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ТИШИНАТИШИНАТИШИНА

ПРИЗИВ

Уважаеми читатели, 
в брой 2 на вестник „Тиши-

наˮ, беше публикувана инфор-
мация за приетите от Министер-
ския съвет промени в наредбата 
за ТЕЛК решенията, обявени от 
министъра на здравеопазването 
Асен Меджидиев на специален 
брифинг. 

Тъй като някои глухите чле-
нове по места злонамерено са 
били заблуждавани с недоказа-
ни твърдения, че няма да има 
първа група за глухите и остава 
само трета за тях, сме длъжни 
да ви информираме, че на 31 
януари т. г. е излязъл бр. 10 на 
„Държавен вестникˮ, в който са 

публикувани приетите промени 
в наредбата. Което, както знае-
те, означава, че от тази дата вли-
зат в сила! 

 На стр. 2 цитираме дос-
ловно текстовете, касаещи 
хората с увреден слух и глухи-
те хора, заедно с добавените 
обяснения.

 Съюзът на глухите в Бълга-
рия безусловно приема приети-
те промени в наредбата, каса-
ещи хората с увреден слух, тъй 
като изрично е прието, че има 
първа, втора и трета група за 
даден вид установена слухова 
загуба.

Четете на стр. 2

ОКОНЧАТЕЛНО: ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА 
ЗА ТЕЛК – В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“

Със съвместна тристранна 
декларация на Европейската 
комисия, Европейския парла-
мент и съвета от 2009 г. 11 
февруари е обявен за Европей-
ски ден на единния европейски 
номер за спе ни повиквания 
112 (ЕЕНСП 112). Оттогава се 
чества официално в страни-
те-членки от общността. 

У нас този ден беше отбе-
лязан под мотото „ЕЕНСП 112 
в България – състояние и перс-
пективи.

По време на празника, като 
специален  успех за изминала-
та година, беше демонстри-
рано  действащото мобилно 
приложение, чрез което глухи-

те хора могат да се свързват 
при нужда със спешния теле-
фон 112.

 В събитието участваха 
представители на МВР, Сто-
лична община, БЧК-ПСС, ДА 
„Безопасност на движението 

по пътищатаˮ, Съюзът на 
глухите в България. службите 
за спешно реагиране от Со-
фия-град, областите София, 
Перник, Благоевград и Кюстен-
дил и други.

Продължава на стр. 3

От 20 до 22 януари тази го-
дина  в сградата на СГБ беше 
проведено годишното съвеща-
ние на младежката органи-
зация към Съюза на глухите в 
България.

Членовете на новото ръко-
водство на МОСГБ бяха подгот-
вили за това съвещание изклю-
чително натоварен дневен ред. 

28-е точки за обсъждане 
превърнаха тези три дни в ис-
тинска „работилница” за идеи, 
обсъждания и взимане на точ-
ни решения от младите хора.

И може би за първи път 
в 15-годишната история на 
МОСГБ имаше не само съгла-
сие, но и ентусиазъм за допъл-
ване на идеите, за разширява-

не на дейностите. Както и за 
преодоляване на трудностите 
и предпазване от грешките на 
миналото.

За съвещанието и за 
важните решения, касаещи 

младите хора, четете на стр. 4 

„Уважаеми 
приятели,
всички знаят за тра-

гедията, която сполетя 
Турция и Сирия. Заги-
налите в двете държа-
ви вече са над 10 000. 
В този тежък момент е 
важно да бъдем хора, 
защото всеки от нас 
може да попадне в по-
добна неравна битка с 
природата. 

Ние, служителите 
на ЦРЧР, ще се вклю-
чим в спасителната кампания с 
различни дарения. Ако имате 
желание и възможност да по-
могнете индивидуално, лин-
кът е: https://www.kauzi.bg/
blog/?page_id=6496. Средствата 
ще бъдат за одеяла, спални чува-
ли, шалтета, палатки, спасител-
но термо фолио, походни легла, 
възглавници, чаршафи, джобни 
печки, hand warmer-и, печки за 
палатки, малки генератори, пам-

перси, превръзки, батерии, фе-
нери. Ако имате неизползвани и 
нови консумативи от гореизбро-
ените, с които можете да се раз-
делите, също ще бъде от полза. 

„Най-трудното нещо на света 
е да осъзнаеш болката на някого 
другиго.ˮ Пат Баркър

С уважение,
Михаил Балабанов, 

изпълнителен директор 
на Центъра за развитие на 

човешките ресурси

Дирекция „Национална система 112“ отбеляза 
европейския ден на единния европейски 

номер за спешни повиквания

Младите в СГБ 
с по-високи цели за успех

Център за развитие на човешките 
ресурси  с призив за помощ
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3. В част трета „Ушни, носни и гърлени (УНГ) заболяванияˮ раздел I „Слухов анали-
заторˮ се изменя така:

„Раздел I Слухов анализатор
1. Нормален социално адекватен слух – слухова загуба до 20 децибела (dB) – 0%.
2. Лека загуба на слуха (Изпитват трудности при чуването на тиха реч и разговори в 

шумна обстановка.) – 21 до 35 dB – 5 %.
3. Умерена загуба на слуха (Изпитват трудности в разбирането на разговорна реч, 

особено на фона на съпътстващ околен шум. За да бъде чута речта от телевизия или 
радио, е необходимо допълнително усилване на звука.) – 36 до 50 dB – 25 %.

4. Умерено тежка загуба на слуха (Значително е засегната яснотата на речта. Тя 
трябва да е силна, за да бъде чута. Налице са затруднения при разговори с повече от 
един събеседник.) – 51 до 65 dB – 50 %.

5. Тежка загуба на слуха (Невъзможност да се възприема реч с нормална сила. Из-
питват се сериозни трудности при чуването на силни звукове – речеви или от околната 
среда. Възможно е да се чуват само силни викове или технически усилена реч.) – 66 до 
80 dB – 65 %, с пожизнен срок.

6. Дълбока загуба на слуха (Невъзможност ясно да се възприема и разбира реч, 
дори и чрез техническо усилване.) – 81 до 95 dB – 75 %, с пожизнен срок.

7. Пълна загуба на слуха/глухота (Невъзможност да се чува.) – 96 dB или по-голяма 
– 91 %, с пожизнен срок.

Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор и при определяне на 
оценката при трудова злополука и професионални увреждания, доказани с Протокол 
за професионално разследване от НОИ, се изчислява от таблицата на Клодил-Портман.
Таблица на Клодил-Портман Глухо ухо или по-малко чуващо ухо Р.Р.

