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ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ

ПРОЗРАЧНОСТ, ДОВЕРИЕ И ЕДИНСТВО –
това бяха основните принципи в работата 

на делегатите на  общото събрание

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА

Уважаеми читатели, както 
ви информирахме в предишния 
брой на вестник „Тишина”, на 9 
декември 2022 година се състоя 
поредното общо изборно събра-
ние на пълномощниците на Съ-
юза на глухите в България.

В публикацията тогава ви за-
познахме накратко с дневния 
ред, както и с решенията, които 
общото събрание прие по точки-
те и проблемите в този утвърден 
дневен ред.

Всички  са информирани и 
вече знаят, че Николай Нинов 
е председателят на Съюза на 
глухите в България, избран за 
следващия четиригодишен ман-
дат; знаят имената на избраните 
членове на Управителния съвет; 
запознати са и с избора на Тил-
ка Кайрякова за председател на 

ЦКК, както и с имената на избра-
ните членове на  комисията и за 
решението на общото събрание 
да не се извършва видеозасне-
мане на общите събрания на 
пълномощниците.

Съобщихме ви и за най-попу-
лярното решение на събранието 
на пълномощниците – членски-
ят внос да се увеличи от 5 на 10 
лева. 

Днес обаче, предстои да нау-
чите и всички подробности око-
ло избора на новите ръководни 
органи на Съюза на глухите в 
България.

Ще научите и за предложе-
нията, които някои от пълно-
мощниците направиха за про-
мени в устава на СГБ.

Четете на стр. 2-3

Депутатите приеха на първо че-
тене законопроект за изменение и 
допълнение на закона за хората с ув-
реждания, внесен от Деница Сачева 
и група народни представители. Това 
стана единодушно с гласовете на 184 
народни представители. 

В мотивите на законопроекта е по-
сочено, че той е в отговор на пробле-
мите, породени от забавянето на ре-
шенията на органите на медицинската 
експертиза и невъзможността засегна-
тите граждани да упражняват правата 
си не по тяхна вина. Хората с уврежда-
ния остават без средства и без възмож-
ност да задоволяват потребностите си, 

което създава реални предпоставки за 
още по-сериозно влошаване на здра-
вето им и за допълнителни разходи за 
системата на здравеопазването. Целта 
на проекта е да се намери решение на 

проблемите със забавянето от страна 
от органите на медицинската експер-
тиза и невъзможността  засегнатите 
граждани да упражняват правата си, 
което не е по тяхна вина.

С предложения проект на изме-
нение се осигурява възможност за 
решение на проблемите, като хората 
с увреждания имат достъп до пола-
гащата им се месечна и целева фи-
нансова подкрепа по чл. 70 от Закона 
за хората с увреждания за период до 
произнасянето на органите на меди-
цинската експертиза.

Публикацията подготви Петра 
Ганчева по данни от онлайн медиите

ДОБРА ВЕСТ

В Комисията по труда, социалната 
и демографската политика  бяха при-
ети на второ четене промени в Закона 
за българския жестов език. С внесени-
те от Министерския съвет изменения 
се прецизират разпоредби, свързани с 

предоставянето, отчитането и контро-
ла върху преводаческите услуги от и 
на български жестов език.

По предложение на Искрен Ара-
баджиев от парламентарната група 
на „Продължаваме промяната” бе при-
ето размерът на заплащане да бъде 
в размер на 5 на сто от минималната 
работна заплата, определена за стра-
ната за съответната година. Той каза, 
че в момента ставката е 10 лв. на час, 
а с гласуваната промяна, съобразно се-
гашния размер на минималната запла-
та, ставката ще се повиши на 39 лв.

Част от промените предвиждат 
лица, завършили бакалавърска степен 
по специалността „Български жестов 
език” с профил филология, също да мо-

гат да практикуват професията и да бъ-
дат включени в списъка на Агенцията 
за хора с увреждания (АХУ). „Това озна-
чава да стимулираме Министерството 
на образованието и науката и акаде-
мичната общност да разработи такава 
програма, която да създава подготвени 
специалисти. В момента магистърската 
програма към педагогическия факултет 
на Софийския университет отпада като 
входна точка за списъка на АХУ по този 
ред. В списъка има осем души. Надя-
ваме се с гласуваните промени да за-
силим интереса към вписване в него.”, 
обясни Арабаджиев. 

Публикацията подготви Петра 
Ганчева по данни от онлайн медиите

На второ четене – законодателни промени за преводачите на жестов език

На 16 януари  отбелязахме 66-годишнината от 
излизането на първия брой на вестник „Тишина”!

Нашият съюзен вестник без който никой не може! 
През всичките тези години вестникът не само е ин-

формирал за събитията, но е организирал и докумен-
тирал живота в СГБ – такъв, какъвто  го сме го правили 
и го правим ние, всеки ден и час.

Благодарим на нашите читатели за любовта, с коя-
то на всеки две седмици разгръщат страниците му! 
Благодарим на нашите сътрудници и кореспонденти, 
които неуморно пишат за събитията в цялата страна! 

Благодарим на всички, които допринасят за него-
вото развитие и усъвършенстване! 

За да  го има вестник „Тишина”!

66 години вестник 
„Тишина”

На 16 януари  отбелязахме 66-годишнината от 

След протеста – на първо четене приеха изменения в закона за хората с увреждания 
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От стр. 1

Нека да припомним  преди всичко, че на общото из-
борно събрание на пълномощниците на СГБ присъстваха 
25 делегати, като един от тях беше официално упълно-
мощен да гласува от името на свой колега, отсъстващ по 
уважителни причини. Така, че гласовете бяха общо 26.

Да припомним също, че за добрата работа на събра-
нието бяха избрани две комисии. Едната - мандатна-
та комисия (по преброяването) с председател Август 
Максимов и членове Борислав Денков и Нели Саркизо-
ва. И втората – комисия  по решенията и предложенията
за изменения в устава на СГБ, с председател Николай 
Нинов и членове Диян Демиров, Антония Хубенова, 
Соня Желева, Георги Георгиев, Владимир Владимиров и 
Тилка Кайрякова.

