагат. 
Защото ми се струваше, че така 
просто се научаваш да се спра-
вяш в среда, населена с други 
като теб - и си безпомощен в 
„общата” среда.

След тази книга вече не смя-
там така. Защото знам историята 
зад всичко това. Познавам - поне 
донякъде - т. нар. глуха култура. 
И затова списъкът в края на кни-
гата ме натъжи. Училищата за 
глухи в Щатите изчезват. С тях 
се губи и глухата култура. И се 
засилва стремежът тези хора да 
бъдат превърнати в „нормални”.

„Увреден“ не значи „ненор-
мален“. Много „чуващи“ сякаш 
не чуват наистина. А понякога е 
нужно не само да слушаме, а и 
наистина да чуем. И често имен-
но онези, „глухите“, чуват някои 
неща по-ясно от нас.

Българското издание на ро-
мана предстои да бъде публику-
вано в края на септември 2022 г. 
от издателство „Лемур“.

Цветомила Димитрова

За книгата „Честно казано”

Съвместната изложба на Денислав и Моника – 
вдъхновение и красота


