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ТИШИНАТИШИНАТИШИНА

ПЕТИ ЗИМЕН ЛАГЕР НА МОСГБ

Пролетните месеци и на тази година  отново ще бъ-
дат изпълнени с вълнения около отчетите за извърше-
ната работа в нашите териториални и районни органи-
зации. Важни са тези отчети, защото ще покажат нещо 
изключително съществено. А именно – дали е правилен 

изборът на новите ръководства по места и дали е верен 
избраният от тях път, по който да  вървят за изпълнение 
на големите задачи на времето, в което живеем. 

Първите събрания в ТО започват до дни, последните – 
в РО, ще са до месец май. И във всичките тези дни жи-

вотът ни ще „кипи” от инициативи и взети решения по 
цялата страна. А вестник „Тишина” ще ви информира за 
най-важните от тях. 

На стр. 3 публикуваме графика за провеждане на 
отчетните събрания на ТО и РО в страната

Започва отчетната кампания в 
Съюза на глухите в България за 2023 година

* От 2 до 5 март 2023 г.  в 
Самоков  се проведе Петият  
зимен лагер на младежката 
организация към Съюза на глу-
хите в България под надслов 
„Глухите могат...!” 

* Традиционният зимен ла-
гер се завърна след принудител-
ната пауза поради пандемията. 

* Неочаквано повече от 
100 участници от цяла Бълга-

рия дойдоха в Самоков, за да 
участват в това национално 
събитие.

Членовете на борда на МОС-
ГБ вече бяха информирани  че 
обявената рамкова програма е 
била одобрена след конструк-
тивна обратна връзка от участни-
ците, както и че е обещан по-до-
бър дизайн.

Членовете на борда пътуваха 
до хотел „Арена”, където щеше 
да се състои лагерът, на 1 март, 
по същото време, като Баба Мар-
та. И   разпределиха организа-
ционните си задачи – за цялост-
ната програма, за настаняването 
по стаите, за кетъринга и др.,така 
че лагерът да протече напълно 
гладко още от  първия ден.

Продължава на стр. 4-5

* От 6 до 17 март тази го-
дина в галерия „Алма Матерˮ 
в северното крило на СУ „Св. 
Климент Охридскиˮ бе пред-

ставена изложбата „Българ-
ският жестов език - пълноцен-
но общуване за всичкиˮ. 

* Изложбата бе експонира-
на за първи път в градската 
градина пред Народния теа-
тър „Иван Вазовˮ и беше орга-
низирана от Столична община, 
с подкрепата на организаци-
ите на и за глухата общност, 
по случай международната 
седмица на глухите хора от 19 

до 25 септември 2022 г.
* Поредната инициатива 

на Анна Стойкова, подкрепена 
от г-жа Фандъкова, сега цели 
да бъде поставена важната 
социална тема, свързана с 
приобщаването на глухите и 
сляпо-глухите граждани в жи-
вота на столичния град и пред 
студентите от столичните 
университети.

Продължава на стр. 3

Националното сдружение на 
общините в Република България 
(НСОРБ) ще партнира със сдру-
женията на глухите и сляпо-глу-
хите и с Националната асоциация 
на преводачите на жестов език в 
България (НАПЖЕБ) в намиране-
то на разумни решения за пре-
доставянето на специализирани 
преводачески услуги за хората с 
увреждания при използването на 
административни услуги. Това бе 
договорено на среща в офиса на 
сдружението.

На срещата Николай Нинов – 
председател на Съюза на глухите 
в България и Илияна Стоилкова, 
представител на асоциацията 
на гражданите с увреден слух в 
България, споделиха за прео-

долените трудности в процеса 
на нормативно утвърждаване 
на българския жестов език като 
задължителен за институциите 
у нас с приемането на Закона за 
българския жестов език (ЗБЖЕ). 
Те изразиха специални адмира-
ции към Столична община, като 
първата в България, въвела ор-
ганизация за предоставяне на 
жестов превод при ползване на 
административни услуги. Бла-
годарение на изградения кон-
тактен център, от услугите на 
специализираните преводачи 
на София ще могат да се въз-
ползват и други общини, които 
изразят желание и сключат спо-
разумение.

Продължава на стр. 3

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
вече има вписване в Търговския регистър

 на всички заявени промени – 
нов устав, председател и нов Управителен съвет. 

Да ни е честито!

Линк към новия устав на 
Съюза на глухите в България (СГБ)

в официалната интернет страница на СГБ:
http://bg.sgbbg.com/index.php/documents/ustav

Забележителен  интерес за зимния лагер на 
МОСГБ в Самоков – „Глухите  могат...!” 2023 г.

Изложба с фотоси за глухите хора,  
приобщени в големия град

Организациите на и за глухите хора 
в България са готови да съдействат на 

общините при въвеждането на жестов превод

EДНА ХУБАВА НОВИНА
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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 своето създаване. Един наистина достоен живот – още повече, че 
организацията ни успя да преодолее успешно бурите на времето, трудностите, 

изпитанията. Но и да се радва на постигнатите  успехи, на вярата в единството и спло-
теността на членовете си. И, за пореден път съюзното ръководство и съюзните члено-
ве доказаха, 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 приноса 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!