Важно е се знаят имената, защото те осигуриха пре-
цизността  на изборите за ръководни органи на СГБ, как-
то и за уточняване на предложенията за измененията в 
устава на СГБ.

И, тъй, като разбираемо, всички искат и чакат Под-
робности по изборите, започваме тъкмо от тях.

Първо - с избора на председател на СГБ.
По протокола Диян Демиров – член на комисията по 

предложенията и избора, предложи кандидатурата на 
Николай Нинов, като изтъкна, че той отговаря на изис-
кването на чл. 38 т.4 от устава – председателят да е слухо-
воувредено лице, и го представи с качества като най-под-
ходящ за този пост.

Последва и друго предложение за председател, под-
крепено от Костадинка Узунова – за Георги Георгиев от 
Варна.

Съгласно чл. 21, ал 1 от Устава на СГБ, Диян Демиров 
разясни, че всички съюзни и общосъюзни органи на СГБ 
се избират с тайно гласуване с обикновено мнозинство. 
Само в случаите, когато за една позиция има една канди-
датура се провежда явно гласуване. Тъй като в настоящия 
случай имаше две кандидатури за една позиция, следва-
ше да се проведе вот с тайно гласуване.

 Мандатната комисия организира отпечатването на 
бюлетините с   кандидатите за председател на СГБ и про-
веждането на тайното гласуване

 Отпечатани бяха 26 бюлетини с две опции за избор за 
кандидат за председател на СГБ. Гласуващите имаха пра-
во да посочат само един избор в бюлетината, като  бъде 
зачеркнат нежеланият кандидат и остане кандидатът, 
който желаят да бъде избран.

Осигурена беше избирателна кутия, в която да се по-
ставят попълнените бюлетини.  Всеки един от гласуващи-
те сгъна бюлетината по начин, не позволяващ да се види 
направеният избори я пусна самостоятелно в избирател-
ната кутия.

 След като всички присъстващи гласуваха, председате-
лят на мандатната комисия отвори избирателната кутия, 
като констатира следното:

 В избирателната кутия бяха намерени 26 броя бю-
летини, от които:

- 22 броя бюлетини, съдържат обозначен избор за 
кандидат за председател на СГБ - Николай Динков Нинов.

- 4 броя бюлетини, съдържат обозначен избор за 
кандидат за председател на СГБ - Георги Стоянов Геор-
гиев.

Така за председател  на Съюза на глухите в България 
беше избран Николай Нинов.

Последва изборът на членове на Управителния съ-
вет на СГБ.

Председателят на Съюзът на глухите в България Нико-
лай Нинов предложи Управителният съвет да се състои от 
9 членове, заедно с председателя на СГБ, който по устав е 
и председател на УС.

И след полученото съгласие, с гласуване на делегати-
те, предложи  имената на останалите 8 пълномощници 
— Диян Демиров, Димитър Петров, Радка Йорданова, 
Ненчо Грънчаров, Мая Георгиева, Владимир Владими-
ров, Катрин Хаджицинжва и Петър Тричков.

От залата последваха нови предложения за членове 
на Управителния съвет. Така, Антония Хубенова пред-
ложи Соня Спасова. Бранимира Балтаджиева предложи 
Антония Хубенова. Ангел Зехиров предложи Костадинка 
Узунова. Тя си направи отвод и предложи Георги Георгиев. 
Стоян Патрашков предложи Мирослав Маринов, но след 
като той си направи отвод, предложи Ангел Зехиров.

Така кандидатите за членове на Управителния съвет 
станаха общо 12.

  Мандатната комисия подходи за избора по същия 
начин, съобразно устава на СГБ. За да се осигури тайно 
гласуване, бяха отпечатани 26 бюлетини с 12 опции за из-
бор на кандидати за членове на УС на СГБ. Всеки гласувал 
трябваше да посочи в бюлетината по 8 кандидати, като 
зачеркне нежеланите  4 кандидати. 

След като избирателната кутия беше отворена, бяха 
намерени 26 бюлетини. 2 от тях бяха обявени за нева-
лидни. 

В останалите 24 редовни бюлетини гласовете за избо-
ра бяха разпределени така: 24 гласа за Диян Демиров, 
21 гласа за Димитър Петров, 21 гласа за Радка Йор-
данова, 21 гласа за Петър Тричков, 20 гласа за Мая Ге-
оргиева, 20 гласа за Владимир Владимиров, 20 гласа за 
Катрин Хаджицинова, 17 гласа за Ненчо Грънчаров, 7 
гласа за Соня Спасова, 6 гласа за Антония Хубенова, 6 
гласа за Георги Георгиев и 4 гласа за Ангел Зехиров.

Така според гласовете на пълномощниците, от класи-
рането отпаднаха Соня Спасова, Антония Хубенова, Геор-
ги Георгиев и Ангел Зехиров, които не влязоха в състава 
на УС на СГБ.

Управителният съвет на СГБ за следващия четири го-
дишен мандат е в състав: Николай Нинов, председател 
на УС и членове – Диян Демиров, Димитър Петров, Рад-
ка Йорданова, Петър Тричков, Мая Геаргиева, Владимир 
Владимиров, Катрин Хаджицинова и Ненчо Грънчаров.

Последва и изборът за председател и членове на 
Централната контролна комисия.

  Диян Демиров предложи за председател на ЦКК да 
бъде избрана Тилка Кайрякова, като изтъкна нейните 
положителни качества и добра работа като досегашен 
председател на ЦКК.

Тъй като други предложения нямаше, според чл. 21, 
ал 1 от Устава на СГБ гласуването се извърши явно.

