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ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

„ТИХ ТРУД ЕООД - ПЛОВДИВ“ ОСИГУРЯВА РАБОТА И 
ДОБРА СОЦИАЛНА СРЕДА НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК

На 19 май тази година в 
сградата на Съюза на глухите 
в България се състоя годишно-
то Общо отчетно събрание 
на пълномощниците.

Бяха обсъдени отчетният 
доклад за дейността на Съ-
юза на глухите в България за 
2016 година, информация от-
носно изпълнението на сбор-
ния бюджет на СГБ за 2016 г., 
както и отчетният доклад 
за дейността на Централна-
та контролна комисия.

Пълномощниците на об-
щото събрание приеха и про-
грама за дейността на СГБ за 
2017 г. и проекто-бюджета на 
СГБ за настоящата година.

Годишното отчетно събрание 
на пълномощниците бе открито 
от председателя на Съюза на глу-
хите в България Николай Нинов.

След като делегатите гласу-
ваха съставите на работните 

комисии, председателката на 
мандатната комисия г-жа Ев-
далина Тодорова информира 
присъстващите за редовност-
та на събранието. Тя обяви, че 
от 29 избрани пълномощника 
присъстват 24, а отсъстват 5  по 
уважителни причини. Съгласно 
Устава на СГБ, събранието е за-
конно и може да се проведе и да 

взема решения.
Бе утвърдена и комисия по 

предложенията в състав: Нико-
лай Нинов, председател на СГБ, 
Диян Демиров от РО-Варна, Мая 
Георгиева от РО-Плевен, Влади-
мир Владимиров от РО-Русе и 
Илиян Радев от РО-София.

В своето експозе по отчетния 
доклад на УС на СГБ за 2016 г. 

председателят на Съюза на глу-
хите в България Николай Нинов 
изтъкна най-важните дейности 
и събития, с които ще се запом-
нят животът,  дейността и актив-
ността на членовете ни през из-
миналата година.

Всъщност, 2016 година бе 
една богата на събития, но и 
много успешна година за СГБ, 

в която бяха реализирани дъл-
госрочни наши съюзни идеи и 
проекти.

В своето изказване пред Об-
щото събрание на пълномощ-
ниците председателят на СГБ 
Николай Нинов проследи актив-
ността на нашите членове през 
изминалата година. 

Четете на стр. 4-5

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

И в този брой, уважаеми читатели, вестник 
„Тишина” продължава да ви запознава с дей-
ността на нашите предприятия „Тих труд”. 

 Днес ви представяме интервюто на Любка 
Герасимова, експерт „Производствено-стопан-
ска дейност” при СГБ, с г-н  Дойчин Загорски, 
управител на „Тих труд – Пловдив” ЕООД.

- Г-н Загорски, Вие сте управител на дру-
жеството „Тих труд” в Пловдив от 2002 г., 
но сте в предприятието от 1976 г. Бихте ли 
представили дейността му, както и да споде-
лите за трудностите през които то е минало 
в този период? 

- „Тих Труд-Пловдив” ЕООД е създадено като 
предприятие за хора с увреждане на слуха през 
1958 г. Работя в предприятието от пролетта на 
1976 г., първоначално като техник в пластмасов 
цех, а след това на различни длъжности, като ор-
ганизатор производство на цех, началник произ-

водство на цех, началник пластмасов цех, начал-
ник производство на предприятието, заместник 
директор по производствените въпроси и от 2002 
г. съм управител на предприятието.

През всичките тези 41 години съм изживял мно-
го щастливи моменти, свързани главно с успехите 
постигнати от предприятието, но имаше и много 
трудни моменти и разочарование през последни-
те 20 години.

На стр. 7

25 ГОДИНИ АРДУС
С д р у ж е н и е 

„Асоциация на 
родителите на 
деца с увреден 
слух (АРДУС) на-
върши 25 години 

от учредяването си.
Асоциацията е създадена за да 

бъде в помощ на семействата на 
децата и младежите с увреден слух 
и да дава най-добри възможности 
на родителите да се справят с про-
блемите, съпътстващи диагнозата: 
„дете с увреден слух”. И още -  да 
се търсят най-добри възможности 
за интегрирано и приобщаващо 
обучение и реализация на порас-
налите деца. 

Но историята на АРДУС е инте-
ресна, и се пише вече 25 години с 
усилията, всеотдайността и труда 
на много хора - заслужили лично-
сти, дали всичко от себе си. 

Днес, уважаеми читатели, ви 
представяме един интересен раз-

каз на една от основателките на 
АРДУС – Мария Михайлова.

Като журналист във вестник 
„Тишина” тя е отразявала всяка 
стъпка на първооснователите. И 
не само това – тя е била и акти-

вен участник в тези първи годи-
ни - като организатор и като съз-
дател на идеите  и начинанията 
на АРДУС.

Четете репортажа на 
Мария Михайлова на стр. 3  

ДОБРА ВЕСТ ЗА РИБОЛОВЦИТЕ
Ето, не остана време. 

Само след три месеца ще 
мине лятото и ще дойде 
септември. А дотогава – 
всеки запален риболовец 
ще е тренирал майстор-
лъка си,  ще е уловил по 
„сто кила” риба и  ще е 
готов за най-големия си 
улов на предстоящото 
държавно първенство по 
спортен риболов…

Наслука на това пре-
красно първенство, което 
ни очаква от 1 до 3 сеп-
тември на язовир Коп-
ринка!

Четете в следващ брой 
на вестника за всички из-
исквания и подробности за 
участие в първенството. 

 На 17 май тази година в 
Парламента на Република 
България бе внесен за обсъж-
дане Законопроект за българ-
ския жестомимичен език.

 Чест е  Съюза на глухите в 
България, за неговото ново ръ-
ководство  и за всички наши де-
ятели  този факт! Толкова дълго 
чакан резултат от  дългогодиш-
ните наши усилия за признаване 
на достойнството ни  -  за рав-

ноправните възможности, които 
заслужаваме при свободното 
изразяване на нашето мнение, 
за упражняване на нашите  пра-
ва чрез визуално достъпния за 
нас език на жестовете!

 
 Четете на стр. 6, 

специалното изявление 
на председателя на СГБ  

Николай Нинов във връзка със 
законопроекта
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На 21 май в медиите бе разпространена 
новината, че Върховният административен 
съд със свое решение, което не подлежи на 
обжалване, отмени важни текстове от Наред-
бата за медицинската експертиза, тъй като 
преди години правителството си е позволило 
да ги приеме в противоречие с процедурата 
за това. Така на практика издаването на ТЕЛК 
решения е спряно от 22 май. 

„Това означава, че хиляди хора остават без 
решения и пенсии”, каза д-р Боряна Холевич, 
председател на Сдружението на лекарите от 
ТЕЛК-София. Ако пък ТЕЛК-овете продължат да 
издават решения, те ще са невалидни. От здрав-
ното министерство са заявили, че няма правна 
пречка ТЕЛК да имат затруднения в работата си. 
Те следвало  да определят срока на инвалид-
ността  по медицинска целесъобразност въз 
основа на досегашните критерии, а процентът 
- също според досегашни критерии, свързани с 
развитието на съответното заболяване.

Но, според квалифицирани юристи, ако пра-
вителството не приеме нови правила в срок, па-
циентите могат да заведат дела за вреди поради 
бездействие на държавата. „Петчленен състав е 
потвърдил решението и то е окончателно, но за 
съжаление междувременно не са приети нови 
правила, логично би било да се предвиди вли-
зането в сила на решението и отмяната на мето-
диката, и да не се допуска законовата празнота, 

която сега възникна. Практически не може да се 
прилага предходната методика, а това поставя 
ръководството на МЗ в затруднена ситуация, 
защото в много кратък срок ще трябва да наме-
ри разрешение на проблема”, коментира адво-
кат Мария Шаркова. „Няма как да използваме 
старата методика, защото в нея се говори не за 
проценти инвалидност, а за три групи на увреж-
дане, с тази система няма електронен продукт, 
който да използваме и да издаваме решения”, 
обясни д-р Холевич пред БНТ. „Не е ясно колко 
хора ще бъдат засегнати от проблема, защото 
зависи колко време ще продължи той. Със си-

гурност обаче ще са хиляди. В страната има 70 
комисии, през които минават поне по десетина 
души за медицинска експертиза на ден. Това 
прави поне 700 ежедневно.” каза още д-р Хо-
левич. „Ние също внесохме в здравно минис-
терство проект за наредба, може да се ползва и 
нашият вариант”, добави д-р Холевич. И тя, и ко-
легите й, както и хилядите пациенти от страната 
са в очакване на решение. 