 Продължаваме поредицата с представянето на най-дейните и активни млади 
(и не толкова млади – вече почти на средна възраст) хора с увреден слух, доказали 
се успешно като такива,  сред които бяха Катрин Хаджицинова, управител на „Тих 
труд”-София; Диян Стойчев Демиров, председател на РО на глухите във Варна и 
член на Управителния съвет на СГБ; Тилка Кайрякова, председател на ЦКК на СГБ, 
член на УС на НАПЖЕБ, преподавател на БЖЕ; Владимир Владимиров, член на УС 
на СГБ, бивш дългогодишен председател на РО на глухите в Русе и Радка Йордано-
ва. В този брой разказвам за две успешни жени, които са посветили голяма част от 
живота и времето си на своите организации - Антония Хубенова и Нели Саркизова.

С Антония Хубенова се запознах на едно от гостуванията ми, в качеството ми на 
репортер, в клуба на районната организация на глухите в Стара Загора преди повече 
от 20 години. Впоследствие се срещах още много пъти с нея на семинари с ръковод-
ствата на РО и на младежката организация; а също и на фестивалите и съборите, про-
веждани от СГБ.

 Съвсем накратко представям няколко съществени биографични факти за Антония: 
родена е на 27.09.1981 г. в Стара Загора. Завършва средното си образование през 
1999 г., през 2004 г. завършва и висше образование в УННС - София със специалност 
„Икономика и организация на трудаˮ. През 2006 г. започва работа като счетоводител 
в частна фирма; а от 2012 г. досега работи в НОИ - Стара Загора.

Приета е за член на РО на глухите в Стара Загора през 1998 г. Избирана е за делегат 
на събранието на пълномощниците на СГБ и като такава през 2014 г.  беше предло-
жена и избрана за председател на Централната контролна комисия на СГБ. Била е 
заместник председател на РО на глухите в Стара Загора близо 4 години, а от 2018 до 
2022 г. – и неин председател. Била е заместник председател и председател на МОСГБ 
и като такава  успява да затвърди авторитета на младежката организация не само 
у нас, но и в Европейския съюз на глухите младежи (ЕСГМ) (припомням, че МОСГБ 

беше домакин на асамблеята на  ЕСГМ със семинар през 2014 г.). И досега е член на 
районния съвет на РО в Стара Загора и през годините уважението и обичта на глухите 
членове на РО нарастваха, защото и тя, и съпругът й се стремяха колкото може повече 
да разнообразят социалния, културния и спортния им живот. Незабравими е било 
екстремното им преживяване с рафтинг, организирано и осъществено от нея, а спорт-
ните занимания и състезания, които провеждаха, по разнообразие могат да съперни-
чат на големите спортни клубове по идеи... А срещите в клуба с приятели по най-раз-
лични поводи винаги бяха изпълнени с чудесно настроение, веселие и забава...

Дълги години Антония Хубенова сътрудничеше успешно на вестник „Тишинаˮ със 
свои статии и репортажи.

До ден днешен Антония Хубенова си остава еквивалент на успешен лидер в съюз-
ната организация; на уважавана, обичана и почитана жена, майка и съпруга. 

С Нели Саркизова, член на ръководството на РО на глухите в Пловдив, се по-
знаваме още от началото на 2000 г., (тогава нямах възможността да общувам с нея, 
едва през 2005 г., след гала концерта на самодейците ни в Бургас, проведен след 
фестивала на художествената самодейност, успях да разговарям с нея и да й изкажа 
възхищението си от чудесното й изпълнение както на фестивала, така и на концерта). 

Нели също е тежкочуваща, от дълги години е член на районната организация на 
глухите в Пловдив и е една от най-дейните и активно работещи за авторитета на ор-
ганизацията нейни активисти, една от дългогодишните членове на ръководството на 
РО. Изключително уважавана и ценена от глухите пловдивчани, Нели е известна и с 
пословичната си скромност – поне аз съм жив свидетел на това как никак не обича да 
се изтъква и да подчертава заслугите си за поредната успешно осъществена проява с 
нейно участие. Никога няма да забравя казаното от председателя на СГБ Николай Ни-
нов по повод провеждането на поредния събор със състезание по риболов (през 2018 г. 
на язовир „40-е извораˮ) – че по идея на Нели Саркизова на този събор се връчиха пре-
красно изработени награди за уловена най-голяма риба, най-малка риба и най-красива 
риба. Стилните плакети бяха дело на скулптора Георги Димов, който също е с увреден 
слух и член на РО-Пловдив. Гледах снимките тогава (нямах възможността и удоволстви-
ето да присъствам на живо) и не можех да им се наситя. Великолепната идея на Нели 
наистина вдигна духа на първенството и направи щастливи много хора...

В наши дни Нели Саркизова се изявява най-вече като организатор и преводач на 
различните инициативи, организирани от ръководството на РО по повод традицион-
ни празници, като например най-новите в последно време – Бабинден и деня на ви-
ното. Прави всичко с желание, радост и искрено се забавлява, а настроението й дава 
тон и на присъстваащите в залата на клуба... И до ден днешен продължава да се изя-
вява на сцената като певица с неповторимия си чар, предаваща на езика на жестовете 
едни от най-обичаните и популярни песни.

Разказвам за тези наши жени, без които организацията ни наистина не може, защо-
то вярвам, че ще имат своите верни последователи, които да продължат пътя им.

Нека е честит и на тях, и на всички майки и жени 8 март! Нека да са здрави, оби-
чани, щастливи и успешни!