Тилка Кайрякова беше избрана за председател на 
ЦКК с 23 гласа – „Заˮ и един  „Въздържал сеˮ.

Като председател на комисията тя предложи за чле-
нове: Адела Радева, Георги Георгиев, Соня Спасова и 
Стоян Патрашков.

Други предложения нямаше и след явно гласуване с 
мнозинство те станаха челнове на ЦКК.

Погледнато реално това беше най-съществената част 
от събранието на пълномощниците. Не случайно и наи-
менованието му е „изборноˮ.

Но не по-малко важно за бъдещето на СГБ беше об-
съждането на текстовете и направените предложения 
за изменения и допълнения в предложения от УС на СГБ 
проект за устав на СГБ. Всъщност – на нашия основен 
закон, по който във времето ще вървим напред.

Много е важно тук да се отбележи, че текстът  на про-
екта за устав, предложен от Управителния съвет  за об-
съждане пред общото събрание,  е съобразен с всички 
препоръки и оценки, дадени по време на обсъжданията 
в районните организации на СГБ по места. 

Трябва да е известно и това, че делегатите бяха по-
лучили документите един месец преди провеждането на 
общото събрание и имаха време да уточняват подроб-
ностите.  Затова бяха напълно подготвени по алинеите и 
точките  от устава, когато правиха своите предложения. 

 За улеснение на всички проектът за устава се раз-
глеждаше и на видео стена. 

Някои от предложенията делегатите отхвърлиха, дру-
ги бяха приети.  Но  за всяко едно от тях имаше отделно 
конкретно обсъждане и конкретно гласуване дума по дума. 

Предложенията за промени ще представим сега, за 
да спазим прозрачността в работата на всички органи в 
СГБ. Да няма дори и малко  съмнение за работата на хора-
та, които управляват и ще управляват след изборите  СГБ. 

А проектът на текста на устава предстои да бъде ут-
върждаван след още прецизна  работа от органите, които 
ще го направят законен. И ще бъде обнародван след като 
бъде вписан в държавните документи от Агенциата по 
вписванията.

Но ето какво се случи сега в дългите часове за обсъж-
дане на проекта за устав. За някои от предложенията 
достатъчно беше само гласуване, за други имаше дълги 
обсъждания и пререкания. Няма как да се изпише всичко 
на малкото вестникарски страници, затова ще ви запоз-
наем само с най-важните и утвърдените от общото събра-
ние решения за промени в текстовете. 

ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ

ПРОЗРАЧНОСТ, ДОВЕРИЕ И ЕДИНСТВО –
това бяха основните принципи в работата 

на делегатите на  общото събрание
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Ето например, с решения на общото събрание бяха 
променени някои изрази в определени членове от Уста-
ва. По предложение на Антония Хубенова  в текстовете 
на  членове и алинеи в проекта за устав, съдържащи из-
раза „граждани с увреден слухˮ беше променен с изра-
за  „лица с увреден слухˮ. А по предложение на Георги 
Георгиев думата „инвалидиˮ беше променена с израза 
„хора с увреден слухˮ. Редакцията на текстовете беше 
гласувана с мнозинство поотделно за всеки един от пред-
ложените за изменение членове на проекта за устав.

Не беше прието предложението на Нели Саркивзова 
по чл. 24, ал. 3 и по чл. 32, ал. 4, да бъде намален от 30 на 
15 дни срокът за обявяване поканата за общите събрания 
и събранията на РО и ТО, защото  се прилага принципът, 
залегнал в ЗЮЛНЦ.

Беше прието, обаче, предложението на Георги Георгиев 
по чл. 16, ал. 1, т. 6 да се намали срокът за изключване на 
членове при неплащане на членски внос от три на две го-
дини. Предложението беше подкрепено и дори с по-строг 
срок – от една година, по предложение на Катрин Хаджи-
цинова. Защото има хора, които в продължение на години 
не плащат членски внос, но получават помощи, ползват по-
чивни бази на гърба на другите. Двете предложения бяха 
гласувани по отделно. И надделя становището: „Срокът за 
изключване да бъде при неплащане на членски внос две 
години, а за асоциираните членове – една годинаˮ.

 Прието беше  предложението на Антония Хубенова 
по чл. 41, т. 3 – упълномощаването на едно лице от от-

състващ член да не се прилага за общите изборни събра-
ния на пълномощниците. На ОИС да гласуват само при-
състващи членове. Текстът се промени така: „По време на  
отчетно-изборните събрания упълномощаването на 
едно лице да представлява отсъстващ пълномощник 
от събранието на пълномощниците не се прилагаˮ.
Това решение не засяга общите събрания на пълномощ-
ниците на ТО и РО.

Пълномощниците не приеха предложението на Бори-
слав Денков по чл. 20, т. 2, ал. 3 – да се увеличи мандат-
ността на ръководните органи на СГБ от 4 на 5 години. 
Остана редакцията, предложена в проекта за устав от УС 
на СГБ за мандатност от 4 години.

 Тилка Кайрякова предложи към чл. 19, т. 6 и 7,  да се 
добави точка 8 с редакцията от стария устав за изисква-
нето кандидатите за изборни органи да попълват декла-
рации. Предложението беше прието с текста:  „Към чл. 
19 се добавя точка 8: Всички съюзни членове, канди-
дати за участие в изборни органи на СГБ, попълват 
декларация, че отговарят на изискванията на устава 
на СГБˮ.

Пак тя предложи да се допълни чл. 38 с нова точка 
13, или към т. 8 да се добави текст за приемане на го-
дишния отчет на ЦКК. Делегатите гласуваха следния текст 
на т. 8: „Приема годишния отчет за дейността на СГБ 
и годишния отчет на ЦККˮ. 