Недоволството на болните хора е напъл-
но очаквано, тъй като от решенията на ТЕЛК 
зависят мизерните им месечни доходи. Без 
медицинките експертизи те няма как да полу-
чават пенсиите си за инвалидност, нито дру-
гите помощи, на които имат право. В същото 
време за повечето от тях това са единствени-
те доходи, на които могат да разчитат. Засега 
не е ясно колко време основната работа на 
ТЕЛК-овете ще бъде блокирана. 

На 29 май т. г. в Министерството на здра-
веопазването се състоя среща на министъра 
на здравеопазването проф. Николай Петров, 
Мирослав Ненков, Лидия Нейчева и Светлана 
Йорданова – заместник министри  и министъ-
ра на труда и социалната политика Бисер Пет-
ков и Султанка Петрова, заместник министър. 
Те обсъдиха създалата се ситуация, свързана с 
дейността на ТЕЛК в страната, във връзка с от-
менените от ВАС текстове на Наредбата за ме-
дицинската експертиза. Беше взето решение 

да се сформира работна група с представители 
на двете министерства и на Националния оси-
гурителен институт, която да излезе с доклад 
за структурни промени. Съответно докладът 
с промените да се предложи и обсъди в На-
ционалния съвет по медицинска експертиза. В 
дългосрочен аспект, след широко обществено 
обсъждане с всички засегнати страни, ще се 
пристъпи към законодателна инициатива.

Считано от 30 май, ТЕЛК могат отново да 
издават решения. Публикувана е чисто нова 
наредба за медицинската експертиза, която 
предвижда повторно освидетелстване между 
1 и 3 години след ТЕЛК.

Публикацията подготви
Петра Ганчева

На 17 май т. г. за пети пореден път десетки 
родители на деца с увреждания се събраха 
на протест пред сградата на Народното съ-
брание в столицата. В отправените искания 
те настояват час по-скоро да бъде гласуван и 
приет Закон за личната грижа, който да осигу-
ри достоен и пълноценен живот за децата им; 
изразяват недоволството си от приетото тази 

година диференцирано заплащане според 
процента на увреждане, като в същото време 
няма регламент за навършилите пълнолетие 
– в пълен разрез с европейската конвенция 
за правата на хора с увреждания. Затова от-
правиха и искане да бъде осигурен бюджет 
за лична помощ, според потребностите на 
човека с увреждане, както и изготвянето на 
регистър на лицата с увреждания по заболя-
вания – за да може всяко дете да получи гри-
жата, от която има нужда. Не по-маловажен 
е и проблемът с навършването на 18 години 
на децата с увреждания. Тогава държавата в 
буквалния смисъл „вдига ръце” от вече пълно-
летните и ги оставя на грижата на семействата 
им. А нуждите им вече са нараснали в пъти, ка-
тегорични са майките. Единствено социалис-
тът Антон Кутев прие майките и в качеството 
си на председател на комисията по жалбите 
се ангажира с проблемите им, тъй като в този 
ден депутатите напуснаха работа по-рано.

На срещата с представители на национал-

но представителните организации на хора с 
увреждания бяха представени техните иска-
ния във връзка с медицинската експертиза 
и експертизата на работоспособността. Това, 
което заявяват протестиращите, по отноше-
ние на приемане на Закон за личната помощ, 
по отношение на увеличаване на размера на 
помощите и съответно за пълнолетни лица, 
ще бъде внимателно обсъдено от екипа на 
МТСП и ще се търсят възможности за удов-
летворяване на справедливите искания, уве-
ри министърът на труда и социалната поли-
тика Бисер Петков на брифинг в Министерски 
съвет. Според него трябва внимателно да се 
обсъди доколко е възможно да се финансира 
цялата лична помощ, за която съответно ли-
цата претендират. Причината е, че в момента 
в бюджета на МТСП над 160 млн. лв. годишно 
се изразходват за подкрепа на семействата на 
деца с увреждания и по линия на новата мяр-
ка, която действа от началото на тази година.

Относно исканията за електронен регис-

тър, министърът заяви, че ще направят как-
вото е необходимо той да бъде въведен и да 
започне да функционира. Бисер Петков ко-
ментира още, че е била приета наредбата за 
изменение и допълнение на Наредбата за ра-
ботното време, почивките и отпуските. С нея 
на практика се привеждат в действие проме-
ните в Кодекса на труда и в Кодекса за социал-
но осигуряване. Те бяха извършени в края на 
миналата година и влизат в сила от 1 юни тази 
година. Става дума за новите видове отпуски, 
които се регламентират и за възможността за 
получаване на новия вид обезщетение от ро-
дителите, които ще се върнат на работа след 
шестия месец след раждането на детето. Те ще 
имат възможност да получават 50% от разме-
ра на обезщетението, което им е отпуснато.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Пожар изпепели неотдавна 
част от къщата на семейството на 
Теодора Нончева, наш член от те-
риториалната организация в Мон-
тана. 

Семейството е изключител-
но притеснено. Родителите й не 
работят, самата тя е също безра-
ботна. Единствено работи нейния 
брат. Щетите в  изгорелия им дом 
са големи и няма да могат да се 
възстановят дълго.

Община Монтана е предос-
тавила на семейството фургон, 
който обаче е малък. Имат и пре-
доставен автомобил за извозване 
на изгорелите материали.

Димитрина Каракирова, коор-
динатор на районната организа-
ция на глухите в Плевен също е 
предложила от името на органи-
зацията помощ на Теодора – както 
работа, така и жилище в общежи-
тието в Плевен. Но всички знаят, 
че глухите хора са прекалено при-
вързани към семействата си и Тео-
дора е отказала.

Затова, ако можем  -  както 
призовават от ТО-Монтана, нека 
помогнем на тази глуха жена и 
нейното семейство с парични 
средства.

За информация, по отношение на 
начина на помощ, може да се обръ-
щате към г-жа Гаврилова от ТО-Мон-
тана на телефон 088 69 21 297.
Открита е и банкова сметка на 

името на 
Теодора Нончева Тодорова:

Обратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзкаОбратна връзка

ТЕЛК работят. От 30 май издават решения 

„Искаме достоен живот за децата ни!”

Малък подарък за брат ми 
Да помогнем! ИСКРЕНО И ЛИЧНО

С обич и уважение за 70-годишния му юбилей! 

„Искрено и лично” озаглавих 
рубриката на материала си, за-
щото искрено ще споделя с вас, 
читателите на в. „Тишина”, нещо 
лично. Ще ви разкажа за брат ми, 
за извървения нелек път, за да се 
докаже. Пантелей  Христов - Пони 
– прекрасен брат, съпруг и баща, 
приятел, прекрасен мим. Тихият 
Марсел Марсо, го наричат прия-
телите му... 

Бариерите 
Като малък му беше щаст-

лив, че е обичан. Но едва 4-го-
дишен загуби слуха си. Детски-
ят му свят, пълен с мечти, се 
срути. Започна борба за оцеля-
ване - дълга и тежка,  за него и 
семейството ни и най-вече за 
майка ни… Мама беше силна 
жена, заедно „вървяха” по пътя 
на леченията и на опитите на 

медиците да възвърнат слуха 
му. Но... 

Детството
Растеше палавото ми братче. С 

много труд и с родителска стро-
гост се научи да пише и чете. Има-
ше дарба по рождение. Вкъщи 
показваше артистичните си спо-
собности. Понякога ме плашеше, 
дори ме разплакваше (нищо, че 
съм по-голяма) с внезапния си 
плач, а после ме стряскаше  със  
звучния си детски смях. 

Юношеството
Завърши техникума по при-

ложни изкуства, където се запоз-
на със страхотни чуващи момчета, 
с повечето и до днес са приятели. 
Разбра, че не му липсват знания, а 
познания за живота, за общество-
то, за хората, сред които живее. Че 
всеки човек може да се реализи-
ра, а не само да е мълчалив сви-
детел на това, което става около 
него.