Петра Ганчева
Снимки личен архив
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От стр. 1

Официалното откриване  на 
изложбата „Български жестов 
език - пълноценно общуване за 
всички!ˮ беше на  8 март 2023 
г. от 11.30 ч. в галерия „Алма 
Матерˮ на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридскиˮ. 
Позитивност и емоционалност – 
бяха изтъкнатите впечатления от 
всички присъстващи.

 Председателят на Съюза на 
глухите в България, Николай Ни-
нов присъства на това събитие 
заедно с Росица Караджова, за-
веждащ отдел „Културно-масо-
ва дейностˮ към СГБ и председа-
тел на МОСГБ. Заедно с множе-
ството други посетители, те раз-
гледаха своите пана и бяха горди 
с това засегнатите теми да бъдат 
разпространени като познания и 
за студентите. 

След две години работа по 
прилагането на Закона за българ-

ския жестов език в Столична об-
щина е удоволствие да сме заед-
но на събитие - чуващи и глухи! 
Авторите на фотосите представи-
ха своята работа пред студенти 
и преподаватели на Софийския 
университет, за да покажат, че 
темата за приобщаването на глу-
хите хора в нашия град е важна 
за цялото ни общество!

Изложбата се превърна в ка-
уза на Анна Стойкова, която из-
рази своята радост, че кметът на 
гр. София – Йорданка Фандъко-
ва, проф. Замфиров - декан на 
факултета за наука, образование 
и приложни изкуства и проф. 
Димитрова - ръководител на га-
лерия „Алма Матерˮ подкрепи-
ха инициативата да представят 
изложбата пред студентите. А на 
студентите тя пожела да бъдат от-
говорни към знанието и толерант-
ни и съпричастни към всички хора 
със специални потребности. Това 
е гаранция да бъдем социално от-
говорни и полезни за страната ни!

Благодарност имаше и за гру-
па „Жестимˮ с художествен ръко-
водител Мария Атанасова, както 
и за жестовите преводачи от На-
ционалната асоциация на прево-
дачите на жестов език в България! 

До нови срещи и да има още 
такива събития.

Росица Караджова

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАСКОВО
ТО - Кърджали: 19 март 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Момчилград: 21 март 2023 г. от 13.00 ч. в клуба на ТО
ТО- Харманли: 25 март 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО- Димитровград: 9 април 2023 г. от 10 ч. в клуба на ТО
ГО - Хасково: 23 април от 10 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО- Хасково:
7 май от 10 часа в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛОВДИВ
ТО - Панагюрище : 25 март 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Изток/Север:  28 март 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
ТО - Пазарджик:  1 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Център/Запад:  4 април 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
ТО - Асеновград:  8 април 2023 г. от 11.00 ч. в библиотеката
ТО - Окръжна:  11 април 2023 г. от 13.00 ч. в клуба на РО
ТО - Тракия: 18 април 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
ТО - Златоград: 21 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Смолян: 22 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Доспат: 23 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Ракитово: 24 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Карлово: 28 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Южен: 2 май 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО Пловдив
20 май 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В СТАРА ЗАГОРА
ТО - „Тих труд”: 4 април 2023 г. от 17.00 ч. в салона на „Тих труд”
ТО - „Градска”: 5 април 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
ТО - Казанлък: 6 април 2023 г. от 16.00 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Стара Загора
На 16 май 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В РУСЕ
ТО- Русе: 22 април 2023 г. от 9.30 ч. в клуба на РО

ТО - Силистра: 1 април 2023 г. от 9.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Разград: 29 април 2023 г. от 9..00 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Русе
13 май 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ДУПНИЦА
ТО - Кюстендил: 1 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Сандански: 7 април 2023 г. от 18.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Петрич: 8 април 2023 г. от 10.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Дупница-градска: 18 април 2023 г. от 16.30 ч. в клуба на РО
ТО - Благоевград: 21 април 2023 г. от 17.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Гоце Делчев: 29 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на 
инвалидите
Събрание на пълномощниците на РО - Дупница
13 май 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ШУМЕН
ТО - Търговище: 25 март 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Шумен (градска): 26 март 2026 г. от 11.00 ч. в клуба на РО
ТО - Нови пазар: 1 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Попово: 7 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Шумен
14 май 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛЕВЕН
ТО - Лом: 23 март 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Видин: 23 март 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Монтана: 23 март 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Ловеч, в т. ч. Троян : на 25. март 2023 г.  от 10.00 ч. в клуба 
на ТО
ТО - Свищов: 25 март 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Мездра: 8 април 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Плевен: 1 април 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО-Плевен
 13 май 2023 г. от 11.00 ч. в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В СОФИЯ
ТО - Перник: 1 април 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Пирдоп: 1 април 2023 г. от 15.00 ч. в клуба 
ТО - „Запад”: 31 март от 18.00 ч. в зала на 3 етаж в СГБ
ТО - „Изток”: 8 април от 10.00 ч. в зала на 3 етаж в СГБ
Събрание на пълномощниците на РО - София
 13 май от 10.00 ч. в зала на 3 етаж в СГБ

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ЯМБОЛ
ТО - Сливен: 6 април2023 г. от 18.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Ямбол: 21април 2023 г. от 17.00 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО - Ямбол
19 май 2023 г. от 17.30 ч. в клуба на РО 

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ ВЪВ ВАРНА
ТО - Добрич: 9 април 2023 г. от 10.00 ч. в културния дом в Добрич 
ТО - Варна: 20 април 2023 г. от 15.00 ч. в културния дом във Варна
Събрание на пълномощниците на РО - Варна
12 май 2023 г. от 15.00 ч. в културния дом във Варна 