 Отново по предложение на Тилка Кайрякова беше 
приета от делегатите промяна при изброяването на съ-

юзните органи по време на  избори, като беше реше-
но текстът на чл. 21, ал. 2 да бъде: „Принципът на 
обикновеното мнозинство не се прилага  при избо-
рите на председател на СГБ, на ЦКК, на РО, на ТО, на 
РКК, където, когато нито един от кандидатите не 
е спечелил мнозинство от 50+1 гласа, се обявява ба-
лотаж. Тогава се провежда втори тур на избор по 
същото време и на същото място между двамата 
кандидати, които имат най-много гласове. Изборът 
на този тур печели кандидатът, получил най-много 
действителни гласовеˮ.

Дебатите по проекта за устав на СГБ бяха наистина 
най-дълги по време на конгреса на СГБ. В часовете за ра-
бота по текстовете пълномощниците споделиха и много 
други идеи и предложения. Както се казва – всяка дума 
отваряше нова дума и нова идея. 

 За някои от обсъжданите проблеми писахме в мина-
лия брой. Други ще останат като важни теми за разработ-
ки в следващи броеве. 

Защото  предстоят четири години, в които трябва да 
се изпълнят всички тези начертани сега жизнено важни 
задачи за бъдещето на нашия съюз.

Спокойствие и увереност имаме. Защото новото ръ-
ководство на СГБ е избрано сред най-можещите от нас. И 
защото новите цели, набелязани с новия, променен устав 
на СГБ, съответстват на изискванията на времето, в което 
живеем.

Йорданка Димитрова
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Вести от  РО - Русе

Участие в забележителни изяви по Коледа

На 19.11.2022 г. група от 30 души посетихме 
къщата-музей на градския бит на Русе,  попу-
лярна като къщата на Калиопа, построена 
през 1864 година.

Според предания къщата е била подарена на знатната и хубава русенка Калиопа 
(Катерина Капиш)от влюбения в нея управител на Дунавския вилает Митхад паша. 

Тук можем да отворим една скоба и да кажем - не подарена, а спечелена. 
Митхад паша бил запленен от нейната красота, чар и добродетели. За съжаление не 

можел да я има, тъй като тя била омъжена за пруския консул Морис Капиш.  Мидхад 
паша решил да й направи подарък, с който да се помни цял живот тяхната неизречена 
любов. Подарил й къща – цялата  изваяна с нежност и красота от виден  русенски стро-
ител, по архитектура от Виена.

Но за да не се разбере тайната, измислил хитрина. Обявил състезание по стрелба, 
а първенецът щял да спечели къщата. Всъщност, сред участниците заедно с заедно с 
Калиопа, затулен наблизо, стрелял по мишената най-верният войник на пашата. Къщата 
била „спечелена”  като награда, разбира се, за Калиопа. 

Днес къщата е превърната в музей
А експозицията на музея представя ролята на град Русе като врата на Европа и като 

пример за навлизането на европейската градска култура в България в края на 19 и на-
чалото на 20 век. 

Показани са примерни интериори на гостна, всекидневна, музикален салон и спал-
ня с мебели от Виена, както и колекция от градско облекло, от накити и други аксесо-
ари, сребърни прибори и порцелан. Тук може да се види и първият роял, внесен в Бъл-
гария от Виена, а на горния етаж – стенописи на тавана, изработени през 1896 година 
от австрийския майстор Шауесберг.

  
* * *

 На 08.12.22г. в Доходното здание бе проведен концерт „Коледа в сърцетоˮ в 
които участваха потребители на социални услуга от Община- Русе. В концерта 
взе участие Мариана Маркова с изпълнение на песента „Самотаˮ със кинхронен жестов 
превод. На организацията ни бяха предоставени 30 безплатни билета и при влизане в 
залата на всеки бе подарена ръчно изработена картичка. Целият концерт бе съпрово-
ден с жестов превод от Юлия Станкова. Това беше голям жест от страна на община Русе 
към нашите членове.

* * * 

Дейността на РО на глухите в Русе през годината беше богата и разнообразна  
и на 17.12. завърши с новогодишно тържество в механа „Русеˮ, в което взеха учас-
тие 50 наши членове не само от Русе; имахме и гости от Румъния.

Председателката на организацията Мариана Маркова поздрави всички, като поже-
ла много здраве. Заместник председателят и член на УС на СГБ Владимир Владимиров 
също поздрави участниците в тържеството. Проведоха се весели и занимателни игри: 
бързо ядене на банан, надуване на балон, мумия от хартия по двойки и др. Класирали-
те се получиха награди. Тържеството продължи до късно с много веселие и танци.

Стефка Тончева, координатор на  РО на глухите в Русе

АРДУС организира 

Коледни работилници за децата
 Коледната работилница в София се проведе на 26.11.2022 г. в офиса на АРДУС. 
 Коледната работилница в Пловдив беше съвместна изява с приятелите ни от дет-

ски отдел на народната библиот ека „Иван Вазовˮ в града.
 Децата изработиха красиви сувенири, които после бяха раздадени на коледните 

ни тържества.

АРДУС в София

МНОГО РАДОСТ ЗА КОЛЕДА

Коледното тържество на АРДУС се 
проведе на 4 декември в хотел-рес-
торант „Централˮ. Присъстваха деца 
и младежи с увреден слух и техните 
семейства, приятели и гости, както и 
слухово-речеви рехабилитатори и пе-
дагози.

Празникът беше открит от предсе-
дателя на АРДУС Мария Кръстева, коя-
то направи кратък обзор на отиващата 
си година и отправи пожелания за на-
стъпващите празници. 

Ива Евстатиева, слухово-речев пе-
дагог, показа презентация на тема 
„Коледата по светаˮ. След това имаше викторина с въпроси по презентацията, и всеки 
отговорил правилно, получи подарък.

Студенти забавляваха децата и младежите с различни игри и предизвикателства.
Беше разиграна томбола, в която всички получиха подаръци – календари и сувени-

ри, изработени в арт ателието в Пловдив и коледната работилница в София.
През цялото тържество настроението поддържаше диджей. 