ад конхам 
или не чува, 
практически 
пълна глухота

Р.Р. 
(1)
4 – 5 
m

Р.Р.
2 – 4 m

Р.Р.
1 – 2 m

Р.Р.
0,25 до 
1 m

а) Р.Р. – разговорна реч
б) Ш.Р. – шепотна реч
в) А.З. – акустична загуба на слу-
ха в dB

Ш.Р.
0,50 –
0,80 
m

Ш.Р.
0,25 –
0,50 m

Ш.Р.
0,005 m

Ш.Р.
ад кон-
хам
или не 
чува

Ш.Р.
не чува

Нормално ухо или по-добре 
чуващо

А.З.
35 dB

А.З.
35 – 45 
dB

А.З.
45 – 50 
dB

А.З.
50 – 65 
dB

А.З.
65 dB

Р.Р.
нормално

Ш.Р.
нормал-
но

А.З.
35 dB
нор-
мал-
но

0 % 3 % 8 % 12 % 15 %

Р.Р. (1)
4 – 5 m

Ш.Р.
0,50 – 
0,80

А.З.
35

5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Р.Р.
2 – 4 m

Ш.Р.
0,25 – 
0,50

А.З.
35 – 
45

10 % 15 % 25 % 30 % 35 %

Р.Р.
1 – 2 m

Ш.Р.
0,005

А.З.
45 – 
50

15 % 25 % 35 % 40 % 45 %

Р.Р.
0,25 до 1 m

Ш.Р.
ад кон-
хам
или не 
чува

А.З.
50 – 
60 %

20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Р.Р. ад конхам 
или не чува, 
практически 
пълна глухота

Ш.Р.
не чува

А.З.
не 
чува

25 % 35 % 45 % 60 % 70 %

Пояснение към таблицата:
1. В първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри (m), от които 

по-слабо чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч.
2. В трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо 

чуващото ухо.
3. В първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чу-

ващото ухо възприема разговорна и шепотна реч.
4. В трета колона е посочена акустичната загуба в децибели на по-добре чуващото ухо.
5. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стой-

ности на слуховъзприемането на двете уши е обозначен процентът на намалената ра-
ботоспособност.

8. Загуба или обезобразяване на аурикулата – според степента:

8.1. на едното ухо – 10 %;
8.2. на двете уши – 20 %.ˮ
Разписана е изцяло нова класификация на степените на загуба на слуха и съответ-

стващата им оценка в проценти, съобразно последната класификация на Световната 
здравна организация.

От така приетите промени е ясно, че при пълна загуба на слуха се предвиждат 91 
% вече при над 96 dB загуба на слуха (т. е. първа група). Също е възстановена възмож-
ността  да се определя и 75 % (т. е. втора група). Но трябва да се имат предвид някои 
основни изисквания, посочени от министър Меджидиев, а именно: „Наредбата дава 
възможност лицата, освидетелствани или преосвидетелствани в периода до влиза-
нето в сила на това постановление и за които с него са определени по-благоприятни 
условия за оценка на увреждането, да имат право да подадат заявление-декларация 
за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройство-
то и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регио-
налните картотеки на медицинските експертизи. Не се предвижда срок за това пре-
освидетелстване, тъй като се очаква значителен интерес от лицата с увреждания и 
съществува риск от допълнително забавяне на експертизата от страна на ТЕЛК при 
ограничаване във времето.ˮ

Съветвамe тези от членовете, чийто срок на ЕР на ТЕЛК наближава, да отидат при 
личния си лекар, който да им изготви направления за нови изследвания, съобразно не 
само слуховата загуба, но и всички съпътстващи заболявания, с които да се подаде заяв-
ление за преосвидетелстване в ТЕЛК по местоживеене. И да се направят колкото може 
по-скоро, защото сега, с приетите вече промени, комисиите ще са затрупани и няма да 
имат възможност в рамките на месец да преразгледат решенията.

И, накрая ще добавим, че министър Меджидиев заяви на брифинга: „В основната 
си част направените промени са предложени от организации на хората с уврежда-
нияˮ, сред които е и Съюзът на глухите в България, чиято основна цел е да отстоява и 
защитава правата на глухите хора. В тази връзка безусловно подкрепя приетите про-
мени в Наредбата, касаещи хората с увреден слух, тъй като изрично е прието, че има 
първа, втора и трета група за даден вид установена слухова загуба.

Публикацията подготви Петра Ганчева

ОКОНЧАТЕЛНО: ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА 
ЗА ТЕЛК – В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“

От стр. 1

Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, 
приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 26 ЯНУАРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза,

приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632 

на Върховния административен съд от 2020 г. – бр. 63 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2020 г. и бр. 59 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Излезе от печат монографията „То-
тална комуникацияˮ на гл. ас. д-р Све-
тослава Съева, преподавател по специ-
ална педагогика в Югозападния универ-
ситет „Неофит Рилскиˮ в Благоевград, 
за чието подготвяне вестник „Тишинаˮ 
информира своите читатели в свой брой 
8 от 2022 г., стр. 5. 

В монографията тоталната комуни-
кация се разглежда в качеството й на съ-
временен подход в общуването, образо-
ванието и социализацията на лицата със 
слухови нарушения. Тя е анализирана в 
контекста на разбирането на автора за 
всеобхватността на комуникацията, про-
тичаща на различни нива в природата и 
в социалната среда. Включена е еволю-
ционна и онтогенетична панорама.

Гл. ас. д-р Светослава Николова Съе-
ва е автор на научни публикации, излез-
ли от печат през последните 20 години, 
в които се обсъжда същността и използ-
ването на актуални средства за кому-
никация при лица със специални обра-
зователни потребности и особено при 
лица със слухови нарушения. Сред тях 
има и монография, посветена на друг 
съвременен подход – билингвизъм. 

Авторката е член на съвета за бъл-
гарския жестов език към МОН, както и 
на авторитетни национални и междуна-
родни организац ии. 

Пълноцветното издание „Тотална 
комуникацияˮ на университетското из-
дателство „Неофит Рилскиˮ в Благоев-

град, се разпространява както в универ-
ситетската книжарница на югозападния 
университет (първи учебен корпус), 
така и чрез платформите, посочени на 
интернет страницата на издателството: 
https://www.swu.bg/bg/phousebg.

При заявка за закупуване на повече от 
10 броя, издателството предоставя отстъп-
ка от цената в размер на 25%. За повече 
информация: тел. 0897 907 405 – г-н Радо-
слав Петров, директор на издателството.

Светослава Съева

НОВА КНИГА

„Тотална комуникация”
Нов поглед за общуването, образованието и социализацията  

на хората със слухови увреждания
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„Първото ми запознанство с 
Владимир беше през далечната 
1988 година, когато той още много 
млад, пристъпи прага на клуба в 
Русе с усмивка на лицето. Искаше 
да стане член на организацията 
и да започне работа в „Тих трудˮ. 
Много скоро спечели уважението 
и обичта на всички, с които беше 
заобиколен – колеги и членове на 
РО. Включи се активно в живота на 
организацията, като стана член на 
футболният отбор; а покрай него 
стана активен участник не само в 
спортните и туристическите със-
тезания, но и в художествената 
самодейност. Най-вече се прояви  
като успешен ръководител с чудес-
ни организаторски способности, 
които  може би е наследил от дядо 
си Владимир, някога кмет на с. 
Нова Черна.

Владко е роден на 08.02.1962 
година в Русе, загубва слуха си 
от малък. Детството му премина-
ва в с. Нова черна, където расте 
в добро и трудолюбиво семей-
ство. Завършва основното си об-
разование в училището за глухи 
деца в Търговище и продължава 

образованието си в някогашно-
то УПП „Трудˮ в Горна Оряхови-
ца. После завършва успешно и 
вечерна гимназия в София, след 
което продължава образование-
то си в двегодишното средно ме-
дицинско училище в Горна баня 
по специалността „ортопедичен 
техникˮ. Още в ученическите си 
години става активен спортист и 
футболист – играл е в отборите на 
Горна Оряховица и „Урбихˮ-Со-
фия. Бил е трикратен републи-
кански шампион на България за 
глухи по бягане на 800 м.; участ-
вал в много европейски състеза-
ния. През 1987 година участва в 
първото европейско  първенство 
за глухи в Мюнхен, Германия, 
като състезател по лека атлетика. 
Сигурна съм, че цялата му тази 
успешна спортна кариера е по-
влияла за неговата всеотдайност 
в живота на РО-Русе.