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ТО - Габрово: 1 април 2023 г.  от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Павликени: 11 април 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Елена: 12 април 2023 г. от 9.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Велико Търново: 20 април 2023 г. от 16.30 часа в клуба на ТО
ТО - Горна Оряховица: 24 април 2023 г. от 16.00 часа в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО - Горна Оряховица
15 май 2023 г. от 13.30 ч. в клуба на РО

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БУРГАС
ТО - Поморие: 1 април 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Бургас: 8 април 2023 г. от 10.00 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО - Бургас
13 май 3023 г. от 10.00 ч. в клуба на РО

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

От стр. 1

Подробна информация за функционирането на услу-
гата и възможностите за ползване на ресурса и от други 
общини е представена в последното  в специалното из-
дание на предаването „Светът на жестоветеˮ. 

Буди тревога фактът, че разпределението на квалифи-
цираните преводачи е неравномерно на територията на 
страната, а в поддържания от Агенцията за хора с увреж-
дания (АХУ) регистър са вписани само 8 преводачи – от 
София, Пловдив, Перник и Сливен.

Както за нормалната работа на администраци-
ите при обслужване на хора със слухови проблеми, 
така и за самите граждани е от значение общините 
в цялата страна да имат достъп до компетентни 
специалисти, които могат да съдействат при кому-
никацията с глухи и сляпо-глухи.

„Националната асоциация на преводачите на жес-
тов език в България, както и регионалните структури на 
Съюза на глухите в България, са готови да съдействат за 
пълноценното въвеждане на изискванията на закона във 
всички местни администрацииˮ, подчерта Милена Гър-
кова-Калинова, председател на НАПЖЕБ. Тя подчерта, че 
тяхната професия спада към редките и в цялата страна 
има едва 65 квалифицирани специалисти. Именно тези 
ограничения, а и опитът на други европейски държави, 
провокира желанието за съвместна работа с НСОРБ за 
обсъждане и създаване на оптимални условия за работа 
в съответствие със ЗБЖЕ.

Освен създадената в Столична община видеоплат-
форма, даваща възможност в реално време за ползване 

на жестов превод, условие за пълноценно интегриране 
на хората със слухови увреждания, би било създаване-
то на единен национален телефон с възможност за дос-
тъп от всяка точка на страната до листа с квалифицира-
ни жестови преводачи. Това е отговорна и дългосрочна 
задача, подчерта изпълнителният директор на НСОРБ 
Силвия Георгиева, за която бихме могли да обединим 
усилия и влияние, подчерта тя.

Организациите на и за хора с увреждания поеха ан-
гажимент да предоставят чрез НСОРБ на общините пре-
поръки за предоставяне на услугите за хора със слухови 
увреждания, както и да информират за специфика на по-
ведение, манталитет и разбиране, които би следвало да 
бъдат вземани под внимание при работа с глухи и сля-
по-глухи граждани. Националните асоциации са готови и 
да организират работни срещи с общински администра-
ции, за да подпомогнат въвеждането на специализира-

ните услуги – процес, който е новост и за двете страни.
НСОРБ от своя страна ще насърчава и популяризира 

споделеното предоставяне на услугата, съвместно със 
Столична община, както и други решения, които местни-
те администрации прилагат в изпълнение на възложени-
те им от закона ангажименти.

„Нека заедно се опитаме да отворим повече врати за 
хората със затрудненияˮ, призова Силвия Георгиева. Тя 
изтъкна, че НСОРБ с готовност ще препоръча на общини-
те в рамките на информационни кампании или публич-
ни събития да привличат специалисти по жестов превод. 
Така ще се разшири достъпът на хора с увреждания до 
дейността на общините, както и ще послужи като обучи-
телна и възпитателна мярка за местните общности, които 
в значителна степен остават дистанцирани от пробле-
мите на различните, както сочат данните от национално-
то проучване за изследване на потребностите на хора с 
увреден слух и техните семейства.

До момента 27 общини са заявили готовност да 
използват контактния център на Столична община 
за споделено предоставяне на услугите за жестов 
превод, а други търсят съвместни решения с местни-
те общности на глухите. Съюзът на глухите в Бълга-
рия и останалите организации на хората със слухови 
увреждания са готови да разпространяват информа-
ция за местата, където се въвежда обслужване за 
глухи и сляпо-глухи граждани, както и да съдействат 
на местните администрации. 

Публикация и снимки 
от интернет страницата на НСОРБ

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ГЛУХИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
СА ГОТОВИ ДА СЪДЕЙСТВАТ НА ОБЩИНИТЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЖЕСТОВ ПРЕВОД

ИЗЛОЖБА С ФОТОСИ ЗА ГЛУХИТЕ ХОРА, ПРИОБЩЕНИ В ГОЛЕМИЯ ГРАД
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От стр. 1

На първия ден - 2 март  всич-
ки участници и членовете на бор-
да на МОСГБ заедно с председа-
телката Росица Караджова полу-
чиха приветствие от Владимир 
Георгиев, кмет на град Самоков 
по време на  специално органи-
зирана от общината среща в хо-
тел „Арена”.

След това бордът приветства 
участниците и разясни прави-
лата на хотела. На въпросите на 
участниците беше отговорено и 
разяснено подробно всичко за 
тяхното приятно пребиваване. 
Накрая всички участници бяха 
разпределени в определени гру-
пи, всяка от които  можеше да 
събира точки през цялото време-
траене на лагера, за да се бори 
да бъде най-добрата група от 
всички групи. Тази идея на чле-
новете на борда имаше за цел да 
насърчи работата в екип на учас-
тниците и да създаде солидар-
ност между всички чрез активна 
комуникация и сплотеност.