Мария Кръстева, председател на АРДУС

АРДУС  в Пловдив

ВЕСЕЛИЕ И РАДОСТ ЗА КОЛЕДА

 На 18 декември в ресторант „Южен 
полъх” на Бунарджика членовете на 
АРДУС в Пловдив се събрахме и заедно 
отпразнувахме нашето коледно търже-
ство, което премина с много веселие, 
танци и забавни игри.

 Събитието беше прекрасен повод 
да поздравим и най-активните ни чле-
нове, както и талантливите малки и 
големи художници-приложници от арт 
ателието на АРДУС в Пловдив.

 Изказваме специална благодар-
ност на община Пловдив за финансо-
вата подкрепа към нас – членове те на 
АРДУС в Пловдив, с която успяхме да 
организираме коледното тържество, 
както и да зарадваме нашите деца с торбички с лакомства!

Мария Кръстева, председател на АРДУС
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Юбилеи в Ямбол

РАДКА РАДЕВА, ИВАНКА АТАНАСОВА И  ДИНА 
КАРАГЬОЗОВА - „ЗЛАТНИТЕ” ЖЕНИ  НА ЯМБОЛ

Три от най-известните и уважавани  жени в Ямболската районна организация на 
глухите честваха през току-що отминалата година изключителен юбилей.  60-годиш-
нина!

 60-годишнина,  която събира в себе си най-хубавите качества от живота на всеки 
човек - красотата, мъдростта, знанието, опитът, милосърдието и още много...

Много сила е дал животът на Радка Радева, председател на РО-Ямбол; на Иванка 
Атанасова – координатор на РО-Ямбол и директор на „Тих труд” Ямбол; и на Дина Кара-
гьозова една от най-дългогодишните  и обичани активистки на районната организация.

Но много са дали и те трите на членовете на организацията на глухите в Ямбол. И 
никой не може да отрече тяхната обич и всеотдайност,   любовта им към хората.

Снимката, която ви показваме е направена по време  на фестивала на художестве-
ната самодейност в Приморско. Тогава трите отново бяха в центъра на фестивалните 
събития – като най-добри представители на самодейното изкуство  в Ямбол. 

Но само това ли? Като член на Управителния съвет на СГБ Радка Радева дълги го-
дини носи отговорност и за съюзните дела на глухите в България. Иванка Атанасова е 
всекидневно на пулса на времето и на проблемите на хората – както в клуба, така и в 
делата на предприятието. А Дина е обединителят на хората! 

И никой не може да отрече тяхната обич и всеотдайност. Затова е и всеобщата при-
знателността към тях. 

Към най-хубавите поздрави за здраве и дълголетие, се присъединяваме и ние, от 
вестник „Тишина”.

Бъдете все така дръзновени и обичани, скъпи наши „момичета”!
Йорданка Димитрова

РО-Бургас

Чудесно настроение на коледния банкет

На 17 декември новото ръководство на РО-Бургас организира една страхотна колед-
на вечер за глухите членове! 

Ентусиазмът за това дългоочаквано събитие беше наистина голям. Затова всички – и 
млади, и стари, които дойдоха в уречения час в ресторанта, бяха щастливи.

 Тържеството започна в 19.00 часа. А още от входа на ресторанта  глухите гости се 
потопиха в уютната атмосфера и се отдадоха на радостта  да се забавляват заедно.    

 Програмата cтapтиpa c организираната томбола и всички глухи членове получиха 
много готини награди. 

Всички вече тайно се надяват да има още много такива събития, които да ги радват 
и сплотяват.

Пламен Тетереков, председател на РО на глухите в Бургас

ТО-Благоевград и ТО-Петрич

Изпратихме старата и посрещнахме 
заедно новата година

Членовете на териториалните организации в Благоевград и Петрич (към районната 
организация на глухите в Дупница) традиционно се събират за предновогодишно из-
пращане на старата година. 

До късно членовете на ТО от Благоевград се веселиха заедно с членовете на ТО от 
града и с приятелите си от Дупница и Перник. Специална наздравица за мъжете имаше 
от жените, а веселбата беше незабравима. 

А в клуба на ТО на глухите в Петрич се събраха почти всички членове на организа-
цията, да да кажат „Сбогом!” на старата и „Здравей!” на новата година. Много вълне-
ния и радост имаше при разчупването на традиционната питка с късмети – всеки остана 
с вярата, че падналото му се късметче ще се сбъдне!

Всички прекараха чудесно и накрая се сбогуваха с пожелания за здраве и късмет 
през новата 2023 година.

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки РО-Дупница

БЛАГОЕВГРАД

ПЕТРИЧ
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ТО-Ракитово

Чествахме заедно 3 декември

На този ден на хората с увреждания ние, 
глухите членове на ТО в Ракитово, съвместно 
с инвалидите от ЦРСИХУ - Ракитово  празнува-
хме в ресторанта „Старият часовник” с много 
интересна литературна и музикална програ-
ма. На тържеството имахме и  гости - кметът 
на община Ракитово Георги Холянов и замест-
ник кметицата Вилиана Колчева, които ни 
поздравиха с много пожелания за здраве и 
мирни дни. От ЦРСИХУ ни нахраниха богато.  

Бяхме много щастливи, чувствахме се 
като пълноценни граждани и много уважа-
вани. Нашите ръководители са достойни да 
ги наречем истински човеци! Благодарим 
ви мили и сърдечни хора, бъдете винаги 
наши закрилници!

Величка Стоева, организационен 
секретар на ТО на глухите в Ракитово

РО-Пловдив

Вътрешно първенство по шахмат

На 03.12.2022 г. в залата на районната организация на глухите в Пловдив бе прове-
дено вътрешно (регионално) първенство на РО-Пловдив по шахмат посветено на меж-
дународния ден на инвалидите и на коледните и новогодишните празници.