Затова и не беше случайно, че 
през 1990 година беше избран за 
председател на русенската район-
на организация и го преизбираха 
на този пост до 2022 г. Реши, че 
като заместник председател е длъ-

жен и трябва да помага на по-мла-
дите и да им предаде своя опит. 

През всичките тези години 
Владимир всеотдайно, неуморно 
и винаги усмихнат, се раздава-
ше за любимата си организация 
и нейните членове – готов да 
помогне на всеки, който имаше 
нужда от помощ. С тези свои  ка-
чества той стана безспорен авто-
ритет не само сред русенските 
членове, а и в цялата система 
на СГБ и беше избран за член на 
Управителния съвет на СГБ, пост, 
който и досега заема.

Владимир се доказа и като ус-

пешен професионалист не само 
в  предприятието „Тих трудˮ, но 
и във фирма „Доминекс-Проˮ, 
където над 10 години е уважаван 
и от ръководството на фирмата, и 
от колегите си.

Трудно е всички ние да си 
представим живота на организа-
цията без Владимир! Благодаре-
ние на добрата му работа русен-
ските глухи спечелиха  уважение-
то на общинското ръководство 
на града и заеха своето достойно 
място в системата на СГБ. 

След толкова години съв-
местна работа с него не е пре-

силено да кажа, че Владимир 
си остава сърцето, душата, ус-
мивката и добротата на нашата 
организация – защото в продъл-
жение на всичките тези години 
заедно продължава все така 
всеотдайно да посвещава труда 
и времето си  на хората с увре-
ден слух. Неговият девиз е, че 
„Всички ние трябва да бъдем га-
ранти за успешното развитие на 
нашия съюз!ˮ

Стефка Тончева, 
координатор на РО 

на глухите в Русе

90 ГОДИНИ СГБ

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

Само след година Съюзът на глухите в България 
(СГБ) ще навърши достолепните 90 години от свое-
то създаване. Един наистина достоен живот – още 

повече, че организацията ни успя да преодолее успеш-
но бурите на времето, трудностите, изпитанията. Но и 
да се радва на постигнатите  успехи, на вярата в един-
ството и сплотеността на членовете си. И, за пореден 
път съюзното ръководство и съюзните членове доказа-
ха, че положените от тях усилия са си стрували – защото  
авторитетът на СГБ в наши дни е безспорен.

Традиционно, преди честването на всеки съюзен 
юбилей, във вестник „Тишина” разказваме за прино-
са и заслугите на съюзните деятели от 1934 г. до наши 
дни, с идеята да припомним на съюзните членове, че 
те са дали всичко от себе си, за да бъде СГБ днес такъв 
какъвто е – организация, достойна за пример!

Този път, за разлика отпреди, започнахме нашата 
поредица с едни от най-дейните и активни млади (и 
не толкова млади – вече почти на средна възраст) хора 
с увреден слух, доказали се успешно като такива. Вече 
представихме Катрин Хаджицинова, управител на „Тих 

труд”-София; Диян Стойчев Демиров, председател на 
РО на глухите във Варна и член на Управителния съ-
вет на СГБ, успешен бизнесмен, предприемач и мени-
джър и Тилка Кайрякова, председател на ЦКК на СГБ, 
член на УС на НАПЖЕБ, преподавател на БЖЕ. 

 Сега ви представяме разказа на Стефка Тончева, 
координатор на районната организация на глухите в 
Русе, за ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ –  член на Упра-
вителния съвет на СГБ, бивш дългогодишен председа-
тел  на русенската районна организация на глухите.

От стр. 1

Вицепремиерът по общест-
вен ред и сигурност и министър 
на вътрешните работи Иван Де-
мерджиев поздрави служители-
те на Дирекция „Националната 
система 112ˮ във връзка с отбе-
лязването на европейския ден. 
Той подчерта, че основната функ-
ция на МВР е да дава сигурност 
и спокойствие на българските 
граждани, а националната систе-
ма е именно инструментът, чрез 
който те могат да потърсят по-
мощ и съдействие

Вътрешният министър посо-
чи, че дирекцията се разви през 
годините и отговаря на очаква-
нията и нуждите, които е приз-
вана да удовлетвори. Същевре-
менно отбеляза, че съществуват 
резерви и възможности за раз-
витието на още услуги, както и за 

тяхното оптимизиране съответ-
ствие с европейските критерии. 

Министър Демерджиев връ-
чи на директора Марина Вели-
нова плакет на МВР, като символ 
на принадлежност на структу-
рата към голямото семейство – 
Министерството на вътрешните 
работи.

С поздравителен адрес към 
служителите на дирекцията се 
обърна и главният секретар на 
МВР главен комисар Петър Тодо-
ров.

Благодарност към труда на 
колегите си и пожелание за нови 
професионални успехи изказа и 
директорът на  ДНС 112 Марина 
Велинова.

Росица Караджова, завеж-
дащ отдел „Културно-масова 
дейност” към СГБ връчи специ-
ално подготвен поздравителен 
адрес от името на председателя 
на СГБ Николай Нинов, който не 
можа да присъства на живо. Тя 
беше горда да види заедно с ос-

таналите гости видео за действи-
ето на мобилното приложение, с 
което глухите хора вече могат да 
ползват услугите на службата за 
спешни повиквания. За целта те 
трябва да попълнят формата за 
регистрация, да активират про-
фила си след като получат одо-
брение от телефон 112. 

Телефон 112 вече е достъпен 
и за глухите хора. България е 

сред малкото държави в Евро-
па, осигуряваща такава услуга, 
съобщиха от Националната 
система за спешни повиквания

В рамките на кратката церемо-
ния бе направена презентация за 
извършеното през изминалата го-
дина и предизвикателствата пред 
системата 112, бяха изведени 
предимствата на действащата от 
миналата година разширена мо-

билна локализация в работата на 
столичните огнеборци и планин-
ските спасители, както и добрата 
координация с телефон 112.

С обявяване на „Благодар-
ностˮ и награди министърът на 
вътрешните работи отличи за-
служили служители на дирекция 
112 от цялата страна. 

Празника уважиха замест-
ник-министрите Венцислав Ка-
тинов и Емил Ганчев, главният 
секретар на МВР главен комисар 
Петър Тодоров, началникът на ка-
бинета на министъра на вътреш-
ните работи Наска Алипиева, 
административният секретар на 
МВР Лилия Бочева, директори на 
главни дирекции на МВР, дирек-
торът на Столичния инспекторат  
Ивайло Иванов, представители 
на БЧК, Съюза на глухите в Бъл-
гария и др.

Росица Караджова

Дирекция „Национална система 112“ отбеляза европейския ден 
на единния европейски номер за спешни повиквания
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СЪВЕЩАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА МОСГБ

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

 От стр. 1

Разбира се, че не всичко от работата на младежкото 
съвещание може да бъде представено тук. Но ще пред-
ставим най-важното за най-важните  събития, които 
предстоят. 

Бюджетът и организационната работа, разбира се, 
бяха обсъдени най-напред. А за първо съвещание на но-
вото ръководство бяха разпределени и уточнени отговор-
ностите на всеки един от борда. 