Още в същия първи ден за-
почнаха първите предизвикател-
ства с игри и някои предизвика-
телни викторини. Василен Гро-
зев даде задача на всяка група 
да заснеме видеоклип по опре-
делени правила. След това всяка 
група обсъди и допълни задачата 
с нови идеи  да заснеме видео-
то заедно. Защото по време на 
филмовата вечер в последния 
ден  видеата ще бъдат гледани 
от всички и ще добавят точки 
към общия сбор на всяка група 
за  състезанието. След вечеря 
имаше лекция за опасностите от 
дигиталния натив и мистерията, 
изнесена от двамата лектори Ро-
сица Караджова и Дани Канал.
Вечерта имаше и приятна сре-
ща с децата и младежите, които 
имаха много игрови програми, а 
възрастните се забавляваха и ку-
понясваха повече.

На следващия ден участни-
ците, които карат ски, заедно ре-
шиха финалът на ски състезания-
та да е в неделя (на другия ден), 
така че в съботната програма 
имаше няколко изненади. 

Тя започна с вълнуващата 
лекция на Росица Караджова за 
кибертормоза и новите термини, 
които родителите и младите хора 
трябва да знаят днес за социал-
ните медии и тяхното използва-
не. По инициатива на родителите 
бяха обсъдени и теми как роди-
телите да следят поведението на 
децата си в интернет. Това ясно 
показва, че родителите имат 
много за обсъждане и трябва да 
обменят идеи. Тук СГБ и МОСГБ 
биха могли да създадат нови об-
ласти в обозримо бъдеще.

Накрая имаше игри без гра-
ници, на които участниците 
много се забавляваха. Беше на-
правена и груповата снимка с 
всички участници, показана и 
тук. Следобед участниците имаха 
свободни часове, в които по из-
бор можеха да посетят прекрас-
ната сауна в хотела, да използват 
спортните съоръжения на хотела 
или да разгледат града и забеле-
жителностите му. 

След вечерята Росица Ка-
раджова изнесе едночасова 
лекция по иновативния проект 
„European Digital Sign Language 
Frameworkˮ, съфинансиран от 

Европейската комисия. Презен-
тацията е озаглавена „Трансфор-
мирайте БЖЕ с технологиите от 
утрешния денˮ. Тя говори под-
робно за проекта чрез продук-
цията и уебсайта. Тук бяха по-
казани и трите кратки видеа на 
български младежи. Методът на 
проекта беше обяснен в хода на 
проекта и съществуващата ко-
лекция от думи беше представе-
на на началната страница. След 
това участниците зададоха мно-

го интересни въпроси. Имаше и 
инициатива на участниците за 
събиране на градивна обратна 
връзка за проекта, която може 
да бъде разпределена в   различ-
ни аспекти. Една от основните 
критики е, че координаторът на 
глухите не ръководи проекта, въ-
преки че съдържание като БЖЕ 
е неразделна част от местните 
жестовите езици за глухите. Мно-
го технически жестове не се изо-
бразяват правилно при между-

народно движение, защото има 
някои алтернативни варианти 
на жестове. Някои грешки в бъл-
гарското издание не трябва да 
се включват, тъй като термините 
са преведени неправилно. Об-
ратната връзка беше предимно 
много положителна, така че вто-
ри проект би бил желателен, ако 
МОСГБ може да се включи като 
равноправен партньор в проек-
та, тъй като подобни задачи са 
много по-насочени към млади 

глухи хора или хора, които имат 
основни технически познания и 
са в контакт с технологиите  все-
ки ден.

В обобщение, проектът беше 
отлично начало за създаване на 
основа, която позволява обмен 
в последващи проекти с различ-
ни глухи млади хора, или хора от 
няколко страни като технически 
експерти, тъй като правилните 
технически знаци могат да бъдат 
получени само в този процес.

Забележителен  интерес за зимния лагер на МОСГБ в Самоков – „Глухите  могат...!” 2023 г.
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Забележителен  интерес за зимния лагер на МОСГБ в Самоков – „Глухите  могат...!” 2023 г.
Тук Красимирка Жечева

представи кратка лекция за стра-
хотното ново предложение от 
Frontrunners за целевата група 
35+. Тя мотивира участниците 
да се включат в програмата на 
по-късна дата. Освен това има-
ше размяна на мнения дали това 
може да се предложи на заинте-
ресованите от България под ней-
но ръководство.

Вечерта децата организира-
ха много игри самостоятелно, а 
възрастните обсъждаха в мал-
ки групи как могат да овладеят 
своето видео предизвикател-
ство и обмениха мнения по раз-
лични теми. Каква продуктивна 
вечер!

 Веднага след закуската в съ-
бота много деца тичаха и моле-
ха родителите си да карат ски в 
планината в района на Боровец.  
Повечето от участниците караха 
ски. Но малка група беше по-са-
мостоятелна в хотела, или в не-
посредствена близост, за да се 
отпусне от ежедневната работа. 
Правилно познахте, сауната отно-
во беше много добре посетена. 

Следобед, когато всички се 
върнаха, пред участниците има-
ше много нови предизвикател-
ства. Те трябваше да събират точ-
ки в груповата работа на някои 
интерактивни станции. Напри-
мер имаше много задачи от „Ми-
сията невъзможнаˮ, или други 
игри за умения и изграждане на 
екип. Това продължи до вечерта. 