Крайното класиране след състезанията е: 1. Георги Ангелов Ружин от гр. Раковски (в 
средата на снимката). 2. Атанас Христов Тодоров от гр. Пазарджик (отляво). 3. Християн 
Василев Пейков от Пловдив (вдясно).

В оспорваната борба  ветеранът Тодоров отстъпи на безапелационния Ружин, който 
потвърди добрата си спортна форма показана и със завоюваното трето място на по-
следното националното първенство по шахмат на СГБ.

Драгомир Драголов, координатор на РО на глухите в Пловдив

С по-висока минимална работна 
заплата от началото на годината

От 1 януари минималната работна заплата (МРЗ) 
вече е 780 лв.  Размерът ѝ се повишава с 9,9% спрямо се-
гашната ѝ стойност от 710 лв. Вицепремиерът и министър 
на труда и социалната политика Лазар Лазаров заяви, че 
увеличението осигурява възможност за компенсиране на 
нарастването на инфлацията през годината. Той посочи, че 
повишението на минималната заплата ще струва на бюдже-
та за една година малко над 300 млн. лева. По думите му с 
това увеличение ще се подкрепят от една страна работещи-
те в социалните услуги, на които чистите заплати от тази го-
дина се определят като съотношение на МРЗ в зависимост 
от вида и категорията на лицето и в зависимост от вида и 
категорията на персонала. Освен това ще бъде подкрепен 
и механизмът за лична помощ и всички, работещи на МРЗ.

Кога ще работим и почиваме 
тази година

2023 година вече е факт, а с новото начало безспорно 
започват и плановете за почивки през следващите месеци.

Тази година най-малко ще се работи през април и 
декември, а най-дълго - през август. Според Кодекса на 
труда, когато празник съвпадне с неработни дни, първият 
делник след тях става почивен. 

През януари почивните дни бяха два - 1 (неделя) и 2 
януари заради посрещането на Новата година. 

През февруари обаче няма.
През март се събират три почивни дни заради нацио-

налния празник на България и така ще се почива 3, 4 и 5 
март (петък, събота и неделя).

Април месец е най-големият християнски празник Ве-
ликден и по този повод се събират четири почивни дни - 
14, 15, 16 и 17 април (петък, събота, неделя и понеделник).

През май също ще има много почивни дни и възмож-
ностите за отпуска и съчетаване растат. Денят на труда - 1 
май (понеделник) е неработен. Около Гергьовден ще се 
почива 6, 7 и 8 май (събота, неделя и понеделник). По-

чивен ще бъде и 24 май (сряда), когато честваме деня на 
Кирил и Методий, българската просвета и култура.

През юни, юли и август няма предвидени официални 
почивни дни.

Септември ще се почива в деня на Съединението (6 
септември). А около деня на независимостта (22 септем-
ври) се събират три почивни дни - 22, 23 и 24 септември 
(петък, събота и неделя).

През октомври и ноември отново няма предвидени 
официални почивни дни.

А през декември стандартно ще почиваме за Бъдни 
вечер и Коледа - 24, 25, 26 и 27 декември (неделя, по-
неделник, вторник и сряда), а 30 и 31 декември се падат 
събота и неделя.  

Помощите за 670 000 души с 
увреждания се увеличават с 22%

Месечната финансова подкрепа за 670 000 хора с 
трайни увреждания  се увеличава с 22% от 1 януари 2023 
г. Ръстът е резултат от повишаването на линията на бед-
ност от 413 лв. на 504 лв. от същата дата. Съгласно Закона 
за хората с увреждания конкретният размер на помощта 
е процент от нейната стойност и се определя в зависи-
мост от степента на увреждането.

Хората с над 90% увреждане с определена чужда по-
мощ, които получават социална пенсия за инвалидност, 
ще получават 287,28 лв. месечно – с 52 лв. повече. 

За хората с над 90% степен на увреждане с определе-
на чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност 
поради общо заболяване или поради трудова злополука 
или професионална болест, месечната финансова подкре-
па ще се увеличи с близо 30 лв. и ще достигне 151,20 лв. 

Хората с над 90% увреждане ще получават по 126 лв. 
Хората с от 71 до 90% степен на увреждане ще полу-

чават по 75,60 лв. на месец, а тези с между 50 и 70,99% 
степен на увреждане – по 35,28 лв.

Месечната финансова подкрепа се изплаща от Аген-
цията за социално подпомагане съгласно Закона за хора-
та с увреждания. 

Новият по-висок размер на помощите за месец януа-
ри 2023 г. ще бъде изплатен през февруари. 

През януари хората ще получат месечна финансова 
подкрепа за декември 2022 г., която ще е в досегашния 
си размер.

Повишават изискваните възраст и 
стаж за придобиване право на пенсия 
за стаж и възраст

От 1 януари вдигат възрастта с 2 месеца за жените 
и с 1 месец за мъжете. Целта е жените и мъжете при 
трета категория труд да се пенсионират на една и съща 
възраст 65 години, което ще стане факт през 2037 годи-

на, като междувременно ежегодно нараства и изиск-
вания стаж, докато достигне 37 години за жени и 40 за 
мъжете.

Жените трябва да имат навършена възраст 62 години, 
а за мъжете се изискват 64 години и 6 месеца. Необходим 
е положен осигурителен стаж от 36 години и 4 месеца за 
жените, а за мъжете – 39 години и 4 месеца. Така нарече-
ната пенсия при непълен осигурителен стаж, т. е. когато 
лицето няма достатъчно стаж, но е достатъчно да има 
най-малко 15 години действителен осигурителен стаж, 
лицето трябва да е навършило 67 години. 

През 2023 г. се запазва и правото на ранно пенсиони-
ране до една година преди навършване на нормалната 
възраст при наличие на изисквания стаж.

Важно за учениците – 
ваканции и изпити през 2023 г.

За първи път през 2023 година междусрочната почив-
ка за учениците ще бъде не един, а пет дни – от 1-ви до 
5-ти февруари включително.