Вътрешното чувство
Годините минаваха. Осъзна, че 

трябва да разчита единствено на 
себе си, а не на добрата фея, за да 
се реализира, да осъществи  меч-
тите си, една от които беше да ста-
не мим, като Марсел Марсо. И ста-
на, защото имаше талант за това. 
Влюбен в пантомимата от дете, 
преди да навърши 15-години, се 
включи в групата към СГБ на не-
забравимия мим Стефан Йосифов. 
Над 55 години Пони не изневери 
на пантомимата. Разнесе славата й 
в родината си и извън пределите 
й. Играл е с известни мимове, бил 

е в състава на театър „Пантданс” с 
Николай Ганчев-Руди, с Николай 
Сотиров и други артисти. Продъл-
жава - с ентусиазъм показва тън-
костите на пантомимата на мла-
дите -  неговите  „понита”, както ги 
нарича.

Има хоби 
Риболовът. С часове може да 

стои с въдица в ръка на някой во-
доем и да чака рибата да „захапе”. 
Порадва й се за кратко и я връща 
във водата. „Тръпката – казва, - е 
да се хване рибата на въдицата. А 
риболовът е отмора, зарежда ме 
с енергия”...

Към юбилея
Сега по-малкият ми брат смело 

навлиза в „трета младост”, но не се 
отказва от любимото си изкуство, 
от хобито си.  Горд е с това, което е 
– човек с достойнство, постигнал 

всичко с труд, упоритост, търпе-
ние и постоянство. 

Девизът му
„Ти можеш! Можеш да намериш 

мястото си в живота, да осъ-
ществиш мечтите си, ако погле-
днеш в себе си, в душата си. Там 
се крие нещо  голямо и различно. 
Поискай и ще  го откриеш!”

 Това направи моят  брат и по-
стигна  мечтите си. 

„Животът е прекрасен! От 
всеки човек зависи как ще го 
устрои. Защото независимо 
какво му е отнето на човек, в 
него има скрита сила. Потър-
сете я!...”

Честит юбилей, братле!
Мария МИХАЙЛОВА

Пони със своите понита, които пораснаха.
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25 ГОДИНИ АРДУС  - ЮБИЛЕЕН РЕПОРТАЖ

В НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

От стр. 1

Тази година отбелязваме 25-я рожден ден на Асоциа-
цията на родителите на деца с увреден слух. Вълнувахме 
се всички - и родители, и близки, и съпричастни към про-
блемите на глухотата. Заедно. Както е било през годините. 
Заедно извървяхме четвъртвековния път, предначертан 
от първите – учредителите. Щастлива съм, че съм част от 
тях, бях първия секретар...

Поглед към февруарския 24-и ден на 1992 г.
Работех в редакцията на в. „Тишина”. С колегата ми Пламен 

Константинов коментирахме, защо чрез вестника не призовем 
родителите на деца с увреден слух да се обединят и създадат 
своя организация, която да защитава правата на рожбите им. 
Споделихме с главната редакторка Лиляна Елицина. И на стра-
ниците на вестника излезе апел към родителите на деца със 
слухови проблеми. Това беше първата стъпка, за да го има 
днес АРДУС.  

Отзвукът не закъсня. 
В редакцията дойде майка на момченце с увреден слух - Ве-

нета Василева.  Чрез вестника се обърна към родители като 
нея, призовавайки ги да създадат своя организация в името на 
децата с увреден слух.

По телефона на редакцията. се обаждаха майки, татковци, 
баби, близки на децата, специалисти в областта на глухотата. 
И те, като нас, инициаторите, бяха убедени, че заедно ще сме 
по-силни, по-смело ще се борим за правата на децата ни, ако 
имаме организация. 

Шепата родители, поели инициативата на редакцията, на-
срочихме учредително събрание на 24 февруари 1992 г., за 
което СГБ ни предостави голямата си зала.  

Получихме подкрепата на сурдопедагога и логопеда 
Венелин Иванов, на аудиолога  доц. д-р Йовка Спиридоно-
ва, на училището за глухи деца в София, на сурдопедагози,  
лекари-оториноларинголози и аудиолози от института 
по УНГ болести към МА, на Съюза на глухите в България.

След изказвания, предложения и пожелания, родителската 
организация беше създадена, като „Сдружение на родителите 
на деца с увреден слух”, по-късно сдружение „Асоциация на 

родителите деца с увреден слух”. Избрано беше ръководство. 
Председател на АРДУС стана Венета Василева. 

 Началото беше трудно, 
бих казала почти невъзможно, да осъществяваме изпълне-

нието на набелязаните дейности, а и бяхме неизвестни. Нямах-
ме средства, нямаше и 

откъде да ги набавим, идваха само от членския внос и от 
подкрепата на някой и друг спомоществовател. Нямахме и 
стая, в която да се събираме. Документацията съхранявахме 
по домовете си или при мен, в редакцията. Използвахме и пи-
шещата машина, на която работех. 

Въпреки не малкото ми ангажименти към вестника, с риск 
да бъде смъмрена от шефката си, търсех дарители, особено за 
празниците, за да грейнат усмивки на лицата на дечицата ни. 
Единствено искахме да сме им опора, ентусиазмът ни крепе-
ше...

Ръка ни подадоха 
други неправителствени организации. През 1993 г. АРДУС 

стана член на Европейската федерация на родителите на деца 
с увреден слух – ФЕПЕДА, а през 1996 г. - национално предста-
вена организация. Член е на Националния съвет за интегра-
ция на хората с увреждания към МС. 

През годините членовете на ръководството се сменяха. 
Щафетата на председателите, след Венета Василева, поеха Ки-
рилка Гъркова, Дарина Панталеева, а сега – Мария Кръстева; 
прекрасни майки на вече пораснали деца с увреден слух, тръг-
нали по свой път. Увеличиха се и членовете ни, но не само от 
София, а и от други градове на страната.

 Днес, 25 години по-късно, АРДУС е сред автори-
тетните неправителствени организации, преминала от 
другата страна на барикадата. Горди сме с израстването 
й, с постигнатото. Горди сме с децата си, някои пораснали, 
други по-малки, които вървят по техния път. Учат, завърш-
ват средно и продължават към висшето образование. 

Асоциацията на родителите на деца с увреден слух  
продължава да осъществява дейностите си, продължава 
и безкрайната  борба за правата и реализацията на  деца-
та и младежите  с увреден слух. Води ни девизът на асоци-
ацията – „За да растат децата ни щастливи!”

Поклон с благодарност към тези, които ни напуснаха! 
Те  бяха до нас и с нас през годините и оставиха своя следа 
в историята на АРДУС!

Мария Михайлова

За една организация и членовете й

За поредна година решихме да 
спазим нашата традиция и по повод 
24 май да посетим забележителни 
места от нашата красива и богата 
на природни и исторически обекти 
Родина. В началото малко се при-
теснихме, защото прогнозата за 
времето не беше много добра, но… 
нямаше как да отменим плановете 
си и тръгнахме. Впоследствие се 
зарадвахме, че имаше малка греш-
ка относно дъжда и гръмотевиците 
– те ни бяха изпреварили през но-
щта. През целия ден се радвахме на 
слънчево, прекрасно  време!

Тази година се насочихме към с. 
Арбанаси  и крепостта Царевец до 
Велико Търново. Арбанаси е едно 
от най-прочутите села в България, 
намира се на 5 км. североизточно 
от Велико Търново, на високо плато, 
разделящо старопрестолния град 
от съседната Горна Оряховица. Ис-
торията на Арбанаси е богата, а име-
ната на достойните арбанасчани са 
записани в героичния летопис. Но 
това, което е останало до нас и по-
разява със своята красота, умение, 
вкус и което най-ярко отразява епо-
хата, са запазените 144 къщи с бога-
та вътрешна украса. Има 5 църкви 
и 2 манастира, като най-стара от 
църквите е Рождество Христово, а 
най-голяма е Св. Архангели Михаил 
и Гавраил. Останалите три църкви са 
Св. Атанас от 1637 година, Св. Геор-
ги от 1661 година и Св. Димитър от 
1612 година.