След заслужената вечеря 
участниците се насладиха заед-
но на филмовата вечер. След 
като гледаха видеото на децата, 
повечето родители имаха сълзи 
в очите, или радостни чувства 
поради невероятните резулта-
ти, които видяха. Филмовите 
предизвикателствата на децата 
бяха показани във  видеоклипа, 
с толкова много креативност 
и усилия, че всички участни-
ци имаха страхотни резултати. 
След кратка пауза за решения 
на журито, съответните точки 

бяха присъдени на различни 
групи, като бяха събрани над 
300 точки. Победителите полу-
чиха за награда уникална те-
ниска, която накара околните 
да ревнуват. 

В края на програмата има-
ше благотворителна томбола, 
в която участниците можеха да 
спечелят три много специални 
качулки. Печалбите от томбола-
та ще бъдат използвани за други 
съответни разходи в рамките на 
МОСГБ, по-специално за пред-
лагане на равни възможности на 
деца и младежи в неравностой-
но положение. Когато победите-

лите бяха обявени, членовете на 
борда обявиха голяма изненада: 
участниците можеха да поръчат 
нови тениски и качулки, за да за-
пазят зимния лагер в най-добрия 
си спомен.

В обобщение, този зимен 
лагер беше по-добър от вся-
кога защото всички можеха да 
участват активно в начина, по 
който е проектирана програ-
мата, а здравословният баланс 
или комбинация от различни 
теми и методи беше спазен и 
приложен ефективно. Никой не 
се чувстваше изтощен, когато си 
тръгваха. 

Вече има много въпроси от-
носно това дали зимният ла-
гер ще се проведе отново през 
следващата година – бордът на 
МОСГБ ще трябва да реши дали 
зимният лагер ще се провеж-
да годишно, или на всеки две 
години и в какви формати ще 
продължи. Така, че остава въл-
нуващо. 

Голяма благодарност на учас-
тниците в лагера, че направиха 
целия лагер успешен след триго-
дишна принудителна пауза.

Росица Караджова
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 РО-Хасково

Мартенски празници в Хасково  

С нетърпение чакахме месец март! Дойде ли, с него идват и пролетните 
празници.

 Месецът е изпълнен с прекрасни български празници: бялочервената баба Марта 
на 1 март и денят на самодееца; 3 март - националния празник на България; 8 март 
- международният ден на жената; 21 март - астрономическата първа пролет; 25 март –
Благовещение; празници, станали традиционни за нашата организация.

 Ние, глухите хора от районната организация на глухите в Хасково, почитаме тради-
циите и винаги сме заедно на празник или когато  отбелязваме някое събитие.

 Ръководството на РО взе решение да отбележим трите празника - 1 март, 3 март и 8 
март в един ден. На 5 март, в неделя на обяд, в красиво украсената голяма зала в клу-
ба беше пълно с усмихнати и щастливи жени. Не липсваха и мъже, разбира се. Какво 
по-хубаво от това да се съберем всички заедно, да си кажем мили думи, да отпуснем 
сърцата си. Още през седмицата членове на ГО подредиха изложба от пъстро изплете-
ни от Мария Лачева шалове, терлици, чанти и карета.

 Поздрав към жените най-напред отправи председателят на организацията Митко 
Иванов. Той им пожела да са здрави, да имат много радост, да са винаги красиви и мно-
го, много щастливи. Двамата със заместник председателя Евтим Божинов подариха на 
всяка жена по една красива хризантема. Закичени с ръчно изработените мартеници от 
Добромира Тодорова бяха всички присъстващи. 

 Имаше приготвена богата трапеза, в която участваха почти всички жени. Всяка беше 
дала най-доброто от себе си и кулинарните изделия бяха изпълнени с много майсторство. 
Безпристрастното жури в състав: Евтим Божинов, Иван Русев и Ахмед Коджабаш беше 
доста затруднено, но най-накрая присъди първа награда на Невзие Хасан за нейната 
великолепна баклава; втора награда бе за Вилдан Седатова за нейната пита и трета на-
града бе дадена на Светла Караджова за красивата й баница. И трите получиха награди.

 Празненството продължи с почерпка, по време на която имаше и забавна томбола. 
Този път печалбите бяха по-различни - за жените специално подбрани осмомартенски, 
а за мъжете - неща, които са само за мъже. Вилдан Седатова разигра много забавни 
игри, на които всички много се забавляваха и смяха. Разбира се не мина и без шеги, 
закачки, наздравици и стихове посветени на Нейно Величество жената. 

8 март – това е празникът на майката, жената, любимата. Хубаво е жените да се 
чувстват красиви, желани и обградени с внимание и любов през цялата година, а не 
само за един ден, или за няколко часа в деня на жената.

 Жени, бъдете такива, каквито сте! Вдигнете глави и се усмихнете. Нищо не е нуж-
но. Само се огледайте. Има хора, които ви обичат толкова много.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЖЕНИ! ДА СТЕ ЗДРАВИ, КРАСИВИ, ВИНАГИ УСМИХНА-
ТИ И ОБИЧАНИ! Колко му трябва на човек…

По време на тържеството по предложение на председателя Митко Иванов и замест-
ник председателя Евтим Божинов се взе решение по случай 22 март, когато настъпва 
астрономическата пролет, да се направи пролетен излет до парка „Кенанаˮ и язовир 
„Сивата вода”. А на Великден ще бъдем пак заедно, за да се чукнем с писаните яйца.