Всички - от I до XI клас, ще имат пролетна ваканция от 
8 до 17 април, а зрелостниците ще почиват по-малко - от 
12 до 17 април (сред тях са и дните, когато празнуваме 
Великден).

На 6 февруари започва вторият учебен срок, кой-
то за дванадесетокласниците завършва на 16 май. За 
най-малките (от I до III клас) учебната година приключ-
ва на 31 май. Учениците от IV до VI клас ще учат до 15 
юни, а връстниците им в спортните училища  – до 30 
юни. Учениците от VII до XI клас завършват годината 
също на 30 юни, като в периода от 1 юли до 30 август 
обучаваните в професионални или дуални паралелки 
имат допълнителни две или четири седмици за произ-
водствена практика.

Държавният зрелостен изпит по български език и ли-
тература за завършилите дванадесети клас ще бъде на 19 
май, а на 23 май ще се проведат вторият задължителен 
зрелостен изпит и държавният изпит за придобиване на 
професионална квалификация.

Националното външно оценяване по български език 
и литература за четвъртокласниците е на 29 май, а по ма-
тематика – на 30 май. На 13 юни е националното външно 
оценяване по български език и литература в края на VII и 
X клас, а на 16 юни е оценяването по  математика. На 14 
юни е оценяването по чужд език, а на 19 е измерването 
на дигиталните компетентности.

Дните за матурите (19 и 23 май) са неучебни, както и 
тези, в които ще има НВО – 13 и 16 юни. 25 май също е оп-
ределен за неучебен, но е присъствен ден за училищни, 
просветни и културни дейности.

Информациите подготви 
Петра Ганчева по данни от онлайн медиите

СОЦИАЛНИ НОВИНИ



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 719 януари 2023 АКТУАЛНО

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ

Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria

Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Официален сайт на СГБ:  
www.bg.sgbbg.com

Александър ДОБРЕВ, 
администратор

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София, 
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78

e-mail: tishina@sgbbg.com

Електронен формат на в. „Тишина“: 
http://tishina.sgbbg.com

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

Събранието се проведе в присъствието на организа-
циите-членове на НМФ: „Саимоˮ, ESN, Дружество за ООН 
в България, Сдружение за мир и развитие на Балканите, 
Народно читалище „Бъдеще сегаˮ, AIESEC Bulgaria, Мла-
дежки форум – XXI век, Студентски съвет при Софийския 
университет „Св. Климент Охридскиˮ, Студентският съвет 
към ВВМУ „Н. Й. Вапцаровˮ, AEGEE – София, Federation of 
Transport Trade Unions. 

Срещата протече при следния дневен ред: годишен 
финансов отчет, отчет за дейността на Управителния съ-
вет и Контролната комисия, обсъждане на проект на бю-
джет и работен план за 2023 г., работа на групи по при-
оритетите на организацията, изслушване на нови канди-
дати, дискусия за Устава. 

 По време на дебатите през първия и втория ден 
участващите водиха полезен диалог за бъдещо развитие 
на младежкия форум. Единодушно бяха приети предло-
женията на Георги Стоилков и Василен Грозев от МОСГБ. 

Първото предложение – да се увеличи финансовият бю-
джет, за да може НМФ да осигури жестови преводачи в 
различни събития. Второто предложение – да се органи-
зира курс за изучаване БЖЕ за членовете на фонда и не 
на последно място - МОСГБ да участва активно в различ-
ни работни групи. 

 Приключването на оОбщото събрание на Национал-
ния младежки форум ни остави с чувство на удовлетво-
реност от свършената работа и много положителни емо-
ции от срещите и запознанствата с много организации с 
млади и талантливи хора от цялата страна, които споде-
лят нашите цели и ценности.

От името на ръководството на МОСГБ изказваме 
своята искрена благодарност за възможността да 
бъдем част от тази организация - Национален мла-
дежки форум!

Росица Караджова

Общо събрание на националния младежки форум
В периода 17-18 декември 2022 г. се проведе общо събрание на Националния младежки форум

Делегати на събранието от страна на младежката организация към Съюза на глухите в България (МОСГБ) 
бяха Василен Грозев – медия и комуникации и Георги Стоилков – член на МОСГБ

На първи и втори декември в гр. 
Струмица, Република Северна Македо-
ния, се проведе семинар „Inclusion and 
diversity”, организиран от Национална-
та агенция на Република Северна Маке-
дония. 

Асоциацията на родителите на 
деца с увреден слух бе поканена от 
Центъра за развитие на човешките 
ресурси (ЦРЧР) като организация с го-

лям опит при работа с уязвими групи и 
бенефициент по програма „Еразъм +ˮ. 
Участие взеха двама представители, 
членове на УС.

Конференцията беше двудневна. В 
първия ден организациите се запознаха 
с дейностите и проектите, а вторият ден 
беше посветен на презентациите. 

АРДУС разказахме за обмените по про-
грамата, като посрещаща и изпращаща 

организация. Споделихме опита си досе-
га в рамките на програмата и проектите 
ни с младежи и младежи с увреждания и 
направихме мрежа от връзки за бъдещи 
проекти, които ще допринесат за по-голя-
мо приобщаване и включване на младе-
жите на всички бази в програмите „Ера-
зъм+ˮ и Европейска солидарност Хъл.

 Бяхме благодарни на домакините от 
„Национална агенция за европейски об-

разователни програми и мобилностˮ за 
възможността да присъстваме на това 
събитие, да поговорим със съпричастни 
организации и да се запознаем с иници-
ативите на другите партньори. Надяваме 
се скоро да започнем да работим по зало-
жените идеи.

Мария Кръстева, 
председател на АРДУС

Обмяна на опит със съпричастни организации
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Отговор от бр.  21-22, 2022 г.