С новите си задължения членовете на борда започна-
ха дълбокото обсъждане на проблемите. На първо място 
за финансовото състояние на организацията. Повдигнат 
беше въпросът за годишния бюджет на МОСГБ, като постъ-
пиха предложения за фиксирана сума, която ръководство-
то да може да разпределя по необходими пера. 

Особено внимание беше отделено и на организа-
ционните въпроси, свързани с взаимодействието меж-
ду РМС в страната. Росица Караджова предложи за въ-
трешния правилник за бъде направено специално видео 
с превод на български жестов език, за да бъде по-дос-
тъпна информацията за младите глухи членове. Там ще 
бъдат отразени и промените, които бяха заявени на по-
следното събрание на МОСГБ и с които правилникът ще 
бъде актуализиран. 

Кратък преглед беше направен по време на събрание-
то на борда за изминалите успешни събития в работата 
през миналата година, и то най-вече заради поуките, кои-
то са взети оттам. А сериозното внимание беше отреде-
но за интересни предложения за предстоящото.

Ето например Росица Караджова даде информация за 
срещата си с Николай Бозев, председател на СФГБ, относ-
но предложенията за съвместна дейност. Те имат нужда 

от доброволци, които да помагат за организирането на 
Европейското първенство по джудо за глухи, на което Со-
фия ще бъде домакин. Доброволци ще бъдат глухи мла-
ди членове.

Внимание беше отделено и за организирането на на-
ционален младежки семинар на МОСГБ, който ще се 
проведе през месец май или юни в София. Тъй като се 
отлагат годишните посещения в РМС по места на живо, 

ще е много важно този семинар да бъде посетен от пред-
ставители всички РМС. Ще бъдат излъчени отговорници, 
които да се запознаят с текущото състояние и да доклад-
ват пред съвещанието. Ще има и нови избори. 

Обсъдени бяха и предстоящите събития. Най-напред 
- Зимният младежки лагер, който тази година ще е в Са-
моков. Но подробностите там са уточнени  и известни, и 
остава само да се чакат резултатите.

Очаква се тази година да има и летен къмпинг. 
Особено внимание беше отделено на използването 

на социалните мрежи. След огромния успех на видеото 
на МОСГБ в Инстаграм по Коледа, което събра рекорд-
ните 37 хиляди гледания, летвата е вдигната и предстои 
сериозна работа. 

Бяха обсъдени и плановете за участието на МОСГБ 
в международни  прояви и събития. Бяха представени 
двата проекта за участие на млади хора в Хърватска. 

Обсъдено беше и предстоящото участие в общото 
събрание и младежкия лагер на Европейския съюз на 
глухите младежи. Предвидено е събитието да се прове-
де в Португалия. 

И накрая - за най-важното събитие през тази година - 
отбелязването на 15-годишнината на МОСГБ.

Изключително отговорна е подготовката. Очакват се 
много гости от България и от организации от Европа и 
света.

Младежкото съвещание на ръководството на МОСГБ 
приключи с надежда за по-добри дни. Но и с увереност, 
че младежката организация вече има потенциал да 
бъде просперираща. 

Уважението към младите е наистина пораснало. За-
това и целите са по-сериозни и всеобхватни.

Росица Караджова, председател на МОСГБ

Сред многото нови изяви на 
новото ръководство на районна-
та организация в София, преди 
дни се добави и още една.

При това изключително по-
лезна за комфорта на посетите-
лите на клуба и кафенето на пър-
вия етаж на СГБ. 

По инициатива на членове-
те на районния съвет на РО на 
глухите в София – Боряна Сапа-
ревска, Емил Величков, Людмил 
Гетов и Валери Лозанов, беше за-
купена миялна машина и висок 
стол за оборудване на барчето, 
както и 5 нови закачалки за полз-
ване от клиентите.

Ентусиастите, към които се 
присъедини и Николай Бозев, 
председател на СФГБ, лично из-
браха и закупиха техниката, а с 
помощта  на Николай Бозев и 
Боряна Сапаревска я транспор-
тираха до СГБ. После извършиха 
всички монтажни работи, заедно 
с най-малкия помощник – сина 
на Боби Сапаревска.

Когато всичко беше гото-
во, съдомиялната, монтирана 
под барплота в кафенето, беше 
тествана от Станимир Кърпачев. 
И се видя – всичко стана отлично. 

Разбира се, това е за общото 
благо на всички, които се срещат 
тук – за детските празници, за 
младежките прояви, за районни-
те и съюзните събития, и за обик-
новените срещи на кафе, които 
ще имат по-голям уют и блясък 
на чашите.

Емил Величков

В нашата община празникът 
на родилната помощ или Бабин-
ден се чества на 21 януари по 
стара традиция и ние от ТО–Раки-
тово съвместно с хората с нерав-
ностойно положение от ЦРСИХУ 
го отбелязахме на тази дата. От  
нашите членове празнувахме на 
два пъти - във вторник и четвър-
тък, като се съчета с поливането 
на възрастните жени с вода и 
босилек за здраве и берекет, ра-
дост и мирен живот. 

След това се почерпихме с 
вкусна питка, сирене, маслинки 
и халва, както е по традиция. 
Беше весело, пяхме песни и се 
хванахме на хорото. На нас, хо-
рата с увреждания, всеки праз-
ник ни носи много радост и се 
чувстваме живи. Нека да не се 
забравят традициите, които ни 
носят много щастие в тези труд-
ни времена!

Велка Стоева, орг. 
секретар на ТО-Ракитово

Младите в СГБ с по-високи цели за успех

В СГРАДАТА НА СГБ

Уют и блясък в нашия клуб на първия етаж
В ТО-РАКИТОВО

 ПРАЗНУВАХМЕ ТРАДИЦИЯТА 
НА БАБИНДЕН
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В РО-Стара Загора

Трифон Зарезан
По традиция и тази година на 

1-и февруари (по новоюлианския 
календар) районната организация 
на глухите в Стара Загора отбеляза 
Трифоновден.

 Трифон Зарезан (или Ден на 
лозаря) е български народен праз-
ник в чест на свети Трифон. Чества 
се от лозарите, градинарите и 
кръчмарите.

Преди празничната трапеза 
съюзните членове накратко бяха запознати с ритуала на 
празника. Окичени на главите с венец от лозови пръчки, 
започнаха веселбата. Колкото до празничната трапеза, 
всички се бяха приготвили подобаващо като за празник. 
Не липсваха нито питките, нито мръвките, ядките, а още 
по-малко – виното. То бе задължително. Казват, че какво-
то вино има на трапезата на Трифон Зарезан, такова вино 
ще дадат лозите през годината.

До късно вечерта с много веселие и приятно настрое-
ние продължи празникът, като на раздяла си пожелахме 
здраве, берекет, успех, удовлетворение и много, много 
щастливи човешки мигове.

Нека не забравяме хубавите български празници и 
веселите спомени!  Наздраве!

Мария Каварджикова, координатор на РО на глухите в Стара Загора

ТРИФОН ЗАРЕЗАН – ЕДИН ОТ НАЙ-СТАРОДАВНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ

В православния календар свети Трифон се чества на 1 февруари. 
Той е сред най-устойчивите обичаи в българския народен календар, свързан с първия 

стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата – пролетното ѝ зарязване. 
Празникът е познат още и като Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой, Трифун пия-
ница. Включен е в цикъл от 3 последователни дни, наречени Трифунци – 1, 2 и 3 февруари.