 Разделихме се с пожеланието лъчите на пролетното слънце да топлят сърцата ни 
още дълго и да ни направят по-добри и по-човечни.

                  
 * * *                                                                      
Нашето тържество за 8-ми март съвпадна с рож-

дения ден на Иван Караджов, който навърши 74 
години, активист на РО и член на РС. Рожденикът 
почерпи всички присъстващи с голяма и вкусна тор-
та. Получи много подаръци от синовете и снахите 
си, които бяха дошли специално от Бургас и Мом-
чилград. Разбира се, имаше подарък и от присъст-
ващите. Всички ние му пожелахме крепко здраве, 
бодър дух и активно дълголетие, нищо, че косата 
сивее. По-важно е сърцето да младее! Щастие и ра-
дост за бъдните дни му пожелахме от сърце!

Дора Христозова, 
координатор на РО на глухите в Хасково

РО-Бургас

Цвете за всяка дама на празника

Районната организация на глухите в 
Бур гас организира за своите мили дами 
празненство по случай деня на жената 
Осми март в сряда вечерта от 18 ч. Търже-
ството се проведе в китайския ресторант в 
комплекс „Славейковˮ. 

Присъстваха общо 25 човека, като има-
ше и представители на силния пол, които 
уважиха с присъствието си всички жени. 

Председателят на РО на глухите Пла-
мен Тетереков посрещна лично всяка 
дама със цвете и честити празника както от свое име, така и от името на цялата РО.

Вечерта премина с много смях, веселие и наздравици. За повдигане на настроение-
то имаше пантомима. 

Всички се надяват на бъдещи съвместни празници и тържества, и да бъдат отбеляз-
вани така задружно, както досега.

Цвети Владимирова, координатор на РО на глухите м Бургас

РО - Дупница

Поздрав от сърце

В най-хубавия ден за 
нас, жените – Осми март, 
през почивката в 10 ч. се 
събрахме, за да поздра-
вим с празника нашата 
ръководителка Силвия 

Иванова, началник на шивашкия цех в „Тих трудˮ в Дупница. 
И заедно със пожеланията ни за здраве, радост, много 

успехи и късмет й връчихме цветя и подарък. А г-жа Ивано-
ва ни благодари и отправи към всички ни мил и трогателен 
поздрав по повод празника и накрая ни почерпи с шокола-
дови бонбони.

Елена Тричкова
Снимки Иванка Жекова 

РО-Горна Оряховица и ТО-Габрово

С пожелания за здраве 
и много радостни моменти в живота

Както всяка традиция, така и празникът на жената и майката – Осми март,  беше 
отпразнуван от 31 членове на районната организация на глухите в Горна Оряховица, 
които решиха да посетят едно от хубавите заведения в града. Новата председателка по-
днесе подаръци на всички жени лично от нейно име. Пожелахме си здраве и да имаме 
още много, много такива празници. 

В ТО-Габрово членовете се събраха в отремонтирания клуб. Организираната от ръ-
ководството томбола допринесе за веселото настроение на всички, а мъжете подариха 
цветя на жените в знак на уважение.

Мариана Станчева, координатор на РО на глухите в Горна Оряховица

ТО-Добрич

За дамите – 
с любов!

 И тази година отрано започнахме 
подготовката за празника на жената! 
Трябваше месец по-рано да ангажи-
ране място в ресторант. Избрахме 
малко, но уютно заведение - „Орехаˮ. 

Всички дами бяха приятно сюрпри-
зирани с цвете и саморъчно изработен 
сувенир, с подкрепата на секретаря 
Снежана Георгиева, която беше и орга-
низатор на тържеството. 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ГАБРОВО
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Благодарим ти, Снежи за жеста!
Петя Митева, председател на ТО на глухите в Добрич

ТО–Перник

Цветя и подаръци за дамите

Много цветя и уважение получиха дамите от териториалната организация на глухи-
те в Перник по време на тържествената вечеря в ресторант „Романтикаˮ.

За празника Осмш март мъжете се бяха подготвили с много изненади, които пови-
шиха настроението. Хванахме се на хорото, танцувахме и се забавлявахме.

Прекрасен празник!
Николина Лозанова

РО-Русе 

Осми март с  настроение

Тази година жените от районната организация на глухите в Русе честваха празника в 
самия ден на празника, Осми март, в ресторант Тапасˮ в изискана обстановка и богата 
програма, която впечатли всички, а танцьори от ансамбъл „Играорци” се погрижиха за 
доброто настроение на присъстващите. 

Председателката на РО Мариана Маркова с мили думи поздрави всички дами, като 
на всяка подари декорирано цвете. Така русенските жени почувстваха своя празник и 
се забавляваха до късно вечерта.

Стефка Тончева, координатор РО на глухите в Русе

РО-София

Усмивки за баба Марта
С месец март и баба Марта са свързани много празници и много обичаи, посветени 

на идващата пролет и отиващата си зима. 
Най-известният обичай е подаряването и закичването на хора и животни с мартени-

ци, символ на пролетта, с пожелания за здраве и плодородие.

На 2 март кафе-клубът в сградата на СГБ 
в столицата беше празнично украсен. Око-
ло 50 човека се събрахме да празнуваме с 
мартенички за здраве и берекет.