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

Водоравно: 1. Балетна стъпка. 3. Фестивален град във Франция. 5. Агенция по печата. 
7. Името на руска поп певица. 8. Департамент в Южна Франция. 9. Японски театър. 
10. Персонаж от „Извънземнотоˮ. 12. Модел руски самолети. 13. Органи на птица.14. 
Музикална нота. 16. Агенция по пътна инфраструктура.17. Съгласие. 18. Музикална 
нота. 20. Първокласен летец. 21. Испански тенисист.
Отвесно: 1. Американска компания. 2. Телефонно повикване. 4. Противоположност. 
5. Прякор на Аспарух Лешников. 6.Чешки кинорежисьор.10. Временна ирландска 
републиканска армия. 11. Голяма река в централна Азия между Китай и Казахстан. 15. 
Вид руски самолет. 17. Операционна система. 19. Името на френска киноактриса. 20. 
Името на известен американски гангстер.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

В традиционния си поздрав по случай настъпването 
на новата 2023 година президентът на Република Бъл-
гария Румен Радев отправи пожелания към българите, 
едно от които е знаково за всички ни – единството:

„Скъпи съотечественици, броени секунди ни делят от 
новата 2023 година. Нека си пожелаем тя да донесе мир. 
Да я посрещнем с вяра в себе си и надежда за бъдещето. 
Да надмогнем апатията и разделението, защото само 
единни, със силата и таланта на цялата нация, можем 
да градим онази България, в която децата ни да остават 
и с която да се гордеят.

Вдигайки чашите, нека благодарим на всички близки 
и приятели за обичта и подкрепата. Да отдадем дължи-
мото на онези, които в празничната нощ са на работното 
си място и на своя пост. Да пожелаем спорна година и 
на нашите сънародници по всички краища на света. Нека 
Новата година прекрачи прага на домовете ни със здра-
ве, любов и благоденствие!”

Честита да е новата 2023 година! 
Нека тя ви донесе здраве, щастие, 
мир, хармония, успехи, любов и то-
плина! Нека всичко онова, за което 
мечтаете, да се превърне в реалност! 
Нека не срещате нито една спънка по 
пътя си! Годината е пред вас – оттук 
нататък всичко зависи от вас! Напра-
вете я незабравима и запомняща се!

Николай Нинов, 
председател на Съюза на глухите в България

Весело посрещане на новата 2023г., приятели. Изпра-
щаме една интересна година, изпълнена с най-различни 
емоции. Пожелавам ви през новата година да сте живи 
и здрави. Много повече положителни емоции и много, 
много приключения. От гледна точка на РО, надявам се, 
че заедно ще изпълним новата година с много и разно-
образни мероприятия, които ще ни сплотят като орга-
низация и най-вече като, компания приятели. Пазете се 
всички! 

Наздраве за вас!

Диян Демиров, председател на РО на глухите във 
Варна и член на УС на СГБ

Здравейте всички приятели! Благо-
дарим ви за подкрепата в нашата дей-
ност, за взаимното уважение и призна-
нието! И както вие, така и ние имаме 
нужда от вас! Бъдете здрави, обичани 
и сплотени! Весела Коледа и щастлива, 
успешна нова година! 

Красимирка Жечева, председател 
на РО на глухите в София

(Пожелания за здраве, радост, благополучие 
и късмет с наздравици отправиха и членовете 
на ръководството на РО на глухите в София и 

председателите на ТО в Перник и Пирдоп).

На прага сме на 
новата година! Же-
лая ви попътни вет-
рове! А таз, която 
с трудности отми-
на, да не тревожи 
ваште умове! Же-
лая ви успехи и на-
дежда, в семейно-
то огнище – топли-
на. Животът ви така 
да се подрежда, 
че миг да не усе-
щате злина! Желая 
ви любов и твърда 
вяра, че утре ще е 
по-добро от днес; 
че тръгва си товар 
година стара, от-
несла мъки, загуби 
и стрес. Желая ви 
усмивки на лицата, 
защото те са знак 
за доброта, разби-
ране и обич към 
децата – най-ис-
тинското утре във света. Желая ви да бъдете щастливи  и 
силни – ако болка ви гнети! Дела ви пожелавам сполуч-
ливи! Доброто Бог за вас да не пести!

Поздрав в рими от ръководството на 
РО на глухите в Ямбол 

(автор на стиховете Румен Ченков)

От името на Управителния съвет 
на националната асоциация на пре-
водачите на жестов език в България 
пожелавам светли коледни празници 
и щастлива нова година! Нека новата 
2023 година бъде пълна със здраве, 
много радост, успех и вдъхновение за 
добри дела!

Милена Гъркова-Калинова, 
председател на НАПЖЕБ

От името на целия екип на специа-
лизираното предаване „Светът на жес-
товете“ ви пожелаваме да сте здрави, 
много любов, много късмет, приятни 
моменти с вашите любими хора. Бъ-
дете заедно с нас през новата 2023 го-
дина! С благодарност изпращаме 2022 
година, за да посрещнем новата 2023! 
Благодарим за приятните срещи, бла-

годарим за успехите! Бъдете здрави
Надежда Мирчева, водеща единственото 

специализирано предаване за хора с увреден слух

Уважаеми зрители,
весело посрещане на новата година! Бъдете здрави, 

бъдете добри! Чудото е във вашите сърца! Честита Коле-
да! Весело посрещане на новата година! Бъдете здрави и 
щастливи! Честита Коледа и щастлива нова година! Же-
лаем ви здраве, късмет и любов! Бъдете щастливи през 
новата година!

Специален поздрав от лицата на 
БНТ за всички зрители с увреден слух, изпълнен на 

български жестов език

Скъпи читатели и приятели на 
вестник „Тишина”, 

от сърце ви пожелаваме да сте 
здрави, да имате много поводи за 
радост и нека бъдете с нас през 

новата 2023 година! 

Екипът на вестник „Тишина”

Новогодишни поздравления 