В народната традиция те се почитат в чест на вълците. Тогава жените не режат с но-
жици, за да не се разтваря устата на вълка, не плетат, не предат и не шият. Приготвят об-
реден хляб и след като раздадат от него на съседите, слагат залъци от хляба в кърмата 
на животните – за предпазване и на добитъка, и на хората от вълците. Обредната храна 
за лозето също се приготвя от жените – питка, украсена с фигури от тесто във формата 
на лозов лист или грозд, варена, пълнена с ориз кокошка, сирене, сланина; туршия, 
луканка, „бабяк“ (напълнен стомах с месо) и др.

 Освен това се занася и бъклица с червено вино или ракия, украсена с чимшир, здра-
вец, бръшлян, вързана с червен конец. Косерът, с който ще се зарязва, предварително 
се почиства и се наточва добре.  В нова вълнена торба се слагат питата, кокошката и 
и бъклица с вино. С тези торби на рамо мъжете отиват на лозето. Рязането на лозята 
е изключително мъжка дейност, жени не се допускат. С това се обяснява и забраната 
за жените през този ден да не пристъпват територията на лозята „защото не е женска 
работа и за да ражда лозетоˮ (с. Рила, Дупнишко). 

Практиките с лозовите пръчки са едни от най-съществените, наред със зарязването, по-
ливането с вино и благословиите. Оставят се обикновено на лозето, за да не се „дигне бере-
кетътˮ от него. Една от пръчките винаги се свива на венец, който се поставя на калпака, око-
ло кръста или през рамо. От лозовите пръчки се приготвя и „коронатаˮ на лозарския цар. 

След зарязването мъжете се събират на обща трапеза. Голяма китка от босилек, в 
която са втъкнати три лозови пръчки, се слага в менче с вода средата на трапезата. 
Най-старият и уважаван лозар взима китката и казва: „Който е честит, нека поеме китка-
та и бъде цар!ˮ Всеки има право да вземе китката, но обикновено младите отстъпват на 
някой възрастен и опитен лозар, особено на този, който вече е „царувалˮ и през него-
вото „царуванеˮ не е имало градушки или суша, а плодородие. Щом той поеме китката, 
останалите му честитят „царствотоˮ и угощението започва. 

И накрая – хорото. Което със своя смисъл на ритуално обиграване има ключов ха-
рактер при празника. Хоро се играе от мъжете на лозето и после на общата трапеза на 
лозята; хора и ръченици се играят по пътя от лозята до селото. 

Днес традиционното честване на Трифон Зарезан е доста осъвременено, но пак се 
спазват някои от основните, характерни детайли от празника.

В МАЛО СЕЛО, КОЕТО Е НА НЯКОЛКО КИЛОМЕТРА ОТ ДУПНИЦА,

тази година, по идея на чита-
лищното настоятелство от читали-
ще „Пробудаˮ обявиха конкурс за 
най-добро бяло и червено вино. 
Журито, естествено, беше от извест-
ни майстори на домашното вино. А 
от читалището освен грамоти, бяха 
подготвили и подобаващи подаръ-
ци, като керамични бъклици и др. 

От своя страна, домакините от 
Мало село се отсрамиха с месни 
домашни специалитети. Имаше вкусни мръвки, изпечени с домашни подправки на бар-
бекю; а жените донесоха баници и погачи; така, че трапезата стана от богата – пребогата, 
гарнирана допълнително с отбрани домашно приготвени вина и ракийка.

След дегустацията на вината от журито и присъждането на първите места Елза Ве-
личкова, кмет на Бобов дол, специално поканена за събитието, връчи грамотите и по-
даръците на победителите. Избраха и цар на лозята – спечелилият първото място в 
конкурса за бяло вино. И след като всички хапнаха и пийнаха, започна и веселието – с 
народни песни и хора, предавани и съхранявани от поколения назад...

Петра Ганчева
Снимки Мюмюн Алиев, фотограф

ЮБИЛЕЙ

Даниела Минева на 60

Една от най-активните дея-
телки в районната организация 
на глухите в София - Даниела 
Минева, навърши 60. Една кра-
сива възраст, изпълнена с дос-
тойнство, мъдрост и много, мно-
го радост от живота. 

В софийската организация 
на глухите Даниела работи вече 
10 години като сътрудник „Со-
циална дейност и туризъм”. А 
колегите й я ценят като всеот-
дайна, добра и със светла душа, 
готова винаги да откликне за 
всяка нужда и дейност. Истина е 
обаче, че Даниела Минева е по-
зната и в цялата страна.  Най-ве-
че с добрите си възможности 
да организира хората, като ги предизвиква да участват в какви ли не пътешествия. Не 
само в Европа, но и в други континенти на планетата нашите глухи членове участват в 
екскурзии на екзотични места, или пък посещават забележителности на културата и 
изкуството.

Даниела Минева е щастлива майка на дъщеря и син, и още по-щастлива баба на 
малък внук. 

Поздравите за нейния юбилей са много – за щастие, за радост, за успехи. И най-ва-
жните – за здраве, доброта и всеотдайност!

Честит юбилей, Даниела!
ЦУ на СГБ

 РО - Стара Загора

ЮБИЛЕЙ
МАРА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА навърши 80 

ГОДИНИ и ги отбеляза с радостта на своите  прияте-
ли и съмишленици, с които е вървяла  през годините. 

В дългогодишната й история се помни, че тя е 
възпитаник на училището в град Айтос, випуск 1963 
година. Дълги години  е работила като шивачка в 
„Тих труд” - Стара Загора. Изключително активно е 
работила и сред членовете на Районната организа-
ция, където я помнят с признателност и почит.

След като се пенсионира през 1997 година тя се 
отдава на заслужена почивка в с. Коларово, където 
се занимава с домашното стопанство. Нейно хоби е 
да отглежда красиви цветя.

От сърце и пожелаваме  здраве, дълголетие и 
красиви дни!

Мария Каварджикова, 
координатор на РО - Стара Загора

В ТО - Ракитово

ПОЗДРАВИ ЗА НАШИТЕ РОЖДЕНИЦИ

На 25 Януари ние от ТО на глухите 
в Ракитово  отбелязахме в нашия клуб 
рождените дни на нашите членове,   
родени през Декември и Януари.   Бя-
хме повече от половината членове от 
ТО – Ракитово, а рождениците бяха 
пет – четири жени и един мъж. 

Председателят ни Цанко Медов 
ги поздрави и им поднесе скромни 
подаръчета – по две книги и здравец.

Почерпихме се с вкусна питка, си-
рене, сладки, кафе, чай и безалкохол-
но. А заедно с това ги запознах с про-
мените  и новостите от РО на глухите 
в Пловдив  и в София. 

Беше впечатляваща среща и всич-
ки останахме много доволни.

Величка Стоева, 
орг. секретар на ТО - Ракитово



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА6 16 февруари 2023ПРОЕКТИ

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) 
обявява конкурс за финансиране на проекти 

за рехабилитация и интеграция на хората с 
увреждания

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора 
с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за из-
вършване на общественополезна дейност, както и национално представени организа-
ции на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация 
и интеграция на хората с увреждания (методика), публикувана в сайта на Агенцията 
за хората с увреждания, рубрика „Проекти/програми”, „Рехабилитация и интеграция”.