В Арбанашкия манастир през 
1794 г. за монах е подстриган народ-
ният будител св. Софроний Врачан-
ски, по-късно владика на Врачанска 
епархия. Тук той пише известното 
„Житие и страдание на грешна-
го Софрония” – четиво, което за 
по-възрастните вече българи беше 

едно от изучаваните в училище...
Днес, онова, с което Арбанаси 

привлича много туристи от страна-
та и чужбина, е неповторимата бъл-
гарска възрожденска архитектура 
от XVI и XVII век. Къщите са с високи 
каменни огради – като крепости; а 
прозорците, вратите и таваните са 
украсени с пищна дърворезба; сте-
ните пък са декорирани с гипсоеле-
менти. В селото са запазени над 50 
подобни къщи, много от които са на-
ционални паметници на културата. 
Двете най-интересни къщи-музеи 
са Констанцалиевата и Хаджиили-
евата. 

След кратка почивка и среща с 
приятели от Велико Търново, до-
шли да ни поздравят, се отправихме 
към Царевец – прочутиятне само у 
нас хълм във Велико Търново, как-
то и едноименната крепост, която 
е разположена е край самия цен-
тър на града. Някога е била главна-
та българска крепост по време на 
Второто българско царство (1185 – 
1393), когато Търново е столица на 
царството. През Средновековието 
хълмът, на който се намира, е изця-
ло застроен с жилищни и админи-
стративни постройки.

Царевец е сред Стоте национал-
ни туристически обекта. Повечето 
от нас и преди са идвали тук, но 
винаги сме били привличани от бо-
гатото историческо наследство, за-
пазено през вековете и достигнало 
до нас чрез летописи, снимки и ве-
личествени паметници и среднове-
ковни крепости. 

В късните следобедни часове от-
пътувахме обратно за Добрич, физи-
чески изморени, но духовно обога-
тени от видяното!

Петя Митева, 
председател на ТО-Добрич

След националния празник на 
България - Трети март, на сбирката 
в клуба коментирахме историята на 
този празник и така спонтанно въз-
никна идеята да посетим паметника 
на връх Шипка и да слезем долу в 
гр. Шипка, за да разгледаме църк-
вата. Датата на която щяхме да идем 
– 20 май, съвпадна и с карнавала в 
Габрово, пък и времето трябваше да 
е хубаво, безоблачно, за да видим 
красотите на България от високо. 

И в уречената майска утрин по-
теглихме от Горна Оряховица. Ми-
нахме през Велико Търново, за да 
вземем членовете ни оттам, а после 
и от Габрово останалите желаещи 
да бъдат заедно с нас и потеглихме 
към върха. А там ни посрещна едно 
хубаво слънце с лазурносиньо небе. 

Разделихме се на групи, които 
последователно, една по една за-
почнаха да изкачват многобройни-
те стъпала нагоре към паметника. 
Естествено, младите хвърчаха на-
горе, а по-възрастните лека-поле-
ка, подпрени на пръчки от гората и 
почивайки си на почти всяка пло-
щадка, вървяха след тях. И накрая, 
когато всеки стигна до последното 
стъпало и площадката пред самия 
паметник, възкликваше със задо-
волство, че е успял да изкачи всич-
ките 912 стъпала! А гледката беше 
чудна, направо спираше дъха… 
От едната страна се виждаше ця-
лата Северна България; Южна – от 
другата. И Балканът – величествен, 
целият в зеленина, успокояваше 

очите... Гледката бе незабравима, 
не можехме да й се нагледаме – 
докъдето погледите ни стигаха,бе 
красота и спокойствие, и някак 
не можехме да си представим че 
някога тук се е  водила отчаяна и 
велика битка от 7500 войници и 
27 оръдия в защита на прохода… 
Част от оръдията бяха поставени 
около скулптурата, построена на 
връх „Свети Никола”, която уве-
ковечава безсмъртния подвиг на 
падналите за свободата на Бълга-
рия руски воини и български оп-
ълченци. Живите опълченци се съ-
бират през 1920 година и решават 
да издигнат този паметник ,в чест 
на своите загинали събратя, който 
се строи 4 години   със добровол-
ни дарения от целия народ. Имало 
спорове по поставянето на лъва, 
който е дълъг 8 метра и висок 4 
метра. От входа на монумента до 
най-горната част има 153 стъпала. 

На приземния етаж, в мраморен 
саркофаг се пазят част от костите 
на загиналите. Паметникът е от-
крит тържествено от цар Борис III 
на 26 август 1934 година.

След това вълнуващо преживя-
ване потеглихме към град Шипка, 
където също са се водили бое-
ве. Направихме кратка почивка и 
продължихме за храма-паметник, 
изграден от инициативен комитет 
от Русия, проектиран и постро-
ен от руснаци, а в строителството 
са участвали и много българи от 
съседните села. Храмът е открит 
през 1902 година, в чест на 25-го-
дишнината от шипченските боеве. 
Днес е превърнат в паметник на 
културата, известен в цяла Бълга-
рия и Русия като „Златните кубета”. 
Поглеждайки към тях, в съзнанието 
ни изниква символът на живия ол-
тар на вярата и жертвеготовността 
на тези руски и български герои, 
отдавайки живота си, за да мо жем 
не само ние българите, но и всички 
народи - руси, сърби, черногорци, 
румънци, власи, да се наричаме 
православни християни… 

Хубавите ни емоции продължиха 
да ни вълнуват и в Габрово, където 
по време на карнавала се срещнах-
ме с литературни герои и съвре-
менници. Бяхме попаднали в един 
приказен свят със спайдермени, 
баби Яги, пеперуди, кукери и вся-
какви други превъплъщения. Това 
бе поредният карнавал, пресътво-
рил габровската олелия и маскени-
те балове. Целият този прекрасен 
ден за нас премина в положителни 
емоции и преживявания, които ще 
запомним завинаги.

Мариана Станчева, 
координатор на 
РО-Горна Оряховица

Докоснахме се до древните 
корени на българщината

Една наистина незабравима екскурзия!
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Общо годишно отчетно събрание на пълном ощниците на Съюза на глухите в България
От стр. 1

Нарушавайки хронологията на извършеното през годината, ще споменем първо 
един изключителен успех – на 20 юли  2016 г. Парламентът на РБ утвърди  проме-
ните в Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски 
номер 112, който урежда достъпа на хора със слухови и говорни увреждания до нея.

Законът стана факт след 9 години упорита работа, благодарение на актив-
ността на Съюза на глухите в България и на личното участие на Николай Нинов, 
председател на СГБ, в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Напра-
вените от СГБ предложения по време на заседанията на работната група за въвеж-
дането на способ за достъп до услуги на тел. 112 на хората със слухови и говорни 
увреждания бяха включени в текста с промените в Закона.

Председателят на СГБ Николай Нинов отбеляза, че през първото тримесечие на го-
дината в клубовете за социални контакти и различните секции по интереси в РО и 
ТО са проведени 344 прояви с участието на 8143 членове; през второто – 347 прояви 
с участието на 11 306 членове; третото – 349 прояви с участието на 9 379 членове; и 
през четвъртото – 399 прояви с участието на 10 080 членове.

Е, може би няма такава организация по света и у нас, която с толкова желание, толкова 
амбиция и с толкова любов да е привличала и организирала членовете си за добър и дос-
тоен живот!

Ето например:
* На 19 март в Бургас се проведе националният конкурс за „Мис и мистър „Тишина” с 

пролетен бал, който беше организиран съвместно с младежката организация към СГБ. Тук 
имаше и подкрепата на РО Бургас, като домакин  на мероприятието. Конкурсът и балът 
се състояха в зала „Компас” на хотел „България” в присъствието на 150 участници, гости и 
зрители.

* От 31 март до 3 април 2016 година в Пловдив се проведе Петият   европейски форум 
за социално предприемачество, който включваше и международен панаир на предприя-
тията и кооперациите на хората с увреждания, който е единствен по рода си в Европа. От 
наша страна взеха участие шест предприятия. А едно от нашите предприятия – „Тих труд 
–Бургас ЕООД”, беше отличено с грамота за иновативан продукт.