Със средства от софийската районна 
организация на глухите бяха закупени 
мартеници и всички бяха накичени с по-
желанията: „Бъдете живи и здрави, бели и 
червени, а сърцата ви винаги да преливат 
от щастие и любов!ˮ

А с фотоапарат в ръка неуморната Галя 
Генчева запечатваше кадър след кадър.

Десислава Тачева

В ЦУ на СГБ
На 8 март и дамите 

в ЦУ на СГБ получиха  
мили поздрави и дъха-
ви цветя.

Беше наистина щаст-
ливо да  бъдат заедно  
с уважението на своите 
колеги и приятели.

РО-Шумен

Беше чудесно празненство

На Осми март в клуба на районната организа-
ция на глухите в Шумен дамите от организацията 
се събраха да отбележат деня на жената. Освен 
почерпката, която си бяха спретнали сами, бяха 
подготвили игри, забави, гатанки и поговорки.  

Имаше награди за най активните в игрите, кои-
то бяха част от продуктите от нашите спонсори 
„Лавена”АД. 

Всички останаха много щастливи и доволни от 
чудесно организираното празненство.

Хубав празник имаше и за жените от ТО - Тър-
говище.  Те получиха много  пожелания за здраве 
и да бъдат все така красиви  за гордост на организацията. 

Мая Саватеева, координатор на РО на глухите в Шумен

РО-Ямбол

Веселихме се от сърце
Осми март е денят, в който ние, же-

ните, си припомняме и почитаме всички 
онези жени в миналото, които проправяха 
пътя ни дотук – да сме независими финан-
сово, да имаме равни права спрямо мъ-
жете във всяка сфера на живота.

Районната организация на глухите в 
Ямбол отпразнува този прекрасен празник 
в самия ден в клуба на РО. Всички бяха в 
прекрасно настроение. Масите бяха отру-
пани с различни вкусотии. Председателка-
та Радка Радева поздрави всички жени с 
празника, като им пожела да бъдат оби-
чани и уважавани майки, съпруги и баби, 
и поднесе на всяка цвете. Имаше забавни 
игри, изпълнени с много емоции.

Николай Петков се погрижи за музи-
ката, която повдигна още повече настрое-
нието, извиха се кръшни хора и танци. Ве-
селихме се от сърце и си пожелахме отно-
во да се съберем за следващия празник.

Иванка Атанасова, координатор на 
РО на глухите в Ямбол

ТЪРГОВИЩЕ

ШУМЕН

ШУМЕН
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Баба Марта В СУУУС – Пловдив

Плети, плети, бабо Марто,
изплети ми мартенички,
да ги вържем на ръчички,
да излезем на полето,
да наберем иглика,
кукуряк и минзухарче,
да посрещнем гостенките –
лястовички бързокрили,
кукувица самотница,
кърко-щърко жабара,
че ни водят пролетта,
да натопли земята,
да разтупка сърцата.     
(„На баба Мартаˮ,Елин Пелин)

В народния календар Баба Марта е много почитан български обичай. На 1 март 
всички българи закичваме на ревера, ръката или шията си мартеница. Тя е символ на 
здраве, дълъг живот, плодовитост и изобилие. Изработва се от усукан памучен или 
вълнен конец. Основните цветове са бял и червен. Белият цвят е символ на чистота, 
невинност и радост. Червеното е цвят на жизненост, здраве, светлината на изгряващото 
и залязващото слънце, на течащата кръв, на огъня. 

Баба Марта и румените и засмени Пижо и Пенда гостуваха в СУ за УУС „Проф. д-р 
Стоян Белиновˮ в Пловдив. Добрата старица върза мартеници на децата и почерпи 
с питка. Традиционно този български обичай отбелязахме с нашите приятели от 
районната организация на глухите в града, които закичиха с мартеници малки и големи.

Честита баба Марта! Бъдете живи, здрави, бели и червени! Възраждащата сила на 
пролетта отново да озарява с обич сърцата Ви и нека вълшебно да пребъде чрез думите 
навеки!             

 3 март – честване 
на празника в СУУУС - Пловдив

В навечерието на националния празник на България - 3 март, учениците и 
педагогическия колектив от СУ за УУС „Проф. д-р Стоян Белиновˮ отбелязахме 145 
години от Освобождението на България.

В този ден с гордост и благодарност в сърцата си отдаваме почит пред тези, които 
дадоха живота си, за да я има, за да бъде свободна нашата България. 

Презентирахме на учениците ни образователно видео за традициите при честване 
на празника. Представихме видео с възстановка на последната битка на четата на 
Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Всеки клас се включи активно с изработено 
тематично табло за Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Тодор Каблешков, 
Любен Каравелов, Г. С. Раковски, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, събитията при връх 
Шипка. Таблата бяха презентирани от ученици от класовете, които пред присъстващите 
деца и възрастни представиха кратка биография, мисъл, стихове, рисунки за избрания 
революционер и събитие. Най-малките ни възпитаници изработиха знаменца, а 
ученици от трети и пети клас рецитираха „Шепотът на планинитеˮ на Асен Босев, видео 
поздрав от нас за приятелите ни в социалните мрежи. 

Споделяме с Вас снимки от провеждането на този най-свят за българите 
празник. Честит национален празник, читатели на вестник „Тишинаˮ! 

Богдана Петрова – рехабилитатор на слуха и говора 
в СУ за УУС „Проф. д-р Стоян Белиновˮ - Пловдив  

Пролетни празници за учениците ни в Пловдив