В методиката се регламентира кандидатстването в конкурса с проектно предложе-
ние с предмет на дейност, отнасящ се до един от четири компоненти:

Компонент 1, включващ мероприятия, насочени към индивидуална и групова рабо-
та с целевата група – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, реха-
билитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство и постижения на родина-
та, посещения на културни мероприятия и други такива.

Компонент 2, включващ мероприятия с публична културна и/или спортна изява като 
фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания 
и автомобилни ралита и други подобни, в които преките бенефициенти са активни 
участници в съответното мероприятие.

Компонент 3, включващ разработка на различни материали, помагала, наръчници и 
други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, 
трудова и социална интеграция и реинтеграция;

Компонент 4, включващ дейности, насочени към промяна на обществените възпри-
ятия за хората с трайни увреждания като пълноценни граждани, които дават гласност и 
демонстрират тяхната активна обществена позиция, постиженията в трудовата им ре-
ализация, в т. ч. и чрез организираното им участие в панаири, търговски изложения, 
благотворителни и търговски базари, специализирани трудови борси и други социални 
и икономически форуми и събития.

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както 
следва:

•  по компонент 1 – до 15 000 лв.
•  по компонент 2 – до 18 000 лв.
•  по компонент 3 – до 3 500 лв.
•  по компонент 4 – до 7 000 лв.
Конкурсната документация е налице в интернет страницата на агенцията: http://

ahu.mlsp.government.bg/, рубрика „Проекти/програми”, „Рехабилитация и интеграция”.
Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 27.02.2023 г.
Изискуемите документи се представят подредени систематично и последовател-

но, независимо дали на хартиен или електронен носител. Конкурсното предложение, 
включващо документите по чл. 28, ал.1 от Методиката се подават с придружително пис-
мо по един от следните начини:

1. В АХУ, гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” №104-106. Документите се пред-
ставят на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, при-
дружен с електронен вариант на същите документи.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или 
чрез куриер, не по-късно от определения краен срок за подаване на проектите за кон-
курса, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, при-
дружен с електронен вариант на същите документи.

3. По електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения елек-
тронен адрес: ahu_npo@mlsp.government.bg

Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъ-
жен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в 
деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предло-
жения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в 
срок.

Линк към страницата: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6# 
Камелия Борисова – старши експерт дирекция „ПВХУˮ, 

телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73 

АХУ обявява конкурс за финансиране 
на проекти за започване и развитие на 

самостоятелна стопанска дейност на хората с 
увреждания

Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидат-
стват за финансиране са:

1. Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена 
намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

2. Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или 
недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

3. Физическото лице – собственик на едноличното предприятие, е задължено след 
извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов 
интерес.

Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение не може да 
превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две 
групи:

• първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не 
може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

• към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват 
след приключване на инвестиционните такива.

Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.
Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учре-

дяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкрива-
ните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, 
стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика 
на предприятието.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проек-
ти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с уврежда-
ния, публикувана в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програ-
ми, самостоятелен бизнес.

Максималният размер на субсидията е до 20 000 лева.
Електронен адрес:ahu_ssd@mlsp.government.bg
Допълнителна информация:
Конкурсната документация можете да намерите на интернет страницата на АХУ в 

рубриката „Проекти/Програми, самостоятелен бизнесˮ.
Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка, под-

редени систематично, по ред, описан в таблица за административно съответствие 
(Приложение 4) с придружително писмо в деловодството на АХУ, по един от следните 
начини:

• На място, в деловодството на АХУ, не по-късно от 17:30 часа на 06.03.2023 г., на 
адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител 
(подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на 
същите документи.

• Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или 
чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на 
електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с 
електронен вариант на същите документи.

• По електронен път, при условията и по реда на закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения елек-
тронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.03.2023 година.
Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъ-

жен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в 
деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предло-
жения.

Теодора Спасова – главен експерт - дирекция ПВХУ, 
телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

АХУ обявява конкурс за финансиране на 
проекти на тема: „Изграждане на достъпна 

архитектурна среда на културни, исторически, 
спортни обекти за хора с увреждания

Тази програма цели постигане на ефективно пълноправно включване на хората с 
увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане 
на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, сто-
пански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодател-
ство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектните дейностите са обособени в три компонента:
КОМПОНЕНТ 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група 

чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на 
ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външ-
ни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания.

КОМПОНЕНТ 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно 
посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни 
работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на: адап-
тирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група.

КОМПОНЕНТ 3 - за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдига-
телни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата 
група

Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти 
както следва:

• Компонент 1 – до 12 000 лв.;
• Компонент 2 – до 15 000 лв.;
• Компонент 3 – до 50 000 лв.
По-подробна информация може да намерите в методиката за финансиране на про-

екти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на кул-
турни, исторически, спортни обекти, на основание чл.10, ал.3, т.8 от Закона за хората 
с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубриката „Проекти/програми, Достъпна 
средаˮ.

Конкурсната документация е публикувана на интернет страницата на агенцията в 
същата рубрика.

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка, под-
редени систематично, по ред, описан в таблица за оценка на административното съот-
ветствие (приложение 3) и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от 
следните начини:

1. На място, в деловодството на АХУ, не по-късно от 17.30 ч. на 21.03.2023 г. на ад-
рес – София, ул. „Софроний Врачанскиˮ, 104-106; на електронен носител (подписани и 
сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите доку-
менти.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и с пощенско клеймо 
или куриер не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г. на посочения в 4.1 адрес, на елек-
тронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с елек-
тронен вариант на същите документи.

3. По електронен път не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г., при условията и по 
реда на закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или по-
дписани и сканирани на посочения електронен адрес: ahu_dostap@mlsp.government.bg

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъ-
жен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в дело-
водната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. 
Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Лице за контакт – Т. Николова; телефони за справка: 
02/ 931 80 95, 832 90 73.
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Наскоро филмовата крити-
ка забеляза и оцени като 
превъзходен филма „Чаша 

кафе и нови обувки”. Филмът 
не би бил толкова вълнуващ и 
приобщаващ, ако героите му не 
бяха глухи.

Фабулата е в общи линии 
също интригуваща: Агим и Гезим 
(в изпълнение на Рафаел Морис 
и Едгар Морис) са еднояйчни 
братя близнаци на тридесет и 
нещо, които са глухи от раждане-
то. Те работят и живеят заедно, 
споделяйки светъл, просторен 
апартамент в албанската столи-
ца Тирана. Но като монозиготни 
близнаци, те споделят повече от 
пространство в живота на другия. 
Имат, разбира се, и идентичен ге-
нетичен състав. А в тяхното ДНК 
се крие бомба със закъснител – 
рядко и нелечимо наследствено 
заболяване, което означава, че и 
двамата братя ще загубят напъл-
но и завинаги зрението и слуха.

Това е вторият игрален  филм 
на режисьора Gentian Koci - пред-
ставящ ужасно тъжна екзистен-
циална драма, движена от фено-
меналните изпълнения на братя-
та португалски актьори Рафаел и 
Едгар Морайс.