*На 27 май миналата година в София се проведе годишното отчетно събрание 
* На 20 юли парламентът утвърди и на второ четене промените в Закона за национална-

та система за спешни повиквания на тел. 112. Това бе  една много дълга борба в продълже-
ние на девет години. И сега сме в очакване системата да започне да работи.

* На 31 юли млади съюзни членове получиха своите международни сертификати за при-
знати професионални умения по проект REVADIS. По този проект те получиха сертификат 
по четири професии –  за готвачи, за градинари, административни асистенти и камериери.

* От 30 септември до 2 октомври в град Копривщица се проведе  26- я национален ту-
ристически събор на Съюза на глухите в България. В него взеха участие повече от 1500 
души.

* На 8 октомври тържествено бе отбелязан 10-годишния юбилей на клуба по риболов 
„Тихите куки”. В тържеството взеха участие 60 души.

* От 21 до 23 октомври се проведе семинар в Старозагорските минерални бани с пред-
седателите и координаторите на районните организации към Съюза на глухите в Бълга-
рия. А от 28 до 30 октомври  - с председателите на клубовете на женсъветите и възраст-
ните хора.

* От 18 до 20 ноември се проведе национален семинар на младежката организация към 
Съюза на глухите в България, в който взеха участие представители от цялата страна.

По отношение на международната дейност:
* На 17 февруари във Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. 

Климент Охридски” се състоя среща-разговор с Амбър Смок, директор на Института по 
застъпничество на хората с увреждания в Чикаго, Илинойс.

* От 8 до 17 юли в Лександ, Швеция, се проведе младежки лагер, организиран от Евро-
пейския съюз на младите глухи хора (EUDY). В него участваха и представители на младеж-

ката организация към Съюза на глухите в България.
* От 8 до 21 юли в Прага, Чехия, се проведе конкурс за мис и мистър „Глухи - Свят”, „Глухи 

– Европа” и „Глухи - Азия”, в който участваха двама съюзни представители.
* На 28 и 29 септември дванадесет официални представители, членове на Съюза на глу-

хите в България и на Националната асоциация на преводачите по жестов език в България 
взеха участие в международната конференция „Многоезичие и равни права в Европей-
ския съюз:  ролята на жестовите езици”, организирана от Хелга Стивънс, евродепутат в Ев-
ропейския парламент. Събитието се проведе в Европейския парламент в Брюксел, Белгия.

* От 19 до 25 септември в Сен Тропе, Франция се организира фестивал на изкуствата 
за хора с увреждания, с участието на специално поканени трима самодейци от Хасково и 
Пловдив с техните ръководители.

* От 4 до 6 ноември наши представители се включиха в международното състезание по 
риболов в Охрид, Македония.

По отношение на Центъра за рехабилитация на деца с увреден слух:
Там дейността продължава да се развива. За миналата година обаче  се наблюдаваше 

много сериозен отлив на деца в Кабинета за рехабилитация на деца в Стара Загора, което 
принуди Управителния съвет да вземе решение за закриването му, тъй като на практика 
там беше останало само едно единствено дете.

За направление „Медии и PR”:
* С решение  на заседание на Управителния съвет, което се проведе на 22 октомври, 

редакцията на вестник „Тишина” беше отново възстановена като наименование. Закри се 
направлението „Медии и PR” и се възстанови старото положение – редакция вестник „Ти-
шина”. Екипът на редакцията издаде 22 броя на вестника в тираж от 700 броя, където се 
съдържа пълна и актуална информация за гражданите с увреден слух за всички съюзни 
прояви, а също и за дейности, организирани от районните организации и по места. Бяха 
отразени и международните събития.  

         „Знаете – каза председателят на СГБ, - че с решение на събранието на пълномощни-
ците от миналата година, се направи и анкета-допитване до глухите хора за мнението им 
дали печатният орган на СГБ да бъде списание, или вестник. В голямата си част членовете 
гласуваха нашият печатен орган да остане вестник. С това идеята за списание отпадна.”

За Фейсбук страницата на Съюза на глухите в България: 
Тя продължава да е един форум на хората с увреден слух.  И  значително вече увеличи 

броя на посетителите си – на хората, които се интересуват от съюзната информация. Попу-
лярността й рязко се е повишила и само за отчетния период през 2016 г. над 12 000 души 
са я посетили само в първите три месеца.

Видеоцентърът към СГБ продължава системно да оказва помощ към районните и те-
риториалните организации в изграждането на интернет връзки и поддържането на ком-
пютърната техника. Центърът също така редовно прави и видеоклипове за съюзна инфор-
мация с жестов език. 

По отношение на социалното подпомагане:
Със средства от държавния бюджет за 2016 г. са подпомогнати 230 членове за обща 

стойност от 34 600 лева. Това е успех.
За производствено-стопанската дейност:
„Финансовият резултат от производствено-стопанската дейност е отрицателен в раз-

мер на 363 хил. лв. Но държа да отбележа – каза председателят на СГБ, - че въпреки труд-
ностите, през изминалата 2016 г. бе  намалена значително, като цяло, загубата от дейността 
на предприятията. А тя идва най-вече заради шивачеството, което е най-ниско платената 
дестинация в производствената дейност.”

Но крайният финансов резултат за дейността на предприятията за 2016 г.  е с 
печалба от 318 хил. лв.

Отчетният доклад за дейността на СГБ бе предложен за обсъждане от делегатите заед-
но с информацията  за бюджета и сборния отчет на СГБ  за 2016 г. 

Всички присъстващи  делегати единодушно одобриха и двата документа.
Разискванията продължиха по-бурно след представянето на отчетния  доклад на Цен-

тралната контролна комисия, прочетен от Георги Георгиев, член на ЦКК, от Варна.
Много въпроси, много спорове и идеи възникнаха тук. И нека справедливо да кажем, 

че всички те бяха за прецизиране на работата – както на проверяващи, така и на прове-
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рявани. Всъщност, за бъдещото  добро на Съюза на 
глухите  в България.

Проблемите бяха представени твърдо, истински и 
съвсем „на светло”. А в строг диалог,  дори и в разго-
рещени дискусии и от двете страни,  бе постигнато, 
или  създадено в последна сметка, съгласие –  до  по-
следния детайл! Не бе лесно!

Но с решенията, които предложиха делегатите  на 
общото събрание на пълномощниците, бе потвърде-
на общата съюзна цел. И решенията бяха  гласувани 
с мнозинство! (Четете решенията в карето вдясно– 
бел. авт.)

По време на Общото събрание бяха представени 
и обсъдени от пълномощниците и много въпроси, 
поставени на отчетните събрания на териториални-
те и районните организации в страната. Много от тях 
получиха подкрепа и одобрение. 

Но точно тук, и сега трябва да съобщим една ра-
достна вест, която даде светла перспектива и надеж-
да за нашето бъдеще. Точно в този ден!

Да, това бе новината на деня – внесен е в пар-
ламента Законопроект за българския жестов 
език!

  Добра новина, чакана толкова  дълги годи-
ни, която със сигурност ще осмисля живота ни през 
тази година, а и по-нататък.

И ако приемем, че е късмет, или случайност точ-
но в този ден да получим тази вест, то никой не бива 
да се съмнява, че тя е дошла след дълга, трудна и 
упорита работа на новото ръководство на Съюза на 
глухите в България! И нека отдадем заслуженото за 
упоритостта и целенасочената работа на  новия Уп-
равителен съвет на СГБ и на председателя Николай 
Нинов.

А събранието на пълномощниците на Съюза 
на глухите в България взе своите сериозни и от-
говорни решения.

Йорданка Димитрова

Съюзен животСъюзен животСъюзен живот

Общо годишно отчетно събрание на пълном ощниците на Съюза на глухите в България

Р Е Ш Е Н И Я
НА СЪБРАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИТЕ НА 

СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 
 приети на Общото събрание, 

състояло се на 19 май 2017 година

1. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите 
в България приема отчетния доклад за дейността на Съюза на 
глухите в България за 2016 г. и информацията за изпълнение на 
сборния бюджет на СГБ за 2016 г. по приходната част 834 287 лв. при 
планирани 777 626 лв. и в разходната част 795 777 лв. при планирани 
842 307 лв.                                                                        

2. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите 
в България не приема отчетния доклад за дейността на ЦКК за 
2016 година.

3. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите 
в България приема с направените допълнения програмата за 
дейността на СГБ за 2017 година. 

4. Събранието на пълномощниците на Съюз на глухите в 
България приема бюджета  на СГБ за 2017 година, както следва: 

- ПРИХОДИ за 2017 г. 808 870 лв.

- РАЗХОДИ  за 2017 г. 847 432 лв.

- РАЗХОДИТЕ не са обвързани с приходите с 38 562 лв.

5. Събранието на пълномощниците (СП) на Съюза на глухите 
в България определя 200 лв. годишно възнаграждение на член 
от ЦКК при изпълнение на следните критерии: представяне в СП 
присъствени листи и протоколи от заседанията на ЦКК и приет отчет 
за дейността на ЦКК.
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ЗАКОНОВОТО ПРИЗНАВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОМИМИЧЕН ЕЗИК

От стр. 1

Николай Нинов, 
председател на 

Съюза на глухите в България

Както е известно, Министерският съвет на РБългария вече прие петгодишен 
план (2015-2020 г.), по който да се осъществи узаконяването на жестомимичния 
език (ЖМЕ), обучението на преводачи от и на жестомимичен език и интерпрета-
тори за сляпо-глухи, законовото регулиране на разходите за преводи на ЖМЕ и за 
интерпретиране за сляпо-глухи, въвеждане на ЖМЕ като език и като калкираща 
жестова реч в училищата, подобряване на условията на обучение на студентите с 
увреден слух. През 2010 г. Европейският съюз официално ратифицира Конвенци-
ята на ООН за правата на хората с увреждания. В момента 166 страни и Европей-
ският съюз са подписали конвенцията, което означава, че институциите на ЕС сега 
законно трябва да осигурят достъпност и равенство за граждани с увреждания, в 
това число и България. 

Българският жестов език има дългогодишна история с богато и неспирно развитие. 
За първи път се използва в образованието още през 1898 г. в Държавния институт 
за глухонеми. Но след това е премахнат като помощно средство при обучението на 
глухите деца. 

В различните европейски страни, като Финландия, Австрия и Португалия, жестови-
ят език е утвърден в националната им конституция; като в някои държави е утвър-
ден в различни отделни законодателства. Например в образованието и народната 
просвета - Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Литва, 
Холандия, Португалия, Словакия и Швеция; при интеграцията на хората с увреж-
дания - Белгия, Дания, Германия Литва, Португалия, Румъния и Словения; социално-
то подпомагане - Белгия и Словакия; в националните езици - Естония, Финландия, 
Латвия и Швеция; в медиите (радио/телевизия) - Белгия – фламандската част, Дания, 
Финландия, Гърция и Обединено Кралство; за преводачи на жестов език - Дания, 
Франция, Холандия и Обединено Кралство и в закона за отбраната - Финландия, 
Франция, Холандия и Великобритания и още много други такива законодателства, 
където е уважаван и приет на общо основание. 

По-подробна справка за правното признаване на ЖМЕ има ето тук:
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_recognition_of_sign_languages
Написаното дотук е важна информация за всички хора с увреден слух, коя-

то трябва да се знае от тях, за да не бъдат лъгани и манипулирани от отделни 
индивиди. Някои от тях упорито се мъчат да тиражират мнението, че българският 
ЖМЕ трябва да бъде узаконен конституционно. Текстът на внесения на 17 май т. г . в 
парламента от депутатите на БСП Георги Гьоков и Валери Жаблянов проектозакон за 
българския жестомимичен език си поставя за цел признаване на жестомимичния 
език наравно с българския писмен и говорим език, което де юре и де факто е 
признаване на жестомимичния език наравно с утвърдения от Конституцията 
национален български език, където в чл. 36 е записано: „(1) Изучаването и ползва-
нето на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражда-

ните, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното 
изучаване на българския език да изучават и ползват своя език. (3) Случаите, в които се 
използва само официалният език, се посочват в закона.” Българската конституция 
е така направена, че да се фокусира върху българския език и по структурата и 
основните си положения не позволява официално признаване на други езици. 
Отделен въпрос е, че това е с висока степен на риск за националната ни сигурност. 
Дори Висшият конституционен съд на РБългария се е произнесъл, че за конкрет-
ния аспект единствено Великото народно събрание може да предложи и гласу-
ва промяна на Конституцията!

И по същество, и по формулировка, текстовете на законопроекта, до голяма сте-
пен визират основните проблеми, свързани с липсата на слух, която оказва небла-
гоприятно влияние върху развитието на редица психични процеси, както и върху 
осъществяването на пълноценни социални контакти. За да могат хората с увреден 
слух активно да упражняват своите права, да участват и правят избори в своя 
живот, свободно да изразяват себе си и своето мнение, трябва да имат достъп 
до информация и комуникация чрез визуално достъпния за тях език на жесто-
вете. Въвеждането и използването на езика на жестовете на хората с увреден 
слух е основната предпоставка за независим начин на живот и равноправното 
им участие в живота на обществото.

Искам да подчертая, че вече е влязъл в ход инициирания от Европейския парла-
мент проект, чрез който да се подобри комуникацията между европейските инсти-
туции и гражданите с увреден слух. Въпреки, че и преди съществуваха нормативни 
актове в българското законодателство, регламентиращи интегрирането на децата 
със специални образователни потребности, на практика те не гарантираха тяхното 
обучение. В резултат, голяма част от децата с увреден слух са с трайна социална изо-
лация, неумение за справяне със житейските ситуации и след завършване на образо-
ванието си се оказват неконкурентноспособни на пазара на труда.

Желанието и стремежът на ръководството на Съюза на глухите в България са 
съсредоточени основно в признаването на жестомимичния език, за да може с 
него да се извършва обучението на децата с увреден слух в специализираните и 
масовите училища и вкарването му като предмет в специалните училища. Така 
децата ще имат достъп до адекватно и пълноценно образование – най-важният 
ни приоритет! Не случайно инвестицията в обучението на бъдещите поколения 
и формирането на техните самосъзнание и ценности е приоритет и на правител-
ството на РБългария.

До голяма степен в текста на законопроекта са влезли най-важните и съществени 
мерки в подкрепа на хората с увреден слух, чрез законовата защита на единственото 
им възможно средство за комуникация – жестомимичния език. 

Искрено се надявам, че с обсъждането, гласуването и приемането на закона децата 
и хората с увреден слух в нашата страна ще получат така необходимия им равнопос-
тавен достъп до нормално образование, нормално общуване, пълноценен достъп до 
информация и равнопоставеност в обществото.

ИНОВАЦИИ

Комуникации в 
бъдеще време
В природата на човека е той постоянно да си създава по-

мощни инструменти. Днес, благодарение на технологиите, 
тези инструменти могат да бъдат и виртуални. 

С разработка точно на такъв инструмент вече от няколко 
месеца се занимава екипът на BrainHUB Lab. Те си постави-
ха предизвикателната задача да разработят система, която 
да позволява превод на жестов език в акустична реч. На въ-
проса защо и как са решили да работят в тази посока казват: 
„Бяхме свидетели на изключително разпален и очевидно за-
бавен разговор между двама глухи хора и любопитството ни 
подтикна към това да разберем каква ли е историята, за която 
разказват и от там дойде и идеята за тази технология.”

Първото предизвикателство, с което се сблъскали, е била 
разработката на устройство, което да прихваща жестовете в 
реално време. След няколко месеца работа са изминали пътя 
от няколко прототипа, първият от които е била грамадна ръ-
кавица. А последния прототип, който са успели да разработят 
е гривна със сензори, които се закачат на пръстите. Сегашния 
им прототип е сравнително ергономичен и позволява отчита-
не на жестовете в реално време. Браслетът е безжичен и със 
сравнително компактни размери, като на този етап позволява 
да се визуализират жестовете. 

„Дотук изминахме интересен път, но ни предстои да дове-
дем това устройство до инструмент за всекидневно ползва-
не.” - казва Олег Каменщик, единият от разработчиците.  И не 
пропусна да благодари на председателя на Съюза на глухите в 
България Николай Нинов за оказаната подкрепа.