Кочи пробива като режисьор 
на документален филм със сним-
ки  на  „Not A Carwash” (2012). 
Дебютът му в пълнометражното 
кино е с  „Daybreak”, който след 
премиерата в Сараево през 2017 
г. грабна   множество награди от 

фестивали на здравна тема. 
С този филм Албания беше 

представена за международната 
категория на наградите на ака-
демията. Тома постижение беше 
споделено   от „A Cup Of Coffee 
And New Shoes On”. „Колкото и 
да е емоционално натъртваща 
(има трогателност, добавена 
от факта, че истинска история 
вдъхновява филма), картината 
на филма е може би по-достъп-
на перспектива от „Зора”, която 
е изтощителна социалнореалис-
тична драма за отчаяна самотна 
майка.” След премиерата си в 
основната надпревара в Талин, 
филмът се радва на по-нататъ-
шен фестивален интерес и може 
да постигне  успех в театрите 
или чрез курирана платформа за 
стрийминг. 

Прекрасна поредица без 
думи във филма пресъздава 
топлата прегръдка на домашния 
живот на братята. Приятелка-
та на Гезим Ана (Дрита Кабаши) 
танцува в кухнята и пуска малко 
музика; братята седят един сре-
щу друг на масата за закуска, 
позите и най-малката усмивка се 
отразяват върху кафето, докато 

гледат през прозореца, пиейки 
от вишневия цвят на дървото 
отвън. Единственият намек, че 
нещо е необичайно, е, че чашата 
на Агим пада от масата и се раз-
бива, а нито един мъж не реаги-
ра на шума.

Слуховият компонент е ин-
телигентно използван в целия 
филм. Кочи устоява на изкуше-
нието да използва ефектни хитри 
техники. Вместо това фино изо-
стря и втвърдява околния звук. 
Тракането на съдове, например, 
когато Агим мие, е по-рязко – 
Агим не обръща внимание на 

звуци, които чуващият човек 
би сметнал за дразнещи. И му-
зиката в картината постепенно 
изчезва, докато хоризонтите на 
мъжете се свиват. Някога тан-
цуваха на музика, която не мо-
жеха да чуят, поемайки ритъма 
си от гледане на движенията на 
Ана. Сега дегенерацията на зре-
нието им заплашва да ги ограби 
от способността да изпълняват 
дори най-елементарните задачи 
– посещенията в банята са мин-
но поле, например. И  в крайна 
сметка спъват почти цялата кому-
никация помежду им и с остана-

лия свят.
Това, което е най-впечатлява-

що във филма, и по-специално в 
изпълненията на Рафаел и Едгар 
Мораис, е дълбочината и детайл-
ността на характеристиките. Два-
мата мъже изглеждат почти ед-
накви, но са различни като лич-
ности. Гезим е по-сладък, по-тъп 
и като цяло по-щастлив. Агим, 
дори преди диагнозата загуба на 
зрението, е по-тъмен, защитен 
и по-обременен от безформе-
ни, сенчести страхове. Разбира 
се, тези страхове се сливат, ко-
гато състоянието му се влошава. 
Но докато загубата на зрение го 
ужасява, идеята да изгуби брат 
си го плаши още повече.

Героите са заснети предимно 
на нивото на очите, от фронтал-
на перспектива, като се фокусира 
върху лицата и ръцете им, реше-
ние, взето от Кочи, за да отрази 
отблизо преживяването на общу-
ването с глухите.

А преди това тримата главни 
герои и продуцентът Блерина 
Ханколари прекарват шест месе-
ца в изучаване на албански жес-
тов език в албанската национал-
на асоциация на глухите (ANAD) в 
подготовка за филма.

Продуциран е от Artalb Film 
Productions (Албания), в копро-
дукция с Maria & Mayer (Португа-
лия), Graal Films (Гърция) и Added 
Value Films (Косово).

Приятен филм за гледане!
Росица Караджова, по 

материали от интернет

За глухите хора е много трудно не само 
да преуспеят в живота, но и да намерят 
своето място в страна, където ги поставят 
наравно с животните и неодушевените 
предмети.

Глухият Джохари Омари работи в обик-
новена монтьорска работилница за по-
правка на леки коли и е готов да докаже 
на жителите на Танзания и на целия свят, 
че ако човек е глух, това не означава, че 
той не е в състояние да прави каквото и да 
е; и че всеки заслужава шанс в живота; че 
глухите хора са способни на всичко това, 
което правят и чуващите хора.

За съжаление, даже в столицата на 
Танзания – Додома това явление (глух да 
започне нормална работа) е необичайно. 
Началото на видеоклипа „Tanzania‘s First 
Deaf Mechanicˮ, който разказва за Джо-
хари и професията, която обича и която 
работи, започва така: „Да бъдеш глух в 
Танзания е равносилно на смърт. Там се 
отнасят към глухите изключително зле, те 
живеят изолирани и са смятани за товар и 
позор за семейството и обществото. Глухо-
тата там се възприема като проклятие от 
боговете...”

Организацията, благодарение на която 
Джохари Омари е успял да се изучи и да 
придобие специалността си, се казва ЕОТАС 
(EOTAS). Това е холандска неправителстве-
на организация, която съвместно с парт-
ньорска организация в Танзания, подкрепя 
образованието на глухите хора в страната. 
Холандската организация се състои от екс-
перти в сферата на специализираното об-

разование за хора с увреден слух.
Все още, за съжаление, глухите деца 

в Танзания нямат възможност да получат 
каквото и да е образование. Целта на ЕО-
ТАС е да създава и поддържа пълна обра-
зователна програма за глухи, започвайки 
с предучилищното обучение и завърш-
вайки с придобиване на професионална 
квалификация в благоприятна и позитив-
на атмосфера. Освен това организацията 
подпомага и подкрепя родителите на глу-
хи деца, като обезпечава тези от децата с 
остатъчен слух с подходящи за тях слухови 
апарати. А ако детето е с пълна загуба на 

слуха, то цялото общуване с него се осъ-
ществява с помощта на танзанийския жес-
тов език.

Видеото, публикувано в ютуб, е засне-
то в Додома, столицата на Танзания. Фил-
мът е на танзанийски жестов език, а Хава 
Рамадани, която е с увреден слух, интер-
вюира Джохари. Тя му задава различни 
въпроси за него самия, за работата му, за 
семейството и от отговорите му разбира-
ме, че 33-годишният Джохари работи като 

автомонтьор от пет години; че освен мон-
тьор, Джохари е заварчик и ключар, уме-
ло се справя и с дърводелството. Когато 
Хава го пита къде е научил всичко това, 
Джохари отговаря, че три години е учил в 
професионално-техническото училище на 
холандската фондация, която е финанси-
рала обучението му. След завършването е 
започнал работа. Съпругата му е чуваща и 
имат едно дете.

Превод Петра Ганчева

„Чаша кафе и нови обувки”
* Филмова драма, производство 2022 г.

 * Режисьор: Gentian Koci, Албания

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Първият глух монтьор на коли в Танзания
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Отговор от бр.  2, 2023 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. Спиртно питие. 3. Куплунг. 6. Плодова течност. 7. Роман на Стивън 
Кинг. 9. Популярен музикален жанр. 11. Популярен български комедиен актьор и 
певец. 12. Тестен лист за баница. 14. Частица за съдружие. 15. Съд за пране или за 
храна на животни. 17. Река в Казахстан. 18. Жребец. 19. Козметика. 22. Операционна 
система. 24. Парична единица в Грузия. 25. Песен на Лили Иванова. 26. Персонаж от 
„Извънземнотоˮ. 27. Група птици, които се придвижват заедно, орляк (мн. ч.). 
Отвесно: 1. Вид бърз танц. 2. Съгиасие. 4. Мярка за земна площ. 5. Вид прическа. 
6. Материал за прозорец. 7. Вещество за торене на земята. 8. Вид хапещи мушици. 
12. Морски неподвижни животни, живеещи на големи колонии по скалите, понякога 
образуващи острови. 13. Държава в Европа. 15. Най-високият връх на Берковска 
планина, дял от западна Стара планина.16. Изобретателят на четиритактовия двигател. 
20. Граматическо понятие. 21. Руска фигуристка, световна шампионка. 23. Музикална 
нота. 25. Стари български телефонни апарати.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР
КАК ДА СЕ СПАСИМ?