И докато първото предизвикателство вече е работещо, са 
започнали работа и по второто, което е мобилно приложение, 
носещо името „Velar” -  за превод на жестов език в акустична 
реч. Жестовете на човека с увреден слух ще се прихващат от 
гривната и изпращат на смартфон, където ще се обработват с 
алгоритми и ще се възпроизвеждат в акустична реч, т. е. него-
вият събеседник ще чува думите, генерирани от жестове. От 
друга страна гласа на втория събеседник ще се улавят от съ-
щсия смартфон и ще се превеждат в анимация на жест и текст. 
От друга страна, приложението ще е способно да се адаптира 
към своя потребител, т. е. жестовете му ще се възприемат като 
уникален почерк с персонални особености.

Немаловажна част от приложението им е и образовател-
ната платформа за изучаване на жестов език. Тя представлява 
интерфейс за постъпково обучение, като например започва 
от букви - обучаващият се вижда анимация с жест на съот-
ветната буква и ако повтори жеста правилно, преминава към 
следващата буква; а ако не успее, остава на същата стъпка, и 
така – до цели думи и изречения. 

За да се случи всичко това, е необходимо артистичното 
и емоционално нещо – жестът, да придобие обвивка на ма-
тематически модел, за да може компютърът да го разбере и 
преведе. Първите резултати, които са получили при разпоз-
наването на жест, са от 72 до 96 %, което според екипа е добро 

постижение за този етап на разработката. 
Преди броени седмици е било и първото им представяне 

пред публика, в което подробно са разказали за това как ра-
боти приложението и какви планове имат в бъдеще. Предста-
вянето е било на състезанието „Хакатон”, където заели второ-
то място. Очакваме с нетърпение развитието на разработката 
и реализацията й в  полза на обществото.

Силвана Павлова
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БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОБРИЯ ЕКИП ОТ РЪКОВОДИТЕЛИ, 
ПРЕДПРИЯТИЕТО В ПЛОВДИВ ОСИГУРЯВА РАБОТА И 

ДОБРА СОЦИАЛНА СРЕДА НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

От стр. 1

В тогавашното СПП „Тих Труд” се разви-
ваха шест дейности и работиха 700 чове-
ка. Годишно се произвеждаше продукция 
за около 7 млн. лв. През 1993 г. социално-
то предприятие се регистрира по Търгов-
ския закон, като еднолично дружество  
с ограничена отговорност и стана „Тих 
Труд-Пловдив” ЕООД. Много бяха труд-
ностите, които трябваше да преодоля-
ваме през този период. Те бяха свързани 
главно със затваряне на производства и 
съкращаване на хора, поради липса на 
пазар за изделията, които се произвеж-
даха.

Независимо от всичко това, благода-
рение на много добрия екип от ръко-
водители на отдели, производствени 
цехове и специалисти успяхме да запа-
зим предприятието и то до ден днешен 
изпълнява предназначението, за което е 
било създадено – да осигурява работа и 
добра социална среда на хората с увре-
ден слух.

- Какво отчитате като успех през 
2016 година? 

- Като успех през 2016 г. може да се от-
чете запазването на обема на производ-
ство от последните години и финансова-
та стабилност на предприятието. Нямаме 
задължения към държавата и общината и 
своевременно изплащаме работните за-
плати, които се увеличиха с 13% спрямо 
2015 г. Стараем се да задоволяваме из-
искванията на нашите клиенти, като през 

годината внедрихме пет нови модела 
дамски и мъжки работни обувки и някол-
ко модела медицински облекла.

- Кои са основните проблеми, пред 
които е изправено производственото 
предприятие?

- Нашето ежедневие е свързано с раз-
решаването на много проблеми. Но глав-
ният проблем, на който не можем да на-
мерим решение, е осигуряването на нови 
работници за производствата, които раз-
виваме.

През последните години годишно 
назначавахме по няколко човека, но и 
толкова напускаха. А производствата са 
с малък брой работници. Продукцията, 
която се произвежда е малка по обем и 
стойността й не може да покрие всички 
разходи, извършени за производството и 
се налага постоянно дейностите да бъдат 
финансово подпомагани, за да могат да 
съществуват.

С училището за глухи деца сме на една 
улица. През последните три години сме 
назначили само един работник, завър-
шил това училище. Няма интерес от мла-
дите хора да придобият професии, свър-
зани с производствата, които развиваме.

Подобно е положението и с картоте-
кираните 260 човека безработни от пло-
вдивската организация на глухите. Никой 
не проявява интерес да си търси работа в 
нашето предприятие. Като основна при-
чина се изтъква ниското заплащане. С 
това не мога да се съглася, тъй като в на-
шето предприятие всеки получава запла-
та, отговаряща на заработеното през ме-
сеца. За съжаление, повечето членове на 
нашия съюз искат да имат високо платена 
работа, без да притежават необходимата 
професионална подготовка.

Смятам, че основната задача пред нас, 
като ръководство на предприятието, е да 
подготвим и осигурим необходимия чо-
вешки ресурс, без който то няма никакво 
бъдеще.

- Какви са Вашите очаквания за 2017 
година? 

- В началото на годината доставихме 
четири нови шевни машини, с които под-
менихме част от оборудването в шиваш-
ки цех.

Извършихме ремонт на около 1000 кв. 
м. покриви на производствени сгради и 
ремонтирахме инсталацията на обратни-
те води на предприятието, с която има-

хме дългогодишни проблеми.
През тази година нашите усилия ще 

бъдат насочени към осигуряване на дос-
татъчно поръчки за работа, гарантиращи 
постоянен производствен процес и уве-
личаване обема на производство и тър-
сене възможности за увеличаване персо-
нала на предприятието.

Ще продължим работата си по участи-
ето в обществени поръчки и търговската 
си дейност с лични предпазни средства, 
облекла и обувки.

Предвиждаме изграждането на нова 
осветителна инсталация в цеховете за 
производство на обувки и опаковки, с 
която ще се подобрят микроклиматът 
и условията на труд, и ще реализираме 
икономия на електрическа енергия.

Набелязали сме мерки за подобрява-
не на дейността ни по наемоотдаването 
на свободни помещения. През настояща-
та година ще сключим нови договори за 
около 1000 кв. м.

- Като дружество, собственост на 
Съюза на глухите в България, в пред-
приятието работят хора със слухови 
проблеми. Как те се справят с изпъл-
нението на трудовите норми и как са 
интегрирани в колектива?

- Работещите хора със слухови пробле-
ми при нас са 58% от целия персонал. В 
по-голямата си част това са работници с 
дългогодишен стаж и добра професио-
нална подготовка. Някои от тях са воде-
щи в колективите, в които работят, редов-
но изпълняват трудовите си норми и по-
лучават най-високи заплати. Не случайно 
всички бригадири в производствата са 
хора с увреден слух.

- Предприятията „Тих труд” са спе-
циализирани предприятия за хора с 

увреждания и като такива са част от 
предприятията на социалната иконо-
мика. Според Вас, какво още би могла 
да направи държавата за тези пред-
приятия?

- През последните няколко години не 
получаваме никаква помощ от страна на 
държавата, ако изключим облекчените 
условия при кандидатстването за участие 
в обществени поръчки. За да участваш 
в тях са необходими значителни финан-
сови и производствени възможности. За 
съжаление, нашите стават все по-малки с 
всяка изминала година. Не ни се възста-
новяват 50% от внесените осигуровки, на 
които имаме право от Закона за интегра-
ция на хора с увреждания.

От друга страна през изминалата годи-
на нашето предприятие е подпомогнало  
държавата, чрез внасяне на данъци, оси-
гурителни и здравни вноски със 160 хил. 
лева.

Нашите предприятия се водят като 
специализирани за хора с увреждания, 
но те би трябвало да се наричат соци-
ални предприятия. Това е така, защото 
извършват точно такава дейност. Дър-
жавата не ни помага и няма скоро да ни 
помогне, защото няма законова база за 
развитие на социалната икономика. 
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Насладихме се на вихрените танци

КРЪСТОСЛОВИЦА

Членовете на районната 
организация на глухите в Дуп-
ница винаги с желание са при-

съствали на събитията, вклю-
чени в традиционните майски 
дни. А тази година е тяхното 
40-о издание – за първи път 
са се провели на 11 май 1978 г. 
Оттогава до днес в програма-
та на майските дни са включе-
ни изпълнения на фолклорни 
състави от региона, изложби, 
изпълнения на гостуващи гру-
пи за песни и танци, театрални 
постановки и др.