1. Земетресенията, макар 
и рядко, имат непосредствени 
предвестници минута или две 
преди труса: крайно неспокой-
ствие в домашни животни, из-
давани звуци от тях, особено 
масов безпричинен пронизи-
телен лай – виене на кучета в 
района; вибриране или дрън-
чене на стъклата на прозор-
ците; скърцания в къщата или 
апартамента едновременно на 
различни места; плашещ звук 
като бучене или вой на вятър; 
внезапно настъпване на мърт-
вешки покой в природата – из-
чезват каквито и да е звуци и 
дори листата сякаш замръзват. 
В градовете обаче не е така. 
Има ли ги три от тези признаци, 
задължително бягайте! 

2. Ако не можете да излезете 
за тридесетина секунди от дома 
си, не се и опитвайте. Освен 
това помнете, че при земетре-
сения придвижването е около 
два пъти по-бавно от нормал-
ното. Следователно, от третия 
етаж вкл. и нагоре, няма смисъл 
да се бяга. 

3. Но след първи силен трус, 
ако има пауза, веднага напусне-
те сградата. Последващи трусове 
могат да бъдат също толкова сил-
ни и ако сградата е пострадала 
при първия, да я съборят.  

4. Ако сте на етаж, близко до 
покрива, бягайте към него. Кол-
кото по-малко етажи нагоре, тол-
кова по-малко отломки, толкова 
повече шансове да не бъдете 
смазани, толкова по-близо ще сте 
до повърхността на развалините. 
И ще сте по-лесни за спасяване.

5. За нищо на света не заста-
вайте под касите на вратите! 

Този популярен съвет и ука-
зание на гражданската отбрана е 
идиотизъм, дошъл от времената 
на къщурките от глина и кирпич. 
Касата на която и да е врата е 
най-опасното място. Тя е укре-
пена с нареченият „щурцˮ – при 
тухлени сгради с едва 10 см., а 
при монолитното – с малко пове-

Една трагедия постигна Турция и Сирия. 
Едно земетресение, чиито десетки хиляди 
жертви са все още непреброени. А  засегнати-
те са милиони. 

Страшно е да се мисли даже, след като и 
света видя ужасяващите  кадри. Спасение 
няма - казват някои. Късмет и Господ само 
може да ни избави. 

И все пак, може би е добре точно сега да 
припомним някои правила за поведение при 
такова ужасно бедствие. Правила, които ни 
дават шанс за спасение. 

СЪВЕТИ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

че. Върху него при трус се стовар-
ва Х образен удар от съседните 
стени и колони и касата веднага 
се срутва. Според спасителите не 
само не са намирали никога оце-
лели на такива места, а всички 
изравяни от такива места трупо-
ве са били размазани. 

6. Желателно е да се застане 
там, където се срещат две бетон-
ни стени или до най-стабилната и 
голяма носеща колона. Дори при 
пълно срутване те могат да обра-
зуват кухина, която да ви запази 
живота. В повечето сгради това 
място е банята. 

7. Според спасителите най-си-
гурното място е в стая с балкон. 
Живи хора най-често се вадят от-
там – приклещени до стената на 
стаята към балкона. Те съветват 
така: ако има легло или някаква 
мебел, не се пъхайте под него, а 
легнете между него и външната 
стена. При срутване това място е 
в периферията му, което позво-
лява: разпръсване на отломките 
– по-малка вероятност да ви раз-
мажат или ранят; да бъдете лес-
но дочути при викане за помощ; 
да ви извадят сравнително бър-
зо, преди да ви задуши прахта в 
развалините или през зимата да 
ви убие студът. 

8. Най-важното е да има ку-
хина. Затова в други стаи се за-
врете под маса или легло. Те не 
могат да спрат смазването ви 
или раняването ви, ако върху тях 
падне плоча, бетонна колона или 
тежка тухлена стена, но могат да 
ви осигурят съответната кухина, 
ако са засипани от по-дребни 
отломъци. Кухината е важна, за 
да не се задушите от прахта и да 
имате макар и малко свобода 
над движенията, особено при 
студено време.

9. Още един мит за опасното, 
което всъщност е сред най-безо-
пасните места за заставане. При 
високите сгради централното 
асансьорно тяло и стълбищата 
около него са най-здравата им 
конструкция. (не се отнася за 
панелното строителство). Обик-
новено те не се срутват напълно, 
а ако се срутят, остават кухини, в 
които оцеляват хора. Например 
единствените десетина оцелели 
от хората вътре в сградите при 
атентатите срещу Световния тър-
говски център в Ню-Йорк са били 
на стълбищата около централно-
то тяло на един от двата небос-
търгача. 

10. Ако сте затрупани и не 
виждате светлина, не правете 

опит да си проправите път. Обик-
новено отломъците се размест-
ват по неподозиран начин и ви 
смазват, съветват спасителите. 

11. Първата ви работа и 
животоспасяваща, ако сте за-
трупан, е да сложите плат пред 
устата и носа и да дишате през 
него. В развалините значима 
част от хората умират не защо-
то са премазани или ранени, а 
защото са задушени от вдигна-
лата се прах. Ако до вас е влаж-
но – намокрете плата, ако не е 
– уринирайте върху него. Този 
плат трябва да се държи посто-
янно – не само много часове 
наред, а дори и до две деноно-
щия, освен когато се провиква-
те от време на време за помощ. 
В развалините прахта се сляга 
много бавно, а и вторичните 
трусове също вдигат прах. 

12. В първите минути, ако не 
виждате светлина, въобще не 
викайте за помощ. Причината 
е, че прахта не се сляга веднага, 
особено в купчината развалини 
и ще навлезе в белите ви дро-
бове с тежки и често пъти смър-
тоносни последици. А и никой в 
неотминалата още паника няма 
да ви чуе. 

13. Ако евентуално сте с мо-
бифон под развалините, не звъ-
нете в първия час и половина. 
Най-често връзките са прекъс-
нати и няма смисъл да изтоща-
вате батерията – ще ви е необ-
ходима за по-нататък. А когато 
връзката заработи, в началото 
ще е претоварена, защото всич-
ки ще искат да чуят роднини и 
приятели. 

14. Докато не дойдат спе-
циалисти, не се опитвайте да 
спасявате или изваждате при-
тиснат от голяма част от колона 
или от тежка част от бетонна 
плоча човек. Най-вероятно е да 
го доубиете. Спасяват се тези, 
които са погребани до повърх-
ността на развалините, в дреб-
ни отломки или под малки бе-
тонни късове, които могат отно-
сително лесно да се отместят от 
един-двама до трима-четирима 
души най-много.

15. Не губете надежда! Живи 
хора са изваждани от развалини-
те дори след 8-9 денонощия. 

И последно: дано тези съвети 
да не дотрябват на никого и Гос-
под да ни пази!

Григор Лилов, журналист