За членовете на районната 
организация на глухите в Дуп-
ница едни от най-обичаните са 
изпълненията на фолклорните 
състави в рамките на Между-
народния фолклорен фестивал 
„Мир  на балканите”, който тази 
година бе открит на 26 май. 
След дефилето на съставите в 

центъра на града със свои из-
пълнения се представиха фол-
клорните ансамбли от Индия, 
Унгария, Гърция, Русия, Босна, 
Румъния, Сърбия, Грузия, Мол-
дова и, разбира се – България.

Петра Ганчева
Снимки Воин Войнов

СУДОКУ

Отговор от бр. 9

Судоку се играе на решетка, която се 
състои от 9 x 9 пространства, разпреде-
лени 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.

„ВЕНЕЦЪТ“ НА 
НАШЕТО ЛИЦЕ

Дъхав, сочен, питателен и вкусен – що е то?

ВОДОРАВНО: 1. Град в Малайзия. 
6. Остров в Ирландия. 7. Вид сладкиш, 
приготвен от яйца, грис, или брашно и 
полят със сироп. 9. Желание, охота за 
ядене. 10 Право дърво, заострено от 
единия край. 11. Река във Франция. 15. 
Унгарски поет /1877 – 1919 г./ - „Кръв и 
злато. 17. Надпис, който се залепя на 
стока за означаване на фирма, качест-
во, цена и др. 20 Флота, плавателните 
съдове на една държава. 21. Известна 
състезателка по фигурно пързаляне 
от ГДР, световна шампионка 1969 г. 22. 
Псевдоним на Дора Габе.

ОТВЕСНО: 1. Разказ от Н. Хайтов. 2. 
Белгийски публицист, професор 1822 
–1892 г./. 3. Монголски скотовъдец. 4. 
Съд за течности с дръжка /мн. ч./. 5. 
Повест от Ангел Каралийчев. 8. Един от 
трите основни литературни рода. 12. 
Предмети с художествена  стойност 
за украса на човека. 13. Столицата на 
Йемен. 14. Дълга кожена кесия за пари, 
която се опасва около кръста. 16. Ос-
тровът на Одисей. 18. Тегло на опаков-
ката. 19. Държава в Югозападна Азия.

Съставил: Иван Манчев

Косата е едно от естествените 
„украшения“ на човешкото лице. 
Тя е и показател за здраве и жизне-
ност. Още от дълбока древност тя е 
била олицетворение на красота и 
обект на активни грижи.

Различни съвети и рецепти се 
предават през годините и до наши 
дни. Днес козметиката предлага 
много възможности за поддържа-
не на здрава и красива коса. Освен 
различни измиващи средства с 
определена насоченост – за суха, 
мазна, с определени проблеми 
коса, също така и продукти за въз-
становяване и укрепване на косата 
-  балсами, маски, за стилизирането 
и – гел, вакса, мусове и т.н. Задължи-
телно е да използвате козметични 
средства, подходящи за вашия тип 
коса, но винаги омекотяващи и хи-
дратиращи. 

Важно е да се знае, че след из-
миване, косата трябва да се подсу-
шава леко и с попиване с хавлия, 
а не да се търка енергично. Ако 
използвате сешоар, най-често през 
зимата, задължително е да постави-
те на косата си преди това защитен 
продукт, който ще я предпази от го-
рещия въздух на сешоара. 

Използването на различни уре-
ди за стилизирането на косата, 
освен споменатия сешоар - преса, 
маша за коса, дифузер, води до из-
тощаването на косата и често до 
цъфтеж в краищата и. 

Ето защо използването на маски 
и подхранващи козметични сред-
ства и козметични процедури е по-
вече от необходимо.

Препоръчително е маските да 
се правят веднъж седмично, за да 
се подхранва косата и да се запази 
здрава, жизнена и блестяща.

Грижите, при суха коса и цъф-
тящи краища започват още преди 
нейното измиване. Добре е да си 
правите маска с продукти, предназ-
начени за тази цел или с масла. Има 
голямо разнообразие от такива в 
козметичните щандове и аптеките. 

Като привърженик на натурал-
ните и от природата продукти ви 
препоръчвам една използвана от 
мен, приготвена в домашни усло-
вия маска. За целта е необходима 
смес от масла от пшеничен заро-
диш, и бадем и незаменимия зех-
тин. След нанасянето на сместа 
поставете върху косата си шапка 
за баня и след това хавлия. След 
1-2 часа измийте с подходящ шам-
поан за да не останат омазнени 
участъци.

На вече измитата коса сложете 
завършващ процедурата продукт 
– лек балсам, крем или кристали с 
такава насоченост. По този начин се 
„затварят“ краищата на косъма и се 
предотвратява цъфтежът. 

Мария Димитрова

ВКУСНО

Идва лято, а с него и всичко прекрасно – слънце, 
почивка, море, планина, приключения, нови прия-
тели, краят на пуловерите, палтата, ботушите 
и студа, началото на роклите с тънки презрамки, 
сандалите и слънчевите очила. 

С други думи, времето ще се промени - и ние с 
него. Ще приберем дебелите дрехи, сивото настро-
ение и зимните обувки и ще се подготвим за едно 
чудесно лято. Но, разбира се, промяната няма да е 
само в гардероба ни – а и във всичко, свързано с все-
кидневието – включително храната и дори приче-
ските! 

Няма българин, който да не е изпитвал нужда в 
горещ и сух летен ден от нещо освежително и не 
толкова лепкаво и калорично като сладоледа, при-
мерно. Най-свежарското и полезно нещо в случая 
е… ПЪПЕШЪТ!

Познати са повече от 500 сорта пъпеш, а най-голе-
мите производители са Узбекистан, САЩ, Испания и 
Франция. Освен, че е вкусен, пъпешът е и много по-
лезен – съдържа умерено количество въглехидрати 
– глюкоза, фруктоза и захароза, като месестата част 
е богата на витамини (А, В, С и К) и минерали (калий, 

магнезий, желязо, селен, фосфор, натрий и калций).  С 
високото си съдържание на фолиева киселина тумбес-
тият плод стимулира образуването на кръвни клетки 
от костния мозък – достатъчни са 150 грама пъпеш на 
ден. Освен това той помага за здраво сърце и клетъч-
но обновяване. Консумацията му е препоръчителна 
при подагра, атеросклероза, ревматизъм, туберкулоза, 
констипация, остеохондроза и простудни заболявания; 
намалява болките в ставите; помага и при аденом на 
простатата; подпомага черния дроб; прочиства кръв-
та, капилярите и кръвоносните съдове; предотвратява 
задържането на течности; бори главоболието, а ваната 
със сок от плода може да потисне силно изразени алер-
гични състояния.

Но в живота и с хубавото трябва да се внимава. Спо-
ред специалистите, консумацията на пъпеш не е препо-
ръчителна, ако човек има язва на стомаха или дизенте-
рия, а при диабет трябва да се консултира с лекар.

И за финал една хитрост – когато избирате пъпеш, 
той трябва да бъде леко податлив при натиск – сигурен 
знак, че е узрял.

Ето лесни рецепти 
за свежа напитка от 
пъпеш: 1. Изстудени ре-
зени от плода се обелват 
и нарязват на парчета. 
Поставят се в блендер 
или просто се пасират. 
Става завършен, поле-
зен и ароматен шейк. 2. 

За повече плътност можете да добавите мляко и мед, 
ако пъпешът, с който разполагате, не е сладък. 3. За да 
бъде шейк в истинския смисъл на думата, в блендера 
(може да разбиете и с пасатор) сложете парчета пъпеш, 
прясно мляко и течна готварска сметана, прибавете и 
мед. Когато придобие желаната от вас консистенция, 
сипете в красиви чаши, завършете питието с бита или 
спрей сметана и тънък резен от плода за разкош. Нека 
ви е сладко!

Димитър Николов

КОСАТА – 


